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Čekají nás další horké letní dny a chladit se
budeme určitě různě. Na koupalištích nebo
u rybníků, na horách, v klimatizovaných místnostech, s nohama ve škopku se studenou
vodou a nebo ledovou tříští v nějakém tom
drinku. A někdo přímo u ledu nebo na ledě.
I když ale ona taková letní příprava sportovců,
kteří mají něco společného s ledovou plochou,
určitě žádným ochlazením nebude. Spíše
naopak. A protože o letní přípravě hokejistů
opěvované brněnské Komety bude ještě
popsáno hodně a hodně papíru, věnujme se
tentokráte té, prozatím malé hvězdičce, která
se však na rozdíl od současné hokejové Komety může už pochlubit letošním ziskem titulu
mistryně republiky. Je to brněnská rodačka,
krasobruslařka Eliška Březinová.
Pokračování na str. 24
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Přeji všem hezké a klidné léto

V centru je nový parkovací dům – jeho vznik
iniciovala městská část Brno-střed
V centru Brna přibylo 88 nových parkovacích míst. Na Kopečné ulici byl totiž otevřen nový parkovací dům, jehož provoz byl
zahájen 2. června.
„Vjezd do parkovacího domu je z ulice Kopečná. Zaparkování a vyparkování vozidel po zadání příkazu do systému zajišťuje automat bez
zásahu řidiče, přičemž každá ze tří parkovacích
věží pracuje nezávisle, je tedy možné obsloužit
až tři klienty současně. Dům je v provozu nonstop,“ charakterizoval novou stavbu starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Parkovací místa jsou určena pouze pro auta
bez přívěsu o maximální hmotnosti do 3,1 tuny,
šířky maximálně 2,0 m, délky maximálně 5,0 m
a výšky maximálně 1,9 m. Vozidlům na LPG,
CNG a motocyklům je vjezd do parkovacího
domu zakázán. Budova je výtahem a lávkou
pro pěší bezbariérově propojena s centrem
města, s ulicí Husovou.
„Vznik parkovacího domu v této lokalitě iniciovala radnice městské části Brno-střed, která
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nechala připravit architektonickou studii a projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí,“
připomněl starosta Šťástka. Investorem stavby, zahájené v září 2012, byla městská společnost Brněnské komunikace a. s., jež bude
dům také provozovat. „Během výstavby pak
byla upravena dispozice kavárny na střeše
budovy a také byl mírně změněn projekt, protože se objevily skutečnosti zjištěné po odkrytí
prostoru staveniště. Ukázalo se, že skalní
masiv, který z jedné strany kryje parkovací
dům, má jiný tvar, než se předpokládalo. Založení stavby se tedy této skutečnosti přizpůsobilo,“ vysvětlil Petr Kratochvíl, předseda
představenstva Brněnských komunikací. Stavba byla dokončena v lednu letošního roku
a 27. 1. 2014 byl spuštěn zkušební provoz
technologie.
První tři měsíce provozu platí na Kopečné zvýhodněné parkovací tarify, od září budou ceny
blízké cenám parkování na povrchových parkovištích. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.stred.brno.cz.  (red)
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Máme před sebou dva
měsíce prázdnin. Doufám,
že většina školáků a studentů nakonec přinesla ze
školy vysvědčení, která je
i jejich rodiče potěšila. Na
tomto místě každoročně
děkuji dospělým, kteří své děti po celý školní rok podporují a věnují se jim, stejně jako
pedagogům za jejich práci – a ani letos
tomu nemůže být jinak. Předpokládám, že
prázdninový a dovolenkový program máte
většinou již naplánovaný – přeji vám, ať už
budete doma, nebo v zahraničí odpočívat
nebo třeba aktivně sportovat, léto plné
zážitků bez jakýchkoliv nepříjemností a starostí. Pokud budete prázdninové měsíce
trávit v Brně, pročtěte si zpravodaj a podívejte se na radniční web – najdete zde
spoustu tipů, jak se příjemně a kultivovaně
v centru pobavit. Další informace o dění
v naší městské části můžete též načerpat
v novém informačním centru radnice, které
jsme otevřeli na Zelném trhu. Užijte si hezké
a klidné léto!
 Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed
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Shakespearovské
slavnosti ovládnou
hrad Špilberk

Středisko volného času
Lužánky zve
na 550 kroužků

Akce radnice

Celodenní festival na Kraví hoře oslavil 10. výročí koupaliště
Svézt se v policejním autě se
zapnutou houkačkou, prohlédnout si vůz záchranné služby
nebo si užít cirkusové vystoupení. To vše nabídl třetí ročník
festivalu Hvězdy nad Kraví
horou.
Celý pátek 23. května čekal na
zájemce v areálu koupaliště na
Kraví hoře naučně-zábavný program, určený dopoledne pro školy

a školky, odpoledne pak pro širokou veřejnost. Dětem i rodičům
se představily všechny složky
Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, největší zájem projevily děti o práci
hasičů. Atraktivní byla také projížďka v policejním autě.
Součástí programu byla i prezentace neziskových organizací, které působí na území městské části
Brno-střed. Od jedné hodiny

odpoledne vypukl velkolepý
zábavný program, děti se zasmály s Cirkusem trochu jinak, klaunem Arnoštem a jeho kamarády
a užily si výtvarnou dílnu.
Celý program, který měl oslavit
výročí deset let od založení krytého
bazénu a rekonstrukce venkovních
ploch areálu koupaliště na Kraví
hoře, doplnil večerní koncert kapel
Cimbal Classic a The Rolling Stones Revival Brno. Poslední tečkou
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za celodenním programem, připraveným již tradičně radnicí městské
části Brno-střed, kulturním a vzdělávacím střediskem a Sportovním
a rekreačním areálem Kraví hora,
byl výhled na zahajovací ohňostroj
přehlídky Ignis Brunensis, který byl
odpálen z hradu Špilberk. Záštitu
nad celou akcí Hvězdy nad Kraví
horou převzal starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
 (red)

Akce radnice

Děti závodily spolu s radnicí v rychlosti, síle a přemýšlení
Slunečné počasí vytáhlo
všechny sportovce včetně těch
nejmenších na Kraví horu
k cyklistickému závodění. Zručnost, sílu a logické řešení hlavolamů si zase vyzkoušeli ti, co
se přišli podívat na Hravý dětský den do Björnsonova sadu
u právnické fakulty.
Pestrý program pro své zájemce

z řad dětí a jejich rodičů nabídla
radnice Brno-střed a její kulturní
a vzdělávací středisko v květnu
a červnu. Na Cyklohrátkách na
Kraví hoře v neděli 25. května se
děti utkaly ve sportovním závodění, které organizátoři rozdělili
do čtyř kategorií podle velikosti
kola. Ani ti nejmenší nepřišli zkrátka. Své síly mohli porovnat v závodu zvaném Miminkovská rychlov-

ka. Tato volná disciplína byla
určená pro odrážedla, tříkolky
nebo koloběžky, zkrátka pro
všechno, co má kola. O doprovodný program se postarala autíčka
na dálkové ovládání nebo Cirkus
trochu jinak. Všichni zúčastnění
si domů odnesli diplom.
Na Hravém dětském dni v neděli
1. června se nenudili ani rodiče.
Na sedmi rozličných stanovištích

si zúčastnění porovnávali své síly
a zručnost. Při řešení nelehkých
hlavolamů svoji hlavu zapojili
i rodiče. Naučný program doplnila
pohádka O Všudybylovi v podání
divadla Studna, kopání na bránu
spolu s hráči brněnské Zbrojovky
nebo malování na obličej.


(red)
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Stalo se v naší městské části

Řecký kulturní program obveselil návštěvníky hradu Veveří

Vysoké letní teploty a více než
tři tisíce návštěvníků přispěly
v sobotu 7. června na hradě
Veveří k vytvoření takřka středomořské atmosféry.
Konal se zde totiž již čtvrtý ročník

akce Řecká sobota. Smyslem
a cílem připravované akce bylo přiblížit návštěvníkům Státního hradu
Veveří jeho historické vazby na
Řecko, ale umožnit i vzájemné
mezikulturní setkání jednotlivců
a institucí, které působí na poli řec-

ko-moravských (českých) vztahů.
Pro malé i velké návštěvníky byl
v průběhu celého dne připraven
bohatý kulturní i historický program
s možností ochutnat i zakoupit
vybrané řecké gastronomické speciality. Nejen milovníci Řecka měli
v průběhu dne možnost se podívat
na krojované vystoupení tanečníků
Lycea Řekyň a souboru Prometheus a sami si pak mohli tance
vyzkoušet za doprovodu zkušených lektorů. Pro rodiny s dětmi
byly připraveny tematické atrakce
s vazbou na řecké báje a mýty.
Významnou součástí historického
programu představuje výstava
s názvem Řekové a Levantinci ve

Vídni, v Brně a na Moravě, která
byla slavnostně otevřena v prostorách hradu a zůstane návštěvníkům hradu přístupná do konce
října 2014. Výstava se věnuje zejména pozoruhodné historii
významných řeckých a levantských rodů na konci 18. a v průběhu 19. století ve výše uvedených lokalitách. Příslušníci těchto
rodů pocházeli často z významných konstantinopolských nebo
epirských rodin postupně se stěhujících za lepším živobytím do
oblasti podunajských měst, Budapešti, Vídně, ale i na Moravu. Akci
zorganizovalo občanské sdružení
Hrad bez výHrad.
 (red)

Jubilanti z městské části Brna-střed se v květnu sešli na radnici

Své krásné životní výročí přišli
oslavit senioři ve věku 75 let
a výše v úterý 20. května do
Společenského sálu radnice
městské části Brno-střed.
Městská organizace Brno Svazu
důchodců České republiky pořádá každý půlrok setkání, na němž
blahopřeje svým jubilantům. Tentokrát se společenský sál zaplnil

45 seniory, kteří oslavili v prvním
pololetí tohoto roku 75, 80, 85 let
a více. Nejstarší oslavenec si připomněl své 93. narozeniny. Všem
přišel popřát starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, který všechny přítomné pozval na pravidelné programy, které pro ně radnice pořádá, jako je
například pravidelný cyklus Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu

a primášem Františkem Černým
nebo koncerty v rámci programu
Filharmonie Brno seniorům.
Všichni oslavenci pak obdrželi
grafické blahopřání a k příjemnému poslechu jim na klávesy zahrál
a zazpíval pan Vizina.
Členem městské organizace svazu důchodců se může stát každý
občan, který souhlasí se stanovami Svazu důchodců ČR. Roční
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členský příspěvek činí 50 Kč. Na
základě vyplněné přihlášky je
žadateli vystaven členský průkaz.
Tento průkaz opravňuje majitele
k návštěvě všech akcí pořádaných městskou organizací Brno
a využívat služby, které městská
organizace Brno pro své členy
zabezpečuje. Více informací na
www.duchodcibrno.cz.

(red)

Stalo se v naší městské části

Na oslavě školní jídelny nejvíce uchvátila velká čokoládová fontána

Nahlédnout do předpisů,
receptur, jídelníčků, projít si
spolu s kuchaři jídelnu a její
zázemí a ochutnat pokrmy, které jídelna připravuje dětem.
Den otevřených dveří ve školní
jídelně Horní přivítal zvědavé
zájemce ve čtvrtek 29. května.

Jídelna tak oslavila 20. výročí svého založení. Kuchaři připravili
pestrou nabídku pohoštění od
salátů, jáhlové nebo rybí pomazánky po zajímavou čokoládovou
fontánu, která přitáhla zraky
všech přítomných. Ochutnávky
jídel, které jídelna vaří dětem,

doplnilo hudební vystoupení žáků
ze základní školy Horní. Všichni
zájemci měli možnost nahlédnout
do zákulisí jídelny, které je běžně
veřejnosti nepřístupné. Moderování slavnostního odpoledne se
ujala ředitelka jídelny Bc. Marta
Mandincová, která také upozor-

nila, že jídelna vaří ve všední dny
od 11 do 12 hodin také pro veřejnost. Úspěchy do dalšího fungování popřáli jídelně i místostarostové městské části Brno-střed
Mgr. Pavel Sázavský a Mgr. Ivo
Řezáč.

(red)

Dny otevřených zahrad se letos ujaly i na Kraví hoře

Již před prázdninami uspořádaly
zahrádkové osady Kraví hory
několik veřejných akcí. Den dětí,
Den otevřených dveří nebo

Víkend otevřených zahrad využili
členové osad, jejich přátelé
i náhodní návštěvníci. Přinášíme
snímky ze spolkového plácku ZO

Malina, kde si na první červnový
den užilo příjemné odpoledne víc
než 100 návštěvníků. Obětaví
organizátoři připravili odbornou

přednášku o zahrádkách, programy pro děti, pěvecká vystoupení,
oheň na opékání a grilování.

Bohumil Bílek

Kuličkový den na Moravském náměstí zaujal kolemjdoucí

Zahrát si kuličky přímo v centru
města a vytvořit si prostorové
obrazce z polystyrenu mohly
děti ze základních a mateřských škol, ale i ti, co zrovna
procházeli přes náměstí.

První ročník Kuličkového dne proběhl ve čtvrtek 22. května na
Moravském náměstí a setkal se
s velkým zájmem Brňanů. Den
zahájily kuličkovým turnajem děti
z brněnských základních škol.

Přímý přenos ze zahájení turnaje
natáčela i Česká televize do pořadu Studio 6. Děti cvrnkání kuliček
do nadzemních důlků velmi zaujalo, pro některé to bylo první setkání s tradiční dětskou hrou. Turnaj
po veliké bitvě vyhrála Renata
Jančíková z 2.A ZŠ Antonínská.
Všichni vítězové dostali pěkné
věcné ceny. Školáci se pak přesunuli na nádvoří Místodržitelského paláce, kde pro ně pracovnice
Moravské galerie připravily polystyrenové kuličky, ze kterých tvořili
různé prostorové obrazce. Na
závěr si zahráli hru s překvapením
v expozici starého umění.
Neplánovaně školní děti u důlků
vystřídaly děti z mateřské školy,

které byly na svůj věk velmi šikovné a hraní kuliček zvládly s bravurou. Po poledni si zahráli turnaj
studenti Gymnázia Hády se svými
pedagogy a celý den uzavřel otevřený turnaj pro veřejnost. Vítězkou se stala slečna, která se cestou z úspěšně složené maturity
zastavila na Moravském náměstí
a s přehledem porazila všechny
své soupeře.
Hlavním organizátorem této akce
bylo brněnské Gymnázium Hády,
turnajovými rozhodčími byli studenti a pedagogové gymnázia,
výtvarné dílny přichystali pracovníci Moravské galerie v Brně.

(red)
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Stalo se v naší městské části

V paralympijských disciplínách soutěžili plavci z celé republiky

Mistrovství České republiky
v plavání tělesně postižených
se po třech letech opět vrátilo
do Brna.
V sobotu 31. května se v areálu
bazénu za Lužánkami sešlo
86 plavců z Čech a Moravy, aby
společně zápolili o zisk nejcennějších kovů v rámci XIX. Mistrovství České republiky v plavání
tělesně postižených sportovců.
Závod byl rozdělen do dvou startovních bloků a na programu byl
kompletní výčet všech paralympijských disciplín. Plavalo se celkem ve 49 rozplavbách, včetně
čtyřech štafetových a dvou vložených závodů. Vrcholný domácí
mítink byl zároveň kvalifikačním
závodem na letošní mezinárodní
vrchol – srpnové Mistrovství Evropy IPC Swimming v Eindhovenu
a na světové hry juniorů IWAS
Junior v kolébce paralympijského
sportu ve Stoke Mandeville.

XIX. Mistrovství České republiky
pořádal sportovní klub SK Kontakt
Brno, tradičně ve spolupráci s plaveckou akademií Kontaktu bB

SK Kontakt Praha), kteří se účastní srpnového Mistrovství Evropy,
ukázali, že udržují před šampionátem
vyrovnanou
formu
a všechny své tratě odplavali na
hranici svých osobních rekordů.
Pořádající brněnský sportovní
klub získal v individuálních disciplínách celkem pět medailí. Dominika Míčková si svými výbornými
výkony doplavala pro dvě zlaté
medaile na tratích 50 m Z
a 50 m P. Dominantu brněnského
sportovního klubu na trati 50 m P
potvrdila Soňa Augustinová, která

V rámci slavnostního večera, který proběhl v kongresovém sále
hotelu Voroněž, byly také vyhlášeny nejlepší individuální výsledky v kategoriích žáci, junioři
dospělí. Výkon Dominiky Míčkové
na 50 m P (1:22.74) znamenal
nakonec druhé místo ve věkové
kategorii dospělí. Ocenění ji předal spokojený ředitel závodu Jan
Drobný, který také k celému závodu dodal: „Jsme velice rádi, že
jsme měli možnost po třech letech
Mistrovství České republiky opět
v Brně uskutečnit a doufáme, že

skončila hned za Dominikou Míčkovou na druhém místě. Jaroslav
Mrkos se postaral o bronzovou
medaili v disciplíně 50 m Z a do
naší medailové sbírky přispěla
také Michaela Philippi bronzovou
medailí na nejdelší trati závodu
400 m VZ. Úspěšný byl brněnský
sportovní klub i ve štafetovém
zápolení.
Dvě plavkyně Dominika Míčková
a Michaela Philippi se nominovaly
na blížící se světové hry Juniorů
IWAS, kde budou mít možnost
porovnat své síly se širokou mezinárodní konkurencí z celého světa.

v příštích letech navážeme na tradici vynikajících závodů, a to
i s větší mezinárodní účastí.“
Celý plavecký program se odvinul
od spolupráce čtyřnásobného
paralympijského vítěze Martina
Kováře a jeho trenéra Jana Nevrkly. Jejich metodická řada umožnila rozšíření programu do čtyř
středisek Kontaktu bB a do dalších
osmi míst v ČR, a více než tisícovce plavců s handicapem umožnila pocítit blahodárné účinky plavání. I brněnské mistrovství
naplňuje motto „Od rehabilitace
k paralympiádám“.
 (red)

a z pověření Českého svazu
tělesně postižených sportovců.
Závodu se zúčastnilo 86 plavců
celkem ze sedmi plaveckých klubů z Čech a Slovenska.
Na pořadu dne byly všechny paralympijské disciplíny a pořadí v jednotlivých disciplínách určil bodový
přepočet z dosažených výkonů.
Bodový přepočet vychází ze světového žebříčku po poslední paralympiádě a počítá se pro každou
klasifikační třídu a disciplínu
zvlášť, což umožňuje navzájem
porovnat výkony plavců s různým
postižením. „Naší snahou je
vytvořit konkurenční prostředí,
udělat ze závodu skutečný sport,
nikoliv soutěž pro handicapované.
Celý program je otevřen jak pro
ty, kteří chtějí pouze rehabilitovat
a zlepšovat kondici, tak i pro lidi
s vysoce sportovní ambicí. I bodový systém do tohoto pojetí zapadá
a startovní pole je tak v řadě disciplín velmi početné,“ okomento-

val pojetí závodu předseda Kontaktu bB Jan Nevrkla.
Plavci Tomáš Hlavinka a Jana
Berušková (oba startující za klub
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Téměř tisícovka Brňanů jezdila v květnu do práce na kole

Květnové kampaně Do práce
na kole se v Brně zúčastnilo
947 lidí. Najelo se 171 183 km
a ušetřilo se 24 tun CO2.
Celkem 171 183 najetých kilometrů na kole – takový je výsledek
brněnské kampaně Do práce na
kole, do které se během měsíce
května zapojilo téměř 947 účastníků ve 253 týmech ze 168 firem.
Úspěšných týmů, tedy těch, které
v květnu zvládly najet alespoň 2/3
svých cest do práce na kole, bylo
celkem 99. „Z nich jsme ve čtvrtek
5. června na slavnostním vyhlá-

šení v Otevřené zahradě na ulici
Údolní oznámili vítěze kategorie
kreativity, elegance na kolech,
nejlepšího návrhu cykloopatření
i brněnského cyklozaměstnavatele roku,“ říká Martin Gillár,
koordinátor brněnské kampaně
z Nadace Partnerství.
Kromě samotného losování a vyhlášení vítězů na návštěvníky
čekala i výstava Město v pohybu,
kterou uvedl oficiální zástupce
dánského velvyslance Lars Kjellberg. Ten se v Otevřené zahradě
setkal i se starostou městské části
Brno-střed Mgr. Liborem Šťást-

kou, aby v neformální diskuzi
porovnali rozdílné přístupy k jízdě
na kole v centru města. Velkoformátové fotografie budou v Otevřené zahradě k vidění až do konce letních prázdnin do 31. srpna.
Otevřená zahrada je otevřená do
20.30 hodin.
Vyhlášení výsledků předcházela
oficiální cyklojízda se startem
před kinem Scala a cílem právě
v Otevřené zahradě.
S jakými problémy se cyklisté
v Brně potýkají, dokládají příspěvky do jedné z dalších soutěžních
kategorií – soutěže o nejlepší

návrh cykloopatření. „Do této
kategorie bylo přihlášeno 14 příspěvků – některé se pozastavují
nad nedořešenými přejezdy
komunikací, máme i návrh na
vymezení jednoho pruhu pro
cyklisty, taxi a autobusy na ulici
Kotlářská,“ říká Michal Šindelář
ze spolupracujícího sdružení
Brno na kole. Kampaň Do práce
na kole, která probíhala letos celý
květen v 19 českých městech, se
v Brně konala po třetí a zapojilo
se do ní o polovinu více účastníků
než loňský rok.

(red)

Vítězové soutěže Mladí řeší Brno navrhli výstavbu podzemní tramvaje

Členové tří vítězných družstev
soutěže, která měla za cíl představit si centrum Brna očima
žáků, získali ceny na slavnostním vyhlášení 29. května na
radnici městské části Brno-střed.
Jak vnímají centrum Brna středoškolští studenti, v čem vidí jeho
problémy, jak by formulovali případné otázky a jaká řešení by
navrhli. Tímto se zabývala soutěž

Mladí řeší Brno aneb Centrum
Brna očima žáků a studentů.
Vyhlásila ji městská část Brno-střed a její kulturní a vzdělávací
středisko ve spolupráci s gymnáziem na Vídeňské. Soutěž pod
osobní záštitou starosty Mgr. Libora Šťástky byla určena pro žáky
8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií a pro
studenty prvních tří ročníků čtyřletých gymnázií a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií.

Městské kolo soutěže proběhlo
31. března na uvedeném gymnáziu.
Finále se zúčastnila tři družstva.
Dvě v kategorii nižšího gymnázia
a 8. a 9. třídy ZŠ a jedno družstvo
v kategorii gymnázií. Soutěžící
připravili prezentaci na 10 minut,
kterou předvedli hodnotící komisi.
Jejím předsedou byl starosta
Šťástka. Nejlepší projekt zpracovali tři studenti gymnázia, Brno,
Vídeňská 47 – Daniel Zejda,

Richard Kuba a Jan Svatoň. Velmi
zajímavým způsobem upozornili
na možnost výstavby podzemní
tramvaje přes centrum města
Brna. Svůj návrh doprovodili animacemi a empirickou sondou,
kdy srovnali současné časy průjezdů MHD centrem Brna s předpokládanými dobami podzemní
dráhy. Vyšla jim zhruba 50%
úspora na všech trasách. Vítězové byli odměněni tablety a smartphony.
 (red)
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Mezinárodní konference zmapovala,
jak se u nás žije důchodcům

Cílem konference Jak se žije
důchodcům v ČR – Stříbrná síla
bylo zrekapitulovat úspěchy,
kterých v boji za práva a zájmy
důchodců bylo dosaženo.
Součástí setkání ve středu
5. června v Administrativním
a školicím centru Krajského úřadu
Jihomoravského kraje v Brně byla
také snaha stanovit cíle a metody,

jak prosazovat práva a zájmy českých důchodců v budoucnu ještě
efektivněji.
Konference byla zaměřena na
otázky, které důchodce nejčastěji
zajímají, jako je zdravotní péče,
odpovídající životní úroveň, bezpečnost a spoluúčast důchodců na
řízení a rozhodování. Zahajovacího
slova se ujal Ing. Oldřich Pospíšil,
předseda Svazu důchodců ČR
a postupně promluvili například
ministryně práce a sociálních věcí
ČR Mgr. Michaela Marksová,
Dr.Zdeněk Pernes, nebo například
předseda Jednoty dochodcov na
Slovensku Ing.Ján Lipianski, PhD.
 (red)

O prázdninách bude zkrácen páteční
prodej v parku na Moravském náměstí
Radnice městské části Brno-střed upozorňuje, že během
letních prázdnin bude vždy
v pátek zkrácena provozní
doba tržiště v parku na Moravském náměstí, a to do
12.00 hod.
V části parku za kašnou směrem
k ulici Mášova budou stánky
(č. 89–100) v provozu pouze do
11.00 hod. Konkrétně se jedná
o tyto termíny: 4. července,
11. července, 18. července,
25. července, 1. srpna, 8. srpna,
15. srpna, 22. srpna a 29. srpna
2014.
Důvodem zkrácení provozní

doby je konání kulturního festivalu Léto v centru. Na tuto skutečnost byli upozorněni jak prodejci, tak veřejnost již v době,
kdy se prodej ovoce a zeleniny
přesouval ze Zelného trhu na
Moravské náměstí.
V ostatní dny během prázdnin zůstává provozní doba tržiště nezměněna.Trh tedy bude v provozu takto: pondělí–čtvrtek 7.00 až 18.00
hod., pátek 7.00–12.00 hod.,
sobota 7.00–12.00 hod. Správce
parku si vyhrazuje právo v odůvodněných případech omezit dobu
prodeje (např. při konání kulturněspolečenských akcí, volebních
mítinků apod.).
 (red)

Venkovní hrací plochy a sportoviště na území MČ Brno-střed
Městská část Brno-střed má ve
své správě venkovní hrací
plochy a sportoviště, která se
nacházejí na daném území.
Přinášíme
aktualizovaný
(k 1. červnu 2014) seznam lokalit s uvedením pískovišť. U lokalit jsou uvedeny pro jejich jednodušší identifikaci nejbližší
možné adresy.

blok CENTRUM
• Koliště III – Janáčkovo divadlo
pískoviště 1x, Rooseveltova
31/7 Janáčkovo divadlo
• Obilní trh pískoviště 1x, Obilní
trh 526/11 porodnice
• Leitnerova – Vodní pouze pískoviště, Leitnerova 193/28
• Trýbova – vnitroblok pískoviště
1x, Úvoz 492/27
• Veletržní – vnitroblok pískoviště
1x, Veletržní 693/2

blok ZÁPAD
• Kraví hora – 3x pískoviště 3x,
Kraví hora 523/3 hvězdárna
• vnitroblok Rybářská II /Rybářská – Poříčí – Křížkovského –
Zedníkova/ pískoviště 1x,
Rybářská 360/28
• Kamenomlýnská
• Bohuslava Martinů – mezi
domy č. o. 46 a 48 pískoviště
1x
• Pisárecká – v parku Anthropos, pískoviště 1x, Pisárecká
273/5

blok VÝCHOD
• vnitroblok Poříčí – Křídlovická
– Zahradnická – za pedagogickou fakultou
• vnitroblok Křídlovická – Nové
sady – Bezručova za „kapličkou“ pískoviště 1x, Nové sady
602/38

• Čechyňská
–
Zvonařka
u „Famka“ – prodejna a servis
automobilů
• Hvězdová – proluka naproti ul.
Spolková
• náměstí 28. října pískoviště 2x,
nám. 28. října 1902/22
• vnitroblok Bayerova – Dřevařská – Botanická – Kotlářská
pískoviště 1x, Bayerova 800/31
• vnitroblok Botanická – Sokolská – Tučkova – Sušilova pískoviště 1x, Botanická 600/13
• vnitroblok Tučkova č. o.17 pískoviště 1x
• Úvoz – Jana Uhra – nároží

blok JIH
• vnitroblok Vsetínská za „Intersparem“ pískoviště 1x, Vsetínská 527/20 „LOGO“
• Pšeník – Sovinec (u mateřské
školy) pískoviště 1x, Pšeník 18
mateřská škola

• Hluboká (za domem č. o. 5) pískoviště 1x
• Vysoká (za domem č. o.10, 12)
pískoviště 1x
• vnitroblok Vídeňská – Celní –
Jílová – „za Kamenou“ pískoviště 1x, Celní 5
• vnitroblok Strž – Horní – Jílová
pískoviště 1x, Strž 1
• Vídeňská – Rovná pískoviště
1x, Vídeňská 263/50
• vnitroblok Bakalovo nábř. –
Polní, naproti ZŠ, Bakalovo
nábř. 8/8

mimo bloky v rámci tzv.
„volných neudržovaných
ploch“
• vnitroblok Tučkova – Hrnčířská
– Botanická – Zahradníkova
(„Polárka“)
• vnitroblok Tučkova č. o. 24 –
pískoviště 1x

Radnice opraví tři komunikace na území Masarykovy čtvrti
Ulice Kampelíkova, Lerchova
a Roubalova se dočkají kompletních oprav kanalizace
a povrchových úprav silnic
a chodníků. V současnosti probíhají veškeré administrativní
přípravy.
Oprava ulice Kampelíkova v úseku od objektu Kampelíkova 9/Lerchova 29 po křižovatku ulic Kampelíkova – Heinrichova, o celkové

délce 136,92 m, zahrnuje kompletní výměnu a obnovu konstrukčních vrstev vozovky, chodníků a vjezdů. Organizace
dopravy zůstane zachována.
Vozovka bude v celé délce úpravy
navržena jako jednosměrná šířky
3,9 m, chodníky jsou navrženy po
obou stranách komunikace v šířce 1,09–2,05 m. V křižovatce s ulicí Heinrichovou bude celoplošně
navržen dlážděný zvýšený

dopravní práh s místy pro přecházení. Na nárožích v křižovatce
Kampelíkova – Heinrichova má
být osazeno 10 ks betonových
sloupků-patníků proti najíždění
vozidel. Povrch vozovky je
navržen živičný, povrch chodníků
a vjezdů bude ze zámkové dlažby.
Odvodnění ploch je navrženo do
uličních vpustí.
Ulici Lerchova čekají opravy
v celé délce mezi Vaňkovým
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náměstím a nám. Míru. Má se zrekonstruovat kanalizace, vodovod
a plynovod. Stavba bude rozdělena na 2 etapy: 1. etapa – úsek
Vaňkovo náměstí – Klácelova 2
a 2. etapa – úsek Klácelova –
nám. Míru. Bude provedena kompletní výměna konstrukčních
vrstev vozovky, chodníků, vjezdů
a parkování a obnova zeleně.
Stávající stromořadí v zeleném
Pokračování na str. 9

Informace z radnice
Pokračování ze strany 8
pásu při lichých číslech popisných
objektů zůstane zachováno, ke
konci úseku jsou navržena výsadbová místa a doplněno stávající
stromořadí, travnaté plochy
budou obnoveny.
V úseku Vaňkovo nám. – Mahenova jsou navrženy jednotlivé
parkovací zálivy na straně
lichých čísel šířky 2,0 m a délky
6,75 m, ke konci úseku jsou

navržena v prostoru přiléhajícím
k parku kolmá parkovací stání.
Přechod pro chodce bude obnoven v ústí ulice Lerchova do nám.
Míru.
Oprava ulice Roubalova v úseku
Roubalova 15 po křižovatku ulici
Roubalova – Helceletova zahrnuje kompletní výměnu a obnovu
komunikačních vrstev vozovky,
chodníků a vjezdů. V úseku od
Roubalova 15 na ul. Roubalova

po křižovatku ulic Lerchova –
Roubalova bude komunikace
navržena jako obousměrná.
V úseku od křižovatky Lerchova
– Roubalova po křižovatku ulic
Helceletova – Roubalova bude
komunikace navržena jako jednosměrná. Podél vozovky ve
směru staničení vlevo je navržen
podélný parkovací pás. Jako
ochrana chodců bude na nárožích křižovatky Roubalova – Hel-

celetova osazeno 22 ks betonových sloupků-patníků proti najíždění vozidel. Povrch vozovky je
navržen živičný, povrch chodníků,
vjezdů, parkování a dopravní práh
jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. Odvodnění ploch je
navrženo do nových uličních
vpustí. V křižovatce ulic Roubalova – Helceletova je navržen zvýšený dopravní práh.

(red)

Názory vedení radnice

Síť míst přátelských rodině – Family Point – funguje již pět let!
Snad až zbytečně
skromně,
pouze jednou
přednáškou, bylo
připomenuto
páté výročí vzniku sítě míst přátelských rodině
Family Point.
Pro jistotu malé vysvětlení: Projekt Family Point – místo pro rodinu, který realizuje Centrum pro
rodinu a sociální péči, vytváří síť
míst, kde mohou rodiče pečovat
o malé děti a získat informace pro

podporu rodiny. Jde o bezbariérová místa, která jsou vybavena
přebalovacím pultem, křeslem
pro kojení, mikrovlnnou troubou
a některá také veřejným internetem.
Dnes už vlastně docela běžná
věc, ale před pěti lety velmi přínosný nápad! První Family Point
vznikl na Josefské ulici, kde funguje dodnes. V Brně jde navíc
o jediný z Family Pointů, kde se
návštěvníci mohou obrátit na pracovnici, která jim zprostředkuje
rodinné, sociální, psychologické

nebo právní poradenství. Josefská slouží také jako informační
centrum – scházejí se zde nabídky organizací, které poskytují
služby na podporu rodin. Nesmíme zapomenout ani na další aktivity, kterou je poradenství v oblasti
slučitelnosti rodiny a zaměstnání.
V současné době je v Brně již třicet Family Pointů, služba se navíc
rozšířila nejen do Jihomoravského kraje, ale také třeba do Kraje
Vysočina a do Zlínského kraje. Za
velmi důležité považuji to, že službu Family Point mohou poskyto-

vat různé subjekty, pokud dodrží
dané standardy.
Děkuji všem, kteří se na vybudování sítě Family Pointů podíleli
a kteří zajišťují jejich každodenní
chod. Přátelských a přívětivých
míst pro rodiče s dětmi není nikdy
dost! A jsem rád, že se nám podařilo zajistit, že se letos do projektu
zapojí i naše městská část.


Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části
Brno-střed

Doplnění projektu Seniorský program
V souvislosti s deregulací nájemného se senioři,
kteří bydlí v bytech v domech ve
správě městské
části Brno-střed,
mohou obracet
na náš bytový odbor, aby jim
pomohl řešit jejich bytovou situaci.
Často totiž dochází k tomu, že
senioři obývají vícepokojové byty,
které jsou na ně zbytečně velké
a nejsou schopni v plné výši hradit
nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Z tohoto důvodu jsme
zavedli možnost výměny bytů
v rámci Seniorského programu.
Protože zájem o tuto službu je
vysoký, avšak také jsme objevili
některá úskalí projektu, rozhodli
jsme se jej doplnit o možnost přidělení bytu v prioritním zájmu. Jde
nám především o to, abychom
pomohli vyřešit složitou bytovou
situaci co největšímu počtu našich
nejstarších obyvatel, jejichž vlastní

prostředky a možnosti na zajištění
vlastního bydlení už mohou být
omezené.
Pro přidělování bytů seniorům
v prioritním zájmu pronajímatele
jsme se rozhodli na základě několika skutečností. Nechuť seniorů
stěhovat se do substandardních
bytů v okolí ulic Dornych, Bratislavská, Francouzská, Cejl, často
hromadně označovaných jako
brněnský „Bronx“, je vysoká.
Ovšem potenciální směnitelé
mohou pocházet ze všech lokalit
naší městské části, brněnský
„Bronx“ nelze tedy vyloučit.
V databázi jsou i nájemci, kteří
obývají byt se sociálním zařízením mimo bytovou jednotku.
V těchto případech je velmi problémové najít vhodného směnitele z řad seniorů.
Mezi další problémové faktory
patří neuvedení pravdivých informací týkajících se stavu bytu do
žádosti o výměnu bytu. Takto se
někteří zájemci snaží dostat k lep-

šímu bytu bez ohledu na skutečnost, že jejich byt je v podstatě
neobyvatelný. Při párování směnitelů v rámci Seniorského programu si mnohdy nájemci neuvědomují, že tvoříme dvojici
směnitelů pouze na základě jimi
dodaných informací týkajících se
velikosti bytu či doplňujících informací, pokud jde o výtah, stav
oken, rozvodů a podobně. Když
pak dochází k vzájemné prohlídce bytů, jsou nájemci na rozpacích. Díky této zkušenosti již předem upozorňujeme, že známe
pouze písemné informace o bytě,
nikoliv jejich skutečný stav. Fotodokumentace ani plány rozvržení
bytové jednotky nejsou při registraci do programu požadovány.
Snažíme se občanům vysvětlit,
že projekt Seniorský program
neslouží jako realitní kancelář,
jedná se pouze o službu občanům, která má svá pravidla
a omezení.
Seniorský program je proto třeba

doplnit o možnost přidělení menšího bytu seniorům v prioritním
zájmu pronajímatele (opraveného
vlastním nákladem pronajímatele), a to v případě, že senior stávající byt ve správě MČ Brno-střed vrátí ve stavu, který vyžaduje vynaložení pouze nezbytně
nutných nákladů na opravy ve
smyslu Pravidel pronájmu bytů
v městské části Brno-střed, tzn.
že byt bude v momentě vrácení
pronajímateli ve stavu schopném
okamžitého užívání. Plocha nově
přiděleného obecního bytu bude
menší než plocha původního
bytu. V takovém případě může být
rozhodnuto o tom, že bude
důchodci nově přidělen byt, opravený pronajímatelem na vlastní
náklady, a měsíční nájemné
v novém bytě bude stanoveno ve
výši nájemného stanoveného pronajímatelem podle kvality bytu po
provedené opravě.
Senior zařazený v evidenci SePokračování na straně 10
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Názory vedení radnice / Názory zastupitelů
Pokračování ze strany 9
niorského programu může požádat o přidělení bytu v prioritním
zájmu, když se zaregistruje jako
žadatel o byt a svoji žádost o přidělení bytu v prioritním zájmu řádně odůvodní. V případě kladného

stanoviska Odboru sociálního
a zdravotního ÚMČ Brno-střed,
který žádost posoudí, následně
Odbor bytový vyhledá seniora
a nabídne mu odpovídající byt
(dostane max. 3 nabídky). Pokud
nebude žádná z nabídek ze stra-

ny seniora akceptována, ztrácí
senior možnost žádat o přidělení
bytu v prioritním zájmu a nadále
může žádat o konkrétní byty na
opravu vlastním nákladem nájemce.
Věřím, že tato služba usnadní

nejen našim seniorům vybrat si
takový byt, který bude odpovídat
jejich potřebám. Veškeré podrobnosti podá případným zájemcům
Odbor bytový Úřadu MČ Brno-střed.  Mgr. Pavel Sázavský,
1. místostarosta MČ Brno-střed

Střed města potřebuje partu dlaždičů
Před rokem jsem
psal, že „Stav
veřejných prostorů je věcí nás
všech“ (ZBS 062013, strana 11).
Uváděl
jsem,
jaké možnosti pro
hlášení závad poskytuje elektronická služba „brnaciprobrno.cz“
zavedená od roku 2012 společností Brněnské komunikace, a.s.
Služba stále funguje a umožňuje
novou kvalitu spolupráce mezi
správci veřejných prostorů
a veřejností, včetně dalších institucí, i městských částí. Po roce
musím ale konstatovat, že její
možnosti nejsou zdaleka plně
využívány. Pokud nejsou v příslušném rozpočtu peníze, je veškerá snaha zbytečná. Nenahradí
ani partu dlaždičů, bez kterých to
nejde. Nemůžeme si všichni
jenom hrát s foťáky a počítači.
Tolik stručně. Rád bych to ale
z několika pohledů rozvedl:
Už v projektech je potřeba počítat
se skutečným zatížením ploch,
které může být v některých ohledech i vyšší než na běžné silnici.

Povrchy v pěších zónách jsou proti
předpokladům často extrémně
namáhané. Vozidla zásobování
zřejmě překračují povolené tonáže. Rejdují přitom na malých prostorech. Mechanizmy pro čištění
a údržbu mohou vysávat a vymetat
spáry dlažeb. Sportovní automobily s vysokou akcelerací a adhezivními pneumatikami mohou při
rychlém rozjezdu uvolnit a při opakování „vyšprtnout“ klasicky položené dlažební kostky. Starobrněnská, Masarykova, nebo Jakubské
náměstí jsou příklady, kde nás dřívější nedostatek uvedených zkušeností trápí neustále se opakujícími závadami.
Začlenil jsem se do služby způsobem dostupným komukoliv, kdo
se veřejnými prostory pohybuje,
vnímá jejich stav, má počítač
s internetem a není mu jedno, jak
město vypadá. Je také dobré
odhadnout, která závada je běžným opotřebením, čekajícím na
celkovou rekonstrukci, a kterou je
potřeba nahlásit a opravit jako
nebezpečnou, bránící provozu
nebo mající tendenci k rychlému
zhoršení stavu. Výhodou je i mobil

s fotoaparátem. Většina lidí to má
a umí.
Po více než ročním využívání služby znovu potvrzuji, že se jedná
o chvályhodný počin, průlomový
ve vztahu veřejnost – instituce.
Služba ale ustrnula někde v polovině cesty od zavedení ke skutečně
efektivnímu provozu. Příčin je celá
řada. Software vykazuje různé
nedostatky. Například mi nebere
některé formáty fotografií. Stalo se,
že hlášení zkolabovalo, jindy byl
chod pomalý. Někdy je tedy potřeba trpělivost, než se podnět podaří
uplatnit. Nevylučuji, že z různých
počítačů může služba fungovat
jinak. Podle mých poznatků je
potřeba u provozovatele odborník
na telefonu, vyčleněný jen pro tuto

službu a její implementaci. Úplně
nová věc nemůže hned automaticky a bezchybně fungovat. Je
potřeba zapojovat nejen jednotlivce, ale i další instituce.
Při používání služby jsem se
setkal s ochotnými lidmi. Problém
je v managementu města, kde
jsou určovány priority, rozdělovány peníze a poskytována podpora. Kdyby tam službu „brnaciprobrno.cz“ také používali, byli
bychom jistě dál. Stačí se při běžné cestě městem dívat a vyfotit
závadu. Ve volné chvíli pak zpracovat a poslat. Škoda, že ani naše
městská část jako instituce není
prozatím zapojena.

Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel za KDU-ČSL

V sobotu 24. května 2014 nahlášení zničené komunikace na
rohu Barvičova – Soukopova.

V pondělí 2. června 2014, tedy
týden poté byla komunikace
opravena.

Proč podporuji referendum 2014 a polohu nádraží ve středu města
První referendum
o poloze nádraží
se v Brně konalo
v roce 2004. Jeho
výsledek byl jednoznačný – 85 %
účastníků bylo
proti
přesunu
nádraží. Referenda se však
zúčastnila čtvrtina voličů, což
z pohledu tehdy platného zákona
nebylo dost na to, aby výsledek
byl závazný. I z toho důvodu představitelé města po jistém váhání
pokračovali ve snahách o prosazení odsunu hlavního nádraží do
nové polohy. To se ale nedaří
a projekt dnes přes různé proklamace vězí na mrtvém bodě.

Přitom podle nejnovějších studií
se ukazuje, že modernizovat nádraží v centru je technicky reálné
a pro cestující výhodnější. Brňané
by nadále mohli využívat jedinečné možnosti mít moderní nádraží
s přestupním uzlem veřejné
dopravy v centru, v pěší dostupnosti historického centra města.
Odsun nádraží naopak pro velkou
část cestujících prodlouží cestování a mnohé z dojíždějících
donutí raději přesednout do aut,
která zbytečně zahltí brněnské
ulice. S odsunem nádraží jsou
navíc spojeny další až stovky
milionů provozních nákladů ročně
na kapacitní MHD od nového nádraží na přestupní uzel do centra.

To nevyhnutelně povede k dalšímu zdražování už tak dost vysokého jízdného.
Deset let je dost dlouhá doba na
to, aby se občané mohli vyslovit
znovu. Navíc lze předpokládat, že
výsledek referenda tentokrát
závazný bude a podaří se tak letitý
spor o polohu nádraží konečně
rozhodnout. Změnil se totiž zákon
o místním referendu, takže nyní
stačí k závaznosti výsledku účast
35 % oprávněných voličů (v roce
2004 bylo potřeba 50 %).
Navíc závazná rozhodnutí správních soudů určila, že se místní
referenda musejí konat souběžně
s volbami, pokud to navrhovatel
požaduje a pokud je to technicky
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možné (v roce 2004 tehdejší
vedení radnice z obstrukčních
důvodů vyhlásilo referendum na
termín krátce před krajskými volbami).
Vzhledem k tomu, že se účast
v komunálních volbách v Brně
pohybuje běžně přes 40%, dá se
očekávat, že letos o konečné
poloze nádraží občané definitivně
rozhodnou. Podrobnější infor mace o návrhu na vyhlášení referenda spolu s komunálními
volbami najdete na stránkách
www.referendum2014.cz.

Jasna Flamiková,
zastupitelka za Stranu zelených

Naše školy

Předškoláci se v mateřské škole setkali s opravdovými šermíři

Napínavý souboj šermířského
vystoupení sledovaly děti v mateřské škole na Husově ve
čtvrtek 29.května. Šermíři je pak
pasovali na školáky.
Již tradiční pasování předškoláků

doprovázela šermířská skupina
Duel. Samotnému slavnostnímu
aktu předcházelo hudebně-pohybové vystoupení, které se kvůli
nepřízni počasí konalo ve třídě školy. Na samotné pasování se počasí
trochu udobřilo, a tak se děti

v doprovodu svých rodičů a sourozenců vydaly na školní zahradu,
kde už na ně čekalo šermířské
vystoupení a každý z předškoláků
byl rytířem s opravdovým mečem
pasován na školáka. Děti dostaly
stužky s nápisem Předškolák 2014

a diplom Ahoj školko, škola volá.
„Samotné pasování jsme s dětmi
ještě před akcí trénovali s dřevěným mečem, aby se v samotný den
děti opravdového meče nebály,“
prozradila ředitelka mateřské školy
Bohumila Urbánková.
 (red)

Vítězství dětského evropského Eurosongu opět patří České republice
Že děti ze Základní školy Husova zpívání opravdu baví, dokazuje jejich každoroční úspěch
v evropské internetové soutěži
„Schoolovision“, která vznikla
v roce 2009 v rámci mezinárodních projektů eTwinning.
Letos proběhl již 6. ročník tzv. dětského Eurosongu, kdy pouze jedna škola z každé země natočí
a nahraje vlastní videoklip k oblíbené písničce. Ten letošní se
natáčel v rytmu karnevalu
v samotném centru Brna. Nejeden kolemjdoucí se zastavil,
když se to na náměstí Svobody

hemžilo karnevalovými maskami
a nad hlavami lidí poletoval speciální vrtulník, který vše shora
natáčel. Naše město jsme proměnili do malované dětské fantazie
a donutili jsme tak soutěžící z celé
Evropy znovu se podívat do mapy
a prstem ukázat na Brno. A jak to
letos dopadlo? 1. místo ze 30
evropských škol. Obrovský
úspěch zopakovala Husovka
v šestileté historii soutěže již
potřetí a Česká republika tak
nadále zůstává nejúspěšnější
zemí ve „Schoolovision“. Videoklip vznikl za finanční podpory statutárního města Brna a Klubu

rodičů při ZŠ Husova a ke zhlédnutí je na internetových strán-

kách školy www.zshusovabrno.cz.

Kateřina Zadražilová

První daltonskou konferenci hostila základní škola na Husově
Na mezinárodní konferenci
věnované daltonskému vzdělávání vystoupili hosté z Irska
nebo Jihoafrické republiky.
Ve čtvrtek 8. května se v budově
ZŠ a MŠ Husova sešlo na 1. konferenci Czech Dalton na 120 příznivců daltonského a inovativního
vzdělávání z České a Slovenské
republiky.
Občanské sdružení Czech Dalton
svojí činností navazuje na téměř
dvacetiletou činnost Asociace
českých daltonských škol, která
zanikla v prosinci 2013. Czech

Dalton se stalo nástupnickou
organizací a za hlavní cíl své činnosti klade propagaci a rozšiřování daltonského a inovativního
vzdělávání mezi učiteli z České
republiky.
Letošní konference navázala na
tradici 17 mezinárodních konferencí, které Asociace pořádala
vždy v květnu. První konferenci
Czech Dalton zaštítila náměstkyně primátora města Brna
Ing. Jana Bohuňovská.
I letos vystoupili se svými přednáškami zahraniční hosté. Ze Slovenska přijala pozvání ředitelka

základní školy a krátce také školská inspektorka Martina Chalachánová, autorka více jak 10 slovenských učebnic. Ze Severního
Irska přijel přednášet ředitel Millingtion Primary School pan
Derek Holden. A z Jihoafrické
republiky přijel Khaya Hamana,
pracovník jihoafrického ministerstva školství.
V odpoledním bloku seminářů si
účastníci vybírali z nabídky více
jak 10 workshopů vedených zkušenými učiteli daltonských a inovativních škol. Na čtyřech workshopech zazněla tradiční témata

věnovaná daltonu a dalším inovativním trendům. Z několika dalších workshopů si učitelé mohli
odnést náměty k práci s klimatem
třídy či školním parlamentem.
A chybět samozřejmě nemohlo
ani téma technologií. Na konferenci se efektivnímu zapojení
technologií do vzdělání věnovaly
hned dva workshopy.
„Ještě jednou děkujeme za inspirativní den. Moc se nám na
Husovce líbilo,“ zhodnotil v e-mailu jeden z účastníků.

Lukáš Bajer,
Czech Dalton, o. s.
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Naše školy

Školní budova na Rašínově slavila 125 let zpěvem, hrami a divadlem

Naše škola ZŠ a MŠ Husova se
pyšní dvěma krásnými starobylými školními budovami. Ta
starší z nich na Husově ulici
oslavila 130 let své existence
už v loňském roce. Letos se
dočkala svého „vousatého“
jubilea i mladší ze školních
budov na Rašínově ulici.
Oslavy 125. výročí jejího slavnostního otevření propukly v sobotu
31. května. Dopoledne přivítal
v tělocvičně nedočkavé hosty
pěvecký sbor a krátkými vystou-

peními přispěly ke slavnostní
atmosféře i kroužky angličtiny
a aerobiku. Program pokračoval
divadelním představením souboru 3věžičky „O školníčkovi, aneb
Ve zdravé škole zdravý duch“,
v němž se mohli jeho malí i velcí
diváci časostrojem přesunout
o století zpět do doby prvního
správce školní budovy.
Po skončení představení děti
zaplnily třídy v celé budově školy,
kde plnily rozmanité úkoly a sbíraly razítka. Jako první vběhly do
výtvarné dílny, druhé razítko zís-

kali šikovní „rybáři“ za lov rybiček.
Večerníčkové melodie zněly při
plnění třetího úkolu. Ani skládat
puzzle nebylo pro nikoho obtížné.
Další razítko bylo jen pro ty nejšikovnější, protože hra „Kimovka“
prověřila paměť každého soutěžícího. Sportovně nadané děti si
užily lezení v pytli a slalom s pingpongovým míčkem. A kdo už
neměl chuť plnit úkoly ani výtvarně tvořit, užil si spoustu legrace
na školním dvoře při diskotéce
s panem Hruškou. Odměny, které
si každý odnesl po splnění všech

úkolů, byly nejenom sladké.
Vydatné občerstvení pro všechny
návštěvníky oslav obstaraly
maminky z klubu rodičů a přátel
školy. Poděkování ale zaslouží
všichni organizátoři oslavy výročí
školy. Slavnostní den se rozhodně
vydařil a potěšil mnoho přítomných dětí, jejich rodiče, bývalé
i budoucí žáky. Na upomínku školního výročí byl také vydán pamětní almanach, který finančně podpořila mj. i městská část
Brno-střed.

Marcela Nečasová

Na Osmecu předcházejí vzniku logopedických potíží u svých žáků

Rozvoj komunikační schopnosti a jazyka je jedním z nejdůležitějších cílů předškolního
vzdělávání.
Standardní logopedická péče
a kvalitní vzdělávání je v obou
mateřských školách a přípravných třídách naší školy samozřejmostí již několik let.
Ve vzdělávacím procesu je logopedická prevence vedena formou
logopedických chvilek, dále také

skupinovou a individuální logopedickou péčí, která je poskytována
přímo na škole odborným logopedem – pracovníkem školního
poradenského pracoviště. Logoped na škole pracuje díky dotaci
z projektu Model komunitního
a inkluzivního vzdělávání spolufinancovaného z ESF.
Naše škola se letošní školní rok
stala úspěšným žadatelem o podporu logopedické prevence v rámci rozvojového programu, který

byl vyhlášen MŠMT. V projektu
byla schválena částka 100 000 Kč
na zajištění vybavení pracovišť
moderními pomůckami pro řečovou výchovu v MŠ Dituška a v přípravných třídách ZŠ. Projekt tak
pomáhá téměř sedmdesáti
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dětem, které do MŠ Dituška a do
přípravných tříd docházejí.
Součástí vybavení je také počítačový program Brepta pro rozvoj
komunikativních
dovedností
a diagnostiku.

Mgr. Ladislava Bartáková

Naše školy

Jazykový zájezd do Rakouska obohatil žáky ze ZŠ Hroznová
V květnu se zájemci z pátých
až devátých tříd ZŠ Hroznová
vydali na třídenní výlet do sousedního Rakouska.
První den našeho putování jsme
navštívili muzeum ametystů
v Maissau. Zde si děti mohly vykopat ametysty a úlovky si odnést
domů. Zároveň se dověděly
o původu drahokamů. Zážitkem
byla odpolední návštěva Německa – solného dolu v Berchtesgadenu. Pod zem jsme jeli vláčkem
a největší úspěch sklidily dlouhé
dřevěné skluzavky, které nám
zkracovaly cestu.
Ve čtvrtek byla hlavní náplní programu horská turistika. Počasí
přálo zhlédnutí Krimmelských
vodopádů. Obdivovali jsme nejen
vodopád samotný, ale také okolní

přírodu. Našel se čas i na občerstvení, zmrzlina byla osvěžující.
Odpoledne jsme zavítali do horského střediska Zell am See
u nádherného jezera, které mnohým připomínalo moře.
Poslední den byl neméně zajímavý. Nejprve jsme lanovkou vyjeli
do výšky 2000 m. n. m. a se
zájmem sledovali cyklisty sjíždějící lyžařské sjezdovky. Příjemnou
procházkou a rozloučením s alpskou přírodou byla Lichtenštejnská soutěska se systémem lávek
a tunelů. Na závěr jsme si ještě
prohlédli Mozartův Salzburg, kde
jsme zakoupili poslední suvenýry.
Celý zájezd proběhl v přátelské
atmosféře. Bydleli jsme v horském
penzionu v Saalbachu, který nám
kromě pěkného ubytování

a vydatné stravy nabídl i hřiště ke
sportovnímu vyžití.
Jazykové výjezdy pořádáme každoročně, pravidelně například
navštěvujeme Velkou Británii.
Jsme rádi, že ze strany žáků je
o obdobné akce veliký zájem.
Chceme v zahraničních výjez-

dech pokračovat i nadále. Slouží
nejen k rozvoji jazykových dovedností, ale také kamarádských
vztahů.

Mgr. Luděk Balcařík,
zástupce ředitele pro II. stupeň
Základní škola Brno, Hroznová 1

Mezinárodní festival Děti dětem v Poznani přivítal žáky z Brna
Tanečního a pěveckého festivalu v polské Poznani se v květnu zúčastnili žáci ze základní
školy na Osmecu.
V neděli 25. května brzy ráno
odjelo osmnáct dětí naší školy
s doprovodem tří pedagogů
a ředitelky školy na Mezinárodní
festival Děti dětem do polské
Poznaně.
V pondělí proběhla prohlídka
města a začal taneční a pěvecký

festival. Kromě nás se festivalu
účastnily i děti z Ukrajiny, Ruska,
Litvy, Slovenska a samozřejmě
i z Polska.
V úterý se konala olympiáda. Soutěžilo se v sedmi disciplínách.
Během tohoto dne uzavřela naše
paní ředitelka smlouvu o vzájemné spolupráci s poznaňskou školou. Středeční dopoledne jsme
strávili v partnerské škole
v Poznani.

Bc. Alena Zámečníková

Na Osmecu žáci zápolili v olympijských sportovních disciplínách
Ve středu 4. června jsme se
jako tradičně sešli ve škole ve
sportovním oblečení, se soutěživým duchem a odhodláním
podávat co nejlepší výkony na
naší olympiádě.
Olympijský oheň, oficiální vlajka
školy a nápadité vlajky tříd, které
si jednotlivé třídy připravily v průběhu školního roku, opět nechyběly na nástupu a ukončení velkolepé sportovní akce. 13. ročník
Olympijského dne na Osmecu
odstartovala svým úvodním slovem ředitelka školy Ludmila Altmanová a sportovci vyrazili natěšeně na jednotlivá stanoviště.
Žáci prvního stupně soutěžili
v prostorách školy a na hřišti na
ulici Stará v devíti disciplínách.
Žáci 2. stupně si užili ještě o tři

disciplíny více a na závěrečné
vytrvalostní a štafetové běhy se
žáci i učitelé přesunuli do blízkého
parku. V dobré atmosféře a s dobrým počasím se na závěr sportovního dopoledne zapojili
i dospělí pracovníci školy v tandemovém běhu učitel –žák.
V pátek 6. června se všichni olympionici sešli na vyzdobeném dvorku naší školy na ulici Stará, aby
na stupních vítězů viděli stát nejlepší sportovce a kolektivy.
Krásné ceny, medaile a diplomy
si odnesli tři nejlepší sportovci
v každé z deseti kategorií. Zasloužené ovace a ocenění získali také
králové a královny olympiády –
nejlepší sportovci za celý první
a druhý stupeň. Zkrátka nepřišli
ani nejtýmovější hráči, kteří si po
vyhlášení nejlepších třídních

týmů rozdělili nejen sladké odměny. Letos se dokonce rozdávaly
i ceny za připravené vlajky tříd,
a protože byly všechny nádherné,
sladké odměny získaly všechny
třídy naší školy.
Závěrečné slovo paní ředitelky už
zaznělo v tónech oblíbené znělky

„We are the Champions“ a tím byl
letošní Olympijský den úspěšně
ukončen.


Oľga Kušnierová,
ZŠ a MŠ Brno,
náměstí 28. října 22
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Rozhovor

Jitka Vrbková: Pro rodiče dětí s Downovým syndromem není žádná
záměrů představení –
pokusit se hranice mezi
zdravými lidmi a lidmi
s DS bořit. Jaké byly
ohlasy po premiéře?

Profil
Jitka Vrbková se narodila
1. září 1984 v Brně. Studovala
činoherní režii na DAMU v Praze a posléze divadelní dramaturgii na JAMU v Brně, kde
v současné době i učí. V roce
2008 založila Divadlo Aldente,
které se zaměřuje na divadlo
v netradičním prostoru (sitespecific), básnické texty
a autorské projekty pro děti,
pořádá taneční a pohybové
kurzy. Poslední inscenací, která dává Divadlu Aldente nový
směr, je projekt hraný herci
s Downovým syndromem
v kombinaci se studenty
JAMU – Maminko, jsi důležitá
jako šraňky v tunelu!

Jak moc je důležitá maminka
a co všechno umí a dělá, prozradily děti s Downovým syndromem (DS) spolu s herci
z brněnské JAMU v netradičním představení režisérky Jitky
Vrbkové. Projekt Divadla
Aldente vznikl spontánně ze
spolupráce s občanským sdružením Úsměvy, které pomáhá
lidem s DS a jejich rodinám.
Premiéru inscenace Maminko,
jsi důležitá jako šraňky v tunelu! herci představili příznačně
na Den matek v neděli 11. května v divadle Barka. Jitka Vrbková nechala do scénáře osobitým způsobem zasahovat malé
herce, aby výsledek působil
autenticky. V představení jsou
použity texty Denisy Střihavkové, Jiřího Šedého, Milana Kosmáka a dalších, autorů s DS.
Inscenace hravým způsobem
vypráví o tom, jak Miloš Střihavka vyskočil z křoví a objevil

Janu Střihavkovou, zároveň
pak reflektuje současný pohled
společnosti na toto postižení.
Nenásilnou formou odkrývá
situace, s nimiž se rodič dítěte
s DS setkává už od samotného
těhotenství a paroduje zažitá
klišé ve společnosti.

Prožívala jste premiéru
představení s větší
nervozitou, než tomu bývá
obvykle?
Po celou dobu přípravy inscenace
jsem cítila velkou tíhu zodpovědnosti, protože tento projekt má mít
větší společenský přesah, než
tomu bývá u běžného představení. Nervóznější jsem ale myslím
nebyla.

Když jste oslovila
občanské sdružení
Úsměvy, s jehož pomocí
hra vznikla, jaká byla
jejich první reakce na
nápad obsadit lidi
s Downovým syndromem
do divadelního
představení?
Nejdřív jsme se spolu bavili jen
o nějakém divadelním kroužku.
Když mně došlo, že vlastně vznikne inscenace a že projekt bude
nakonec docela veliký, dávkovala
jsem ty informace postupně, aby
se nezalekli. Ale nezalekli se, dali
mi naprostou volnost, což je skvělé, jinak by vůbec nic nevzniklo.

Rodiče dětí s DS se
neustále setkávají
s předsudky ostatních.
Tohle byl i jeden ze

Jsme velice rádi, že inscenace
zdaleka překročila rámec představení pro známé a publikum znalé
fenoménu DS. „Neznalí“ diváci byli
často dětmi s DS okouzleni, jejich
přirozeností i schopnostmi. Těší
mne, že představení zaujalo
všechny věkové kategorie a že
bylo ceněno i divadelními odborníky. Navíc docela zafungovalo
PR, a tak se třeba už na reprízu
přijeli podívat i členové profesionálního Divadla z pasáže z Banské
Bystrice, ve kterém působí herci
se zdravotním postižením.

Na jevišti se potkávají
herci z JAMU s dětmi
s DS. Jak konkrétně bylo
třeba přizpůsobit
zkoušky?
Především bylo třeba přizpůsobit
scénář a vůbec divadelní prostředky hercům s DS. Probíhalo
to zhruba takto: přišla jsem
s kusem textu a řešením, jak ho
zpracovat. Herci s DS to vůbec
nedělali tak, jak jsem jim ukázala.
Nicméně to, co předváděli, bylo
nakonec zajímavější, než co jsem
po nich původně chtěla. A tak se
postupně měnil scénář. S herci
z JAMU a violoncellistou Pavlem
Čadkem jsem měla zkoušky i bez
dětí. Vždycky jsme vytvořili nějaký
„návrh“, aby nám ho děti mohly
následně překopat...

Trvalo zkoušení déle než
standardně?
Ve výsledku trvalo zhruba stejně
dlouho, jenom ten poměr byl obrácený. Normálně se hodinu připravujete a pět hodin zkoušíte s herci. V tomhle případě jsem se pět
hodin připravovala a hodinu zkoušela s dětmi s DS. Jakákoliv nepřipravenost, například dopředu
vymyšlené varianty řešení, se
okamžitě vymstila. Děti s DS nejsou totiž ochotny čekat, až si něco
na zkoušce promyslíte. Musíte
zaujmout jejich emoce, protože
jednají velice spontánně. Jakákoliv přetržka, řešení technických
problémů a jiné, je doslova rozhodí a musíte je potom znovu
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něčím nadchnout, aby byly ochotny pokračovat.

S jakým nasazením
přistupovali herci s DS ke
zkoušení?
Absolutním. Ti mladší myslím
moc nevnímali, že něco zkoušejí.
Zapojovali se prostě do toho, co
je bavilo. Takže jsme to museli
dělat tak, aby je to bavilo pořád.

Přihodilo se vám při
trénování představení
něco, s čím jste
nepočítali?
Pořád se dělo něco nevyzpytatelného. Jedna holčička nám pořád
utíkala a schovávala se. Druhá
nám zase „kradla“ vláček, což
byla jedna z rekvizit. Legrace byla
určitě.

Lidé s DS se také podíleli
na samotném scénáři. Na
premiéře dokonce někteří
z nich vystoupili na pódiu.
Co pro ně znamená, když
se jejich genetická vada
stane tématem hry?
To vážně netuším. Po pravdě,
obdivuji je, že vydrží sledovat
a poslouchat, jak se v souvislosti
s DS mluví o prenatální diagnostice a možnostech ukončení těhotenství. Nejsou hloupí, že by
tomuto nerozuměli. Jak říká text
Milana Kosmáka, jednoho z autorů: „Narodil jsem se postižený –
Downův syndrom. Maminka plakala a táta ji těšil. Byli úplně
v šoku. Ale byli rádi, že jsem se
narodil a já jsem byl taky rád, že
jsem se narodil.“ Každý z nich se
musí s přístupem společnosti ke
své jinakosti nějak vyrovnat.

Kolik dětí má skutečná
paní Střihavková, která na
premiéře získala velký
potlesk?
Jenom dvě. Denisku s DS ovšem
vychovávala v době, kdy se tyto
děti dávaly zpravidla do ústavu.
Evidentně ji respektovala a nechala rozvinout její osobnost – o čemž
svědčí Denisiny osobité texty.

Součástí představení bylo
i promítání bolavých
výroků, s nimiž se rodič
dítěte s DS neustále
setkává. Skutečně se z úst

Rozhovor

otázka nevhodná. Svojí jinakostí se chtějí zapojit do společnosti
podobná zpráva skutečně
v médiích objevila. Mezinárodní
Den matek jsme tedy zkusili představit v podobném duchu, aby si
lidi na základě toho kontrastu uvědomili, jak by byla taková zpráva
absurdní a nemístná.

Sama jste matkou ještě ne
roční dcery s DS. Co byste
poradila ostatním, kteří
nevědí, jak s rodiči těchto
dětí komunikovat?

doktorů tito lidé dozvídají,
že mají své dítě nechat
umřít, dokud je malé
a roztomilé?
Nepříjemné výroky byly sesbírány
z facebookové skupiny rodičů dětí
s DS. Nic z toho není vymyšlené.
Ano, i s takovými se občas rodiče
setkávají z úst lékařů. Po roce 1989
toho každým rokem naštěstí ubývá. Stále ale platí, že diagnózu
rodičům sdělují zpravidla lékaři –
genetici, kteří, a to je logické, neznají lidi s DS coby osobnosti. Znají
jen výčet jejich četných zdravotních komplikací, což nepřináší
rodičům komplexní obraz, zvlášť,
když se mají rozhodovat o pokračování těhotenství. Pozvánku na
představení jsme proto zasílali i na
příslušná zdravotnická zařízení –
bylo by skvělé, aby lékař, který sděluje diagnózu, měl s těmito dětmi
konkrétní přímou zkušenost.

I přes výše uvedené, hra
příliš nemoralizuje a není
smutná. Naopak, děti jsou
veselé a hře nechybí ani
špetka ironie. Jak jste
přišla na Upův syndrom,
kterým trpí lidé s 46
chromozomy?
Viděla jsem nějakou reportáž
o Downově syndromu, která
všechno podávala v dosti tmavém
světle. Trochu chtěla šokovat, jak
je to vlastně hrozné. Chtěla jsem
to trochu zparodovat – ukázat, jak
strašně bychom my všichni vypadali, kdyby normou byli lidé s DS
a my ostatní byli postižení Upovým syndromem. Ano, vyšli jsme
z toho špatně.

V jedné něžné pasáži se
děti publiku svěřují, co pro
ně jejich maminka

znamená a co umí.
Výpovědi působí skutečně
upřímně a vtipně. Jsou
lidé s DS obecně takto
otevření?
Ano, stoprocentně. Navíc na každé zkoušce a na každém představení vymyslí o své mamince
něco nového. Takže jsou i kreativní.

Hlavně se nebát a komunikovat.
Pokud nebudeme cítit odstup, rádi
odpovíme na jakékoliv otázky
a žádná otázka nebude nevhodná.
Nechceme se vydělovat ze společnosti, naopak, chceme být její součástí a svou jinakostí třeba i přispět
k její rozmanitosti i sebereflexi.

stavy nemají s mými dětmi nic
společného. Tento projekt ovšem
mou vlastní výpovědí do značné
míry je, což jsem si uvědomila až
ke konci. Neplánovala jsem to.
V každé dobré inscenaci se promítá režisér, jeho osobnost, jeho
zkušenosti. A moje nová zkušenost matky dítěte s postižením
byla logicky jednou z největších
událostí v mém životě.

Hodně vašich představení
je pro děti a o dětech.
Existují nějaké obecné
znaky, které taková hra
vždy musí mít, aby
náročného dětského
diváka zaujala?
Především musí brát dětského
diváka jako rovnocenného part-

Jste na mateřské
dovolené, přesto režírujete
hry a učíte na JAMU. Jak
se vám daří skloubit
rodinný a pracovní život?
Někdy je to nadoraz, nicméně
práce mě osvěžuje a režírování
naplňuje, takže svým způsobem
obé směřuje k tomu, aby doma
byla spokojená maminka a manželka.

V inscenaci zazní váš hlas
v roli hlasatelky, která
publiku sdělí, že matky se
dělí na dvě skupiny. Jedny
pracují a nestíhají, druhé
jsou doma a hloupnou.
Proč takové vymezení?
V inscenaci se mluví o mezinárodním Dni matek a vzápětí se
začnou matky popisovat v tom
nejhorším světle, jak říkáte. Je na
tom kus pravdy, nicméně je
nemístné to takto říkat, zvlášť
v souvislosti s jejich svátkem.
O něco později coby hlasatelka
mluvím o Světovém dni Downova
syndromu. Lidi s DS zde popisuji
jako ty, kteří stojí stát mnoho
peněz a společně s druhým hlasatelem se těšíme z toho, že se
nám většinu lidí s DS daří zahubit
již v těhotenství. V souvislosti se
Světovým dnem Downova syndromu 21. března 2013 se totiž

Čím vás práce s těmito
dětmi obohatila? Naučila
jste se něco, co byste
mohla využít
i v budoucnu?
Co se týče divadelní tvorby, bylo
to velice inspirující, protože jsem
nemohla jet ve svých vyjetých
kolejích, ale hledat pořád nová
a nová řešení, hercům na míru.
Jako maminka dítěte s DS jsem
se zase mohla přiblížit jejich myšlení a vnímání světa.

Jak moc do inscenací
promítáte sama sebe?
Maminko jsi důležitá jako
šraňky v tunelu! vychází
z vaší osobní zkušenosti.
V jiných představeních se
objevují jména vašich
dětí…
Cykly s Honzíkem a Klárkou sice
máme, ale jsou to jen jména, po-

nera, ne jako nějakého trochu
menšího a hloupějšího človíčka.
Využívat dětské fantazie, jejich
svébytného myšlení, nechat děti,
aby se zapojovaly, je-li to jejich
přirozenost. Praktický důsledek
toho zpravidla je, že máte většinou šíleně moc rekvizit. Každá
inscenace pro děti by měla mít
hlubší téma, přesah a je-li dobrá,
zaujme i dospělého. Z našich
inscenací pro děti bych ráda jmenovala Noc ve škole. Odehrávala
se v budově základní školy po
setmění. Děti se spolu s herci
pohybovali po celé škole a ta se
jim před zraky měnila v úplně neznámou věc. Nejoblíbenější byla
kouzelná stěna, která mluvila, svítila a vydávala pokyny, co herci
(potažmo děti) mají dělat.


(red)
Foto: Jiří Salik Sláma,
Veronika Bartoňová
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Viladům II. Červený kopec

VYHLEDÁVANÁ LOKALITA

VÝHODNÁ INVESTICE

Brno - Štýřice, ulice Červený kopec

PODNIKEJTE U NÁS!

Klidný vnitroblok, vzdálenost do centra 9 min.
Byty 3+kk a 4+kk, plocha bytů od 93 m2 , cena od 4,6 mil

B - OFFICE NABÍDKA VÝHODNÝCH PRONÁJMŮ

Kolaudace duben 2014

kanceláří, prostorů pro malé dílenské provozovny,
výukové místnosti, kreativní ateliéry a sklady
v administrativním komplexu v klidné a výborně
dostupné lokalitě nedaleko centra Brna
Kontakt: +420 720 633 088
Machackova.Jaroslava@ b-ofﬁce.org
B - OFFICE POWER DISC s.r.o.
Pompova 4, 617 00 Brno, Komárov

Prodej do osobního vlastnictví

Respektujeme Vaše představy a požadavky s individuálním
přístupem ke každému z Vás. Volejte, pište. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Garážové stání a sklepní kóje v ceně bytu
DOPORUČUJEME PROHLÍDKU, kontaktujte nás:

www.netdevelopment.cz
info@netdevelopment.cz

Tel.:

538 728 850
603 333 999

Yamaha Vám nabídne
vše, co od skutečného
skútru požadujete,
a to od 50 ccm
do 530 ccm.
novinka letošního léta

MAJESTY S 125

V nabídce máme 24 modelů
všech kubatur.
Nabízíme výhodné ﬁnancování a pojištění.

PEMM Brno s.r.o.
autorizovaný dealer

NC Campus Square
Netroufalky 14 · Brno-Bohunice

547 215 215 · www.pemm.cz
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Inzerce

!!! Peníze IHNED na RUKU !!!

Starožitnosti
založeno 1991

VÝKUP starožitností VÝKUP

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

OTEVÍRACÍ DOBA: PO–ČT 9.00–16.00
PÁ
zavřeno

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

PŘ

tel.: 737 171 367
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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

TENISOVÉ PRÁZDNINY
NA KRAVÍ HOŘE!

PRÁZDNINOVÝ TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BRNĚ NA KRAVÍ HOŘE:

7.–11. 7. 2014
4
14.–18. 7. 2014
21.–25. 7. 2014

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

CELODENNÍ PROGRAM 8.3015.30 hodin

OBĚD S NÁPOJEM v ceně, pitný režim

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.

cena: 2650 Kč, přihláška na webu:

www.kravi-hora.cz

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

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

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

1
11.–15. 8. 2014
1
18.–22. 8. 2014
25.–29. 8. 2014

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

tel: 606 469 316, 547 225 340

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

My víme,
jak prodat!
Nabídněte nám svoji nemovitost
a denně ji uvidí tisíce lidí!

Šárka Kozánková | makléřka – pronájmy, v RS od 2011 | 724 787 447
Michal Chemišinec | makléř – nábor RD a byty, v RS od 2012 | 724 405 303

Volejte zdarma 800 800 099
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Nejlepší zmrzlina
široko daleko!
otevřeno denně 10-18

Jiráskova 1a
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Brněnský dominikánský kněz Tomáš Týn se možná dočká blahořečení

Brněnský rodák, dominikánský
kněz P. Tomáš Týn bude
v budoucnu možná vyhlášen
svatým. Jeho sestra Helena
Wünschmanová přijela v květnu do Brna.
Ve čtvrtek 29. května uspořádala
Knihovna Biskupství brněnského
ojedinělé setkání. Na pozvání
brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho přijela do Brna Helena
Wünschmanová, sestra brněnského rodáka a kandidáta na svatořečení P.Tomáše Týna. S Helenou
Wünschmanovou a s generálním
vikářem brněnské diecéze Mons.
Jiřím Mikuláškem, který je autorem publikace oTomáši Týnovi, jež
vyšla v tomto roce, proběhla beseda v prostorách brněnského biskupství. Součástí setkání byla také
prezentace Mikuláškovy knihy Služebník radosti a následně malá
autogramiáda. Mikuláškova kniha
završuje trilogii mapující životy tří

kněží – rodáků z brněnské diecéze, kteří jsou kandidáty na blahořečení. Mezi nimi i husovická
rodačka Helena Kafková – sestra
Restituta.
Autogramiády se zúčastnilo přes
padesát zájemců, mezi nimi také
Tomášovi spolužáci ze základní
školy, ale také ze studií ve francouzském Dijonu. Besedě předcházela v 17.30 hodin mše svatá
v katedrále sv. Petra a Pavla, které
předsedal generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.
Tomáš Maria Josef Týn se narodil
3. května roku 1950 v Brně, jeho
rodina bydlela v Joštově ulici. Studoval gymnázium v Lerchově ulici, kde jej vybrali jako stipendistu
do francouzského lycea v Dijonu.
Tam odmaturoval s nejlepším prospěchem. Když začala v srpnu
roku 1968 okupace Československa, jeho rodiče emigrovali a usadili se v Německu, kde Tomáš Týn
vstoupil do Řádu dominikánů.

Dne 29. června 1975, v den slavnosti patronů brněnské diecéze,
svatých apoštolů Petra a Pavla,
byl v Římě papežem Pavlem VI.
vysvěcen na kněze. Tento den byl
pro otce Tomáše rozhodující. Stal
se knězem, ale také nabídl svůj
život Bohu jako smírnou oběť za
svobodu církve v naší zemi. Další
léta pak strávil jako kazatel, vyhledávaný zpovědník a duchovní
vůdce, ale také jako profesor teologie a filosofie na univerzitě v italské Bologni. V říjnu roku 1989 byl
náhle zasažen prudkými bolestmi.
Lékaři mu nečekaně diagnostikovali zhoubný nádor s metastázemi
v břišní dutině. V naší zemi vrcholil

boj o svobodu, Tomáš v bolestech
bojoval o život a 1. ledna 1990
v nedožitých 40 letech zemřel.
A právě 1. ledna 1990 se mohla
církev v Československu svobodně nadechnout a po řadě desetiletí začít svobodně žít.
Brzy po jeho smrti začali k jeho
hrobu i domu jeho rodiny přicházet poutníci, hlavně z Itálie
a z České republiky, a obraceli se
k němu v modlitbách o pomoc.
Proces blahořečení Tomáše
Josefa Marii Týna započal v roce
2006 v italské Bologni za účasti
zástupců české dominikánské
provincie.

(red)

V Brně se razantně zvýší množství nízkopodlažních autobusů
Dopravní podnik města Brna
v letošním roce zásadně omladí
svůj vozový park, a to ve všech
trakcích. Prvních osm kloubových autobusů Solaris Urbino
18 dorazilo do Brna v úterý
27. května ráno.
„Autobusovou flotilu čeká letos
a příští rok doslova masivní obnova. Budeme mít sto nových autobusů na stlačený zemní plyn,
šestatřicet kloubových vozů
a několik elektrominibusů. Téměř
polovinu našich starých autobusů
budeme moci vyřadit, čímž snížíme průměrné stáří vozidel a zároveň výrazně zvýšíme podíl nízkopodlažních vozů,“ uvedl generální

ředitel DPMB Miloš Havránek.
Nákup vozidel v tak velkém objemu si vyžádá náklady v řádu stamilionů. „Efektivním hospodařením v uplynulých třech letech jsme
dosáhli značné úspory provozních
prostředků, a navíc stále aktivně
vyhledáváme možnosti spolufinancování projektů z prostředků
EU,“ vysvětlil Miloš Havránek.
Do Brna už přijelo prvních osm
autobusů od výrobce SOLARIS.
Do konce června jich výrobce měl
dodat 22, v roce 2014 to bude dalších 14 vozů – celkem 36 autobusů. Jedná se o čtyřdveřový plně
nízkopodlažní autobus Solaris
Urbino 18 s délkou 18 metrů.
Všechny dveře pro nástup cestu-

jících jsou bez schodů a také průchozí prostor v celém voze je plynulý bez schodů. Autobusy splňují
emisní normu EURO 5. Jejich celková kapacita je 165 míst, z toho
42 míst k sezení. Ve druhých dveřích je instalována manuálně ovládaná vyklápěcí plošina pro nástup
a výstup osob na invalidním vozíku. Všechna sedadla jsou plastová skořepinová, každé sedadlo
má rukojeť a na některých jsou
svislá madla pro lepší stabilitu
cestujících.
Autobusy Solaris Urbino budou
uvedeny do provozu v červenci.
V té době již také bude zkušebně
jezdit dvanáct autobusů standardní délky 12 metrů na stlačený

zemní plyn (CNG). Dalších 88
těchto vozů přibude do vozového parku na přelomu roku
2014/2015. Plynové autobusy
budou palivo čerpat z plnicí stanice ve vozovně Slatina, která je
nyní ve výstavbě.
Pro úspěšné dokončení projektu
na CNG je stěžejní získání dotace
z Operačního programu Životní
prostředí. Žádost o podporu
z OPŽP v Prioritní ose 2 – Zlepšení kvality ovzduší a snižování
emisí byla včas odeslána. „Vzhledem k tomu, že jsme jako jediný
žadatel v projektu už fakticky
začali, věřím, že se nám požadované podpory dostane,“ řekl Miloš
Havránek.
 (red)
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Kouzelná školička hravě připraví děti na vstup do školy
Máte v rodině budoucího
prvňáčka? Záleží vám na tom,
aby se vašemu dítěti ve škole
dařilo? Chcete společně strávený prázdninový čas využít
ke zlepšení dovedností vašeho
dítěte?
Pak můžete přijít každou prázdninovou středu do centra Triada
– Poradenské centrum, o. s.
Během dopoledne se děti mohou
těšit na hry a úkoly zaměřené na
dovednosti potřebné pro budoucí

prvňáky, jako je procvičení jemné
motoriky, řeči, barev, tvarů.
Budou mít příležitost pohrát si
s rodiči a ostatními dětmi. Rodiče
se mohou během akce poradit
s odborníky o věcech ohledně
školní docházky dětí i jiných
tématech týkajících se rodiny,
partnerství, výchovy a péče
o děti. Rodiče budou mít možnost
dovědět se více o tom, co děti
budou do školy potřebovat,
o sociálních dávkách na nákup
školních pomůcek, jak se s dítě-

tem připravovat do školy, jak děti
motivovat k učení a jak řešit případné obtíže.
Program Kouzelná školička bude
probíhat každou prázdninovou
středu (začíná 2. července) vždy
od 10 do 11.30 hodin v prostorách organizace Triada na ulici
Orlí 20 v Brně. Do školičky mohou
rodiny přijít jednorázově i opakovaně. Není potřeba přihlásit se
dopředu. Vítané jsou celé rodiny.
Účast na skupinovém programu
je zdarma.

Během letních prázdnin bude
poradenské centrum Triada pořádat i další akce pro rodiny s dětmi,
které se ocitly v tíživé životní
situaci. Plánují společné výlety
s poznáváním přírody a města
Brna. Více informací na inter netových stránkách sdružení
www.triada-centrum.cz nebo na
telefonních číslech 774 409 909,
774 909 130 či e-mailu:
rodiny@triada-centrum.cz.


(red)

Sport

Zájemci o box jsou zváni do Komety na nábor nových členů
Boxerský oddíl Sportovního
klubu policie Kometa Brno přijímá nové malé nadšené boxery
starší deseti let.
Tréninky probíhají v areálu Sportovního klubu policie – Kometa
Brno na ulici Bauerova 5 (SKP),
který zájemci najdou vedle koupaliště Riviéra. Děti od deseti let
se mohou přijít podívat na trénink
v pondělí, středu nebo pátek od
16 do 19 hodin.
Sportovní klub policie Kometa
Brno patří k největším sportovním
klubům v České republice. Po
svém vzniku v roce 1990 si klub
jako občanské sdružení vytkl prioritu především vytvářet podmínky
pro rozvoj sportu, tělovýchovy
a turistiky občanů města Brna.

Jeho členy jsou policisté, hasiči,
jejich rodinní příslušníci a další
obyvatelé Brna.
Sportovní klub policie Kometa
Brno má v současné době již přes
3 000 členů, kteří provozují svůj
oblíbený sport v sedmnácti oddílech. Ovšem struktura klubu je
daleko složitější a rozmanitější.
V každém oddíle vyvíjí sportovní
činnost vždy několik dalších družstev, a to mnohdy velmi odlišnou.
Jedním z oddílů SKP Kometa
Brno je boxerský oddíl, který již
po léta vychovává špičkové boxery, z nichž mnozí dosáhli mezinárodních úspěchů včetně medailí
z mistrovství Evropy, účasti na
Letních olympijských hrách a celé
řady dalších sportovních ocenění,
a to jak v seniorských, tak v mlá-

dežnických kategoriích. Primárním cílem klubu je výchova talentované mládeže a přípravy nadaných boxerů na závodní
kariéru. Oddíl boxu SKP Kometa

nabízí nicméně i tréninky pro
muže i ženy, kteří chtějí boxovat
pouze rekreačně pro dobrý pocit
a zlepšení fyzické kondice.

(red)

Oddíl stolního tenisu Moravské Slavie zakončil sezónu ve Vlašimi
O víkendu 24.–25. května se ve
Vlašimi Mistrovstvím ČR mladšího žactva ve stolním tenisu
v podstatě uzavřela sezóna
2013–2014.
Morendu reprezentovali Radek
Skála, Miloslav Vaculík a Linda
Záděrová. Od mistrovství této
kategorie jsme čekali nejvíce, protože všichni tři jsou velice dobře
postaveni v žebříčku ČR.
Radek však nepotvrdil svoje
nasazení a bohužel prohrál po

špatném výkonu hned svůj první
zápas ve dvouhře mezi 32. Poté
se zlepšil a alespoň vyhrál soutěž
útěchy. Náladu si zlepšil v soutěži
čtyřher, kdy společně s Onderkou
(Opava) došli až do semifinále
a získali bronzové medaile. Miloš
podle očekávání postoupil mezi
16 nejlepších, ovšem zde neuspěl
proti nejvýše nasazenému Martinkovi (Ostrava).
Linda po jednoznačném vítězství
v prvním zápase dvouher vyhrála
další tři zápasy poměrem 3:2 –

se Stránskou (Radim), Lajdovou
(Vlašim – 2. nasazená) a Šedovou
(Ústí n. O. – 3. nasazená) –
a dostala se do finále. Zde neměla
šanci na suverénní Blaškovou,
která ve dvouhře neztratila ani set.
Po prvním místu v nejmladších
žákyních tak Linda získala v této
sezóně další velký úspěch.
Tito tři výše zmínění jsou nejvýraznějším výsledkem práce s mládeží v rámci TSM (Tréninkového
Střediska Mládeže) Moravské Slavie Brno za několik posledních let.

V roce 2014 se v TSM připravuje
již okolo 30 dětí. Nejlepší z nich
hrají i ligové soutěže dospělých.
Navíc každoročně organizujeme
kroužek stolního tenisu pro děti,
které si chodí zahrát rekreačně (1x
týdně). V rámci tohoto kroužku se
tréninků zúčastňovalo zhruba 12
dětí. Celkově tedy tuto sezónu do
našeho oddílu docházelo přes 40
dětí, což už je pěkné číslo. Velká
většina bude i nadále na Morendě
pokračovat. Více na www.morenda.cz.
 Marek Šmerda
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Rozhovor

Eliška Březinová: Olympijské medaile visí vysoko, doufám, že ještě porostu

Profil
Eliška Březinová se narodila
19. února 1996 v Brně. Bruslit
začala již v předškolním věku
a od sedmi let se krasobruslení
věnuje intenzivně. Jinak to
nešlo, vždyť její táta Rudolf byl
sám úspěšným krasobruslařem, starší bratr Michal je
v současné době naším nejlepším reprezentantem a maminka Edita ji už od jejich
prvních krůčků v jejím snažení
podporovala. Prvního výrazného úspěchu dosáhla ve třinácti
letech, kdy zvítězila na
III. Olympiádě dětí a mládeže.
Svůj úspěch zopakovala o rok
později a v roce 2011 vstoupila
ještě jako patnáctiletá juniorka
třetím místem při seniorském
mistrovství republiky do sportovního světa dospělých. Titul
mistryně republiky v kategorii
žen získala poprvé v roce 2012
a v letošním roce se nejlepší
českou krasobruslařkou stala
při mistrovství republiky podruhé. Jejím dosavadním největším úspěchem je patnácté
místo na letošním mistrovství
Evropy v Budapešti, což je
zlepšení o patnáct míst oproti
minulému mistrovství, na němž
skončila třicátá, a výborného
výsledku dosáhla i při letošním
mistrovství světa v Tokiu, kde
skončila osmnáctá. Eliška Březinová je členkou TJ Stadion
Brno.

Do historie světového ženského krasobruslení se zapsaly
doposud dvě naše závodnice.
V roce 1949 a 1950 se stala
mistryní světa Ája Vrzáňová.
V šedesátých letech zářila
u nás i v zahraničí Hana Mašková. V roce 1968 se stala
mistryní Evropy a jako naše

doposud jediná krasobruslařka
přivezla v tomtéž roce medaili
z olympijských her. V současné
době reprezentují Českou
republiku Jelizaveta Ukolová,
rodačka z ruského Kirova, členka USK Praha, a Eliška Březinová.

Jako letošní mistryně
republiky jste nás
reprezentovala na
mistrovství Evropy i světa,
ale na olympiádě v Soči
jste nebyla. Nemrzí vás
to?
Olympiáda je samozřejmě snem
každého sportovce. A já pochopitelně nejsem výjimkou. Respektuji ale rozhodnutí krasobruslařského svazu, ostatně, nic jiného
mi v případě olympiády nezbývalo, ale věřím, že se na tu příští už
podívám. A samozřejmě nejen
podívám. Olympijské medaile visí
velmi vysoko, ale doufám, že ještě
porostu. Myslím samozřejmě
výkonnostně, protože velká výška
a samozřejmě taky váha nevěští
pro krasobruslařku nic dobrého
(úsměv).

Na olympiádě
reprezentovala Českou
republiku Elizaveta
Ukolová. Jak spolu
vycházíte?
Je to pro mne konkurentka jako
každá jiná krasobruslařka. Vídáme se velmi málo, prakticky jen
při mistrovství republiky. Její
výsledky samozřejmě sleduji, ale
jinak se moc neznáme. Je o dva
roky mladší a trénuje v Praze.
Pravdou je, že se zahraničními

soupeřkami je to trochu jiné. Mimo
led si povídáme o nejrůznějších
věcech, je to s nimi v pohodě.

a podporuje mě psychicky, což je
podle mě hodně důležité. Taková
spolupráce mi vyhovuje.

Jak jste na tom
s bráchou? Michal už byl
na dvou olympiádách
a z mistrovství Evropy už
přivezl dokonce i medaili.
Dáte na jeho rady?

A co škola?

Když se někdy sejdeme na společném tréninku, tak si nechávám
poradit. Myslím, že mi jeho přítomnost a podpora pomohly i při
letošním lednovém mistrovství
Evropy v Maďarsku i při březnovém mistrovství světa v Japonsku. To byly pro mě zatím výsledkově moje vrcholy.

Navštěvuji Střední školu potravinářskou, obchodu a služeb
v Charbulově ulici. Už jako malou
mě bavilo fotografování a foťák
vozím všude s sebou. Teď vlastně
už služebně (úsměv), protože studuji obor fotograf. Ve škole mi
vycházejí maximálně vstříc, a proto bych ráda poděkovala celému
učitelskému sboru a hlavně paní
ředitelce Markové. Doufám, že
v době, kdy čtete tyto řádky, už
budu mít zdárně ukončený další
ročník.

Jak jste na tom spolu
mimo led?

Jaké máte zájmy, kromě
krasobruslení? Co kluci?

Myslím, že jako každý bratr se
sestrou (úsměv). Někdy mám
svoji hlavu, takže se občas
neshodneme, ale my jsme se teď
viděli v posledních dvou letech
velmi málo, protože Michal trénoval a žil v Americe, takže to bylo
spíš naopak. Uvidíme, jak to bude
teď, když se stěhuje zpátky do
Evropy.

Mám kamarády. Teď určitě nepřemýšlím o hlubším vztahu. Na ten
je času dost. Pokud chci být co
nejlepší, musím tomu v současné
době něco obětovat.

Vaši rodiče prý také
propadli krasobruslení.
Bez těch by to nešlo. Oba jsou
bezva. Táta dřív také závodil, takže velmi dobře ví, co je to vrcholové krasobruslení. Maminka sice
nebruslila, ale za ty roky už to taky
dobře ví (úsměv). Pomáhá nám
s kostýmy a stará se o věci mimo
led a vlastní závody. Bez rodičů
bychom určitě nebruslili a rozhodně bychom nebyli s Michalem tak
daleko. V naší rodině už všichni
bereme krasobruslení jako
naprosto normální součást našeho života.

Co vaši trenéři?
Jeden z mých trenérů je můj táta.
Je přísný, ale zároveň je i tolerantní a trpělivý. Snaží se ze mě
vymáčknout to nejlepší. Protože
dřív závodně bruslil, může mi
některé věci ukázat i prakticky na
ledě. Můj hlavní trenér Ivan Rezek
(vychoval mj. reprezentační sportovní dvojici Beránková – Dlabola,
pozn. autora), se kterým spolupracuji od letošní sezóny, mi předává své trenérské zkušenosti
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V posledních letech se už
aktivně zúčastňujete
tradiční brněnské
benefiční akce Velikonoce
na ledě a vždycky je kolem
vás plno dětí.
Nepřemýšlíte o trenérské
kariéře?
(Smích) Vždyť já jsem sama teprve na začátku vlastní sportovní
dráhy. A jestli bych mohla předávat zkušenosti, které zatím sama
sbírám, to se časem uvidí. Teď se
už připravuji na příští sezónu, ve
které bych se chtěla posunout
zase o nějaký ten stupínek nahoru. Podmínky k závodění máme
u nás všichni krasobruslaři limitované. Především je to nedostatkem peněz. Krasobruslení je
individuální sport a tam se peníze
shánějí obtížně. Sponzoři nemají
moc zájem o jednotlivce, pokud
nemají výrazné výsledky. A ty
bych chtěla mít. Teď jsem měla
chvíli od tréninku na ledě pauzu,
ale už jsem zase v kontaktu
s ledovou plochou. Prázdniny
prakticky nemám, budu se
v Oberstdorfu pod vedením Karla
Fajfra připravovat na novou sezónu. Ale nějaký den volna určitě
bude. A nejraději doma, v Brně!

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Volný čas

Špilberk oslaví divadlem známého dramatika Shakespeara
V letošním roce na přelomu
července a srpna opět ovládne
velké nádvoří hradu Špilberk
již 15. ročník Letních shakespearovských slavností.
Tento věhlasný divadelní festival
oslavující dílo dramatika Williama
Shakespeara se letos odehraje
v období 21. července až 10.srpna.
Všichni příznivci a obdivovatelé
Shakespeara se mohou těšit celkem na pět her tohoto geniálního
dramatika, konkrétně na Sen noci

Program slavností
21.–24. 7. 2014 Mnoho povyku pro nic
25.–27. 7. 2014 Sen noci
svatojánské
29.–30. 7. 2014 Richard III.
5.–7. 8. 2014 Zkrocení zlé
ženy
8.–10. 8. 2014 Veselé paničky windsorské

svatojánské, Zkrocení zlé ženy,
Veselé paničky windsorské,
Richarda III. a překvapení letošního ročníku – premiéru komedie
Mnoho povyku pro nic v režii Jiřího Menzela. Hlavními hvězdami
letošní premiéry jsou Petr Čtvrtníček, Leoš Noha, Václav Jílek, Petra Horváthová, Lenka Zahradnická, Radúz Mácha, Jan Révai,
Pavel Nový a další.
Vstupenky na brněnská představení Letních shakespearovských
slavností lze zakoupit v centrálním
předprodeji Turistického informačního centra města Brna, p. o., na
adrese Radnická 2 a dále v online
předprodeji TIC města Brna na
www.vstupenky.ticbrno.cz.
Již zakoupené vstupenky není
možné vyměnit. Doprodej vstupenek na aktuální představení
probíhá vždy od 18.30 hodin
v Informačním centru Špilberk
(u vstupu na nádvoří).
Představení se nikdy neruší předem, informace o konání produk-

ce při nepříznivém počasí obdrží
diváci přímo na místě. Začátky
všech představení jsou ve 20.30
hod.
Návštěvníci Letních shakespearovských slavností budou mít opět
možnost bezplatně využít k cestě
na hrad Špilberk dopravu prostřednictvím automobilů Renocar, stanoviště bude naproti hotelu International. Další možností dopravy
bude linka MHD č. 81, aktuální
informace a přesné časy odjezdů

budou uvedeny na webových
stránkách. Doprava linkou č. 81
bude za cenu běžného jízdného.
Pořadatelem brněnských Letních
shakespearovských slavností je
Agentura Schok, s. r. o. ve spolupráci s Turistickým informačním
centrem města Brna, p. o., Ogilvy
& Mather Morava, s. r. o.
a Muzeem města Brna. Více na
www.shakespearebrno.cz.

(red)
Foto: Pavel Mara

Nádvoří Staré radnice ožije po celé léto pestrými koncerty

Cyklus koncertů s názvem
Brněnské kulturní léto pozve
na nádvoří Staré radnice například Karla Plíhala. Součástí
hudebního festivalu se stanou
folklorní večery F Scéna 2014.
Letní měsíce v Brně budou ve
znamení hudby. Kromě festivalu
Léto v centru, pořádaného radnicí
městské části Brno-střed, který
bude celé léto probíhat na Moravském náměstí, se mohou Brňané
přijít zaposlouchat do některého
z koncertů na nádvoří Staré radnice. Tam zahraje například Karel
Plíhal, Javory, Cimbal Classic,
Děda Mládek Illegal Band a další.

Koncerty začínají vždy v 19.30
hodin. V případě nepříznivého
počasí se koncerty přesunou do
Sálu Břetislava Bakaly a začátek
se posune na 20. hodinu.
Letní folklorní večery F Scéna se
letos budou konat posedmnácté.
Zájemci se mohou těšit tradičně
na Vojenský umělecký soubor
ONDRÁŠ (24. a 25. 7.) a na hostující folklorní soubory Gaudeamus z Prahy (3. a 4. 7.), Pentla
z Boršic (10. a 11. 7.) a slovenský
Železiar z Košic (17. a 18. 7.).
Všechna představení F Scény se
budou konat na nádvoří Staré radnice od 20.00. Předprodej vstupenek je v Turistickém informač-

ním centru města Brna, Radnická 2, Brno, tel.: 542 210 863,
e-mail: vstupenkybrno@ticbr no.cz a na F Scénu také v FOS
Jánošík Brno, Štefánikova 53a,
Brno, tel.: 973 442 820,

730
892
165,
e-mail:
hurakova@vusondras.cz. Více
o všech koncertech na www.ticbrno.cz a www.gotobrno.cz.


(red)

Program Brněnského kulturního léta
2. 7. Jana Koubková & Combo Jaromíra Hniličky
16. 7. Milan Kašuba a Band
30. 7. Karel Plíhal
31. 7. Neřež
5. 8. Kon Sira
13. 8. Druhá tráva a Robert
Křesťan

20. 8. Joe After Trio
27. 8. Ukulele orchestra jako
Brno
28. 8. Bran
1. 9. Cimbal Classic
3. 9. MR Swing Brno
10. 9. Hana a Petr Ulrychovi &
Javory
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Volný čas

Kulturní a sportovní program zpříjemní letní dovádění na koupališti

Vykoupat se v jednom z venkovních bazénů na Kraví hoře,
zapojit se do fotosoutěže či
zúčastnit se plážového volejbalu nebo si jen vychutnat
některý z večerních koncertů.
Letní nabídka areálu koupaliště
na Kraví hoře je pestrá.
Vysoké venkovní teploty je nejlepší zdolat v plavkách u vody.
Koupaliště na Kraví hoře zahájilo
sezónu venkovního plavání a pro
své návštěvníky připravilo sportovně kulturní program, který
bude volně probíhat po celé léto.
Společně tak všichni oslaví desáté výročí areálu.

Aby byl pobyt na koupališti ještě
příjemnější než v minulém roce,
bude k dispozici více úložných
skříněk a nově opravené sprchy
a WC. Sportoviště a dětské hřiště
jsou tradičně zdarma.
Od června až do konce srpna je
možné se přihlásit do Reportážní
fotografické soutěže v rámci akcí
konaných k desátému výročí otevření kryté haly a zrekonstruovaného venkovního areálu. Soutěž
je určena pro širokou veřejnost,
která ráda fotí, a je rozdělena do
dvou kategorií, a to na Kraví hora
v proměnách času. Reportážní
snímky, které zachycují proměny
Kraví hory až do období budování

plavecké kryté haly v roce 2004.
Druhá kategorie se jmenuje Lidé
a Kraví hora. Jde o reportážní
snímky, které zachycují lidskou
aktivitu v různých oblastech (plavání, létání balonem a další
nesčetné druhy sportu a zábavy)
v této lokalitě. Soutěž bude probíhat přes letní prázdniny, o fotografiích bude možné hlasovat přímo na internetu na webových
stránkách areálu. Spuštění hlasování bude včas oznámeno,
organizátoři předpokládají, že tak
nastane na začátku září.
Další z akcí, která proběhne 12.
a 13. července, je turnaj v plážovém volejbalu a fotbalu.

Koupaliště pro své návštěvníky
také připravilo v rámci vstupného
koncert skupiny Ready Kirken
a The Fireballs. Termíny koncertů
budou upřesněny. Návštěvníci
krytého bazénu si mohou během
své návštěvy bazénu zdarma každé pondělí v době 17.00–17.30
zadarmo zacvičit ve vyhrazené
části bazénu Aquaerobic.
Koupaliště je v červenci a srpnu
otevřeno od 9.00 do 22.00 hodin,
celodenní vstupné pro dospělého
činí 100 Kč. Více podrobností
o vstupném a informace o všech
akcích a pravidlech fotografické
soutěže jsou na www.kravihorabrno.cz.
 (red)

Hlavním hostem kytarového festivalu se stane loutnista Karamazov
Letošní ročník Mezinárodního
kytarového festivalu a kurzů
Brno se bude konat ve dnech
10.–15. srpna.
Kytarové koncerty se budou opět
konat ve Sněmovním sále Nové
radnice a Noc flamenca tradičně
na Velkém nádvoří hradu Špil-

berk. Festival zahájí 10. srpna od
20 hod. koncert amerického kytaristy a pedagoga Kevina Gallaghera, následovat bude 11. srpna
Enrique Muñoz (Španělsko),
12.srpna Andrea Vettoretti (Itálie)
a výjimečně v Besedním domě
13. srpna slavný loutnista Edin
Karamazov (Bosna a Hercegovi-

na). Posledním koncertem na
Nové radnici bude 14. srpna vystoupení izraelské kytaristky žijící
v Americe Tali Roth. Závěr festivalu 15. srpna pak bude patřit
divácky velmi populární Noci flamenca na hradě Špilberk. Letos
vystoupí celosvětově uznávaný
flamencový kytarista Paco Serra-

no y grupo flamenco de Andalucia. Vstupenky budou v předprodeji od června v předprodeji
TICmB na Radnické 2, nebo na
webových stránkách www.vstupenky.ticbrno.cz.
Více na www.ticbrno.cz |
www.gotobrno.cz.

(red)

Celé prázdniny se na Riviéře promítají české i zahraniční filmy

Poslední červnový týden
odstartoval dvouměsíční provoz letního open air kina na
brněnské Riviéře. Promítat se
bude až do 31. srpna.

Po roce se na brněnské koupaliště Riviéra vrací letní kino s titulárním partnerem RWE. Programová skladba je v rukou
dramaturgů kina Art a návštěvníci
se mohou těšit na mix jak block-

busterových novinek zahraniční
provenience, tak na kinematografické klasiky a novinky české scény. Součástí letních večerů bude
rovněž zakomponování koncertů
či zajímavých setkání v linii zážitkového letního kina. To se navíc
letos bude odehrávat v jiné části
brněnské Riviéry, a to v bezprostřední blízkosti bazénů. Po celé
léto budou probíhat rádiové
a facebookové kampaně o „volňásky na letňák“.
V průběhu celého léta se návštěvníci mohou těšit na filmové hity ze
zahraničí – namátkou například
remasterovaná verze Pulp Ficti-
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on: Historky z podsvětí, dvoudílná
Nymfomanka Larse von Triera
nebo citlivá indická romance Cizí
oběd. Zkrátka nepřijdou ani příznivci domácí kinematografie, pro
které organizátoři do programu
zařadili jak oblíbené starší snímky
(Kouř, Balada pro banditu, Kdo
chce zabít Jessii?), tak i některé
novější tituly (Rozkoš, Kandidát,
Trabantem kolem světa). Představení začínají v červenci vždy ve
21.30, v srpnu již ve 21.00. Více
informací naleznete na webu
www.kinonariviere.cz nebo na
FB.

(red)

Volný čas

Barevné tvořivé léto prožijí malí i velcí umělci v Richard Adam Gallery
Jako každé léto, i letos připravilo Richard Adam Gallery
prázdninové výtvarné ateliéry.
Ve čtyřech týdnech budou mít
možnost se zúčastnit a zatvořit
si jak děti, tak dospělí.
Každý týden bude věnován jiné
věkové skupině (děti ve věku 1,5–4
roky, 5–8 let, 9–15 a starší 15 let),
všechny ale bude spojovat společné téma: Barva. Barva jako hra,
pocit, chemie, vyjadřovací prostředek umělce a jiné. A jak to na takovém ateliéru vypadá? Od pondělí
do pátku účastníci chodí každý
den v dopoledních hodinách do

galerie, kde je čeká různorodá
výtvarná činnost přímo v prostorách galerie pod vedením zkušených lektorek.Vždycky se seznámí
s vystavenými malbami, které jsou
pro malé i velké výtvarníky volnou
inspirací pro vlastní práci. Při té
není důležité, jestli má někdo nějaké zkušenosti, ale jestli má chuť
tvořit a bavit se, „zahrát“ si na umělce, popustit uzdu fantazii, poznávat
svět umění. A výsledná díla si pak
každý může odnést domů.
Cena Letního výtvarného ateliéru
je 1 000 Kč na všechny dny, (případně 250 Kč za jeden den). Veškeré informace jsou také na webu

galerie: www.ragallery.cz. V případě zájmu je potřeba kon-

taktovat na e-mailu: vlkova@ragallery.cz.
 (red)

Středisko volného času Lužánky připravilo 550 zájmových kroužků

Rodiče již brzy budou řešit, kde
a jak budou jejich děti trávit
svůj volný čas během školního
roku. V tomto školním roce
nabízí SVČ Lužánky přes 550
kroužků.
Děti se těší na prázdniny, ale řada
rodičů již řeší to, jak budou děti
během dalšího školního roku trávit svůj volný čas, do jakých kroužků je zapsat, jakou aktivitu vybrat,
aby děti bavila, rozšířila jejich
vědomosti, fyzickou zdatnost,
a třeba je nasměrovala na celoživotní zálibu.
Lužánky – středisko volného času
nabízí přes 550 kroužků pro děti
všech věkových kategorií, mládež
i dospělé. Kroužky jsou různého
zaměření – technické, sportovní,
přírodovědné, dramatické, výtvarné, hudební, rukodělné, základy
techniky a spousta dalších.
SVČ Lužánky má 11 pracovišť po
celém území Brna, rodiče si
mohou vybrat kroužek nejen

podle zaměření, ale také podle
dostupnosti od svého bydliště.
Přehled všech kroužků je umístěn
na
webových
stránkách
www.luzanky.cz.
Pokud si rodiče pro dítě vhodnou
aktivitu vyberou, zápis do kroužků
je na všech pracovištích 3. září
od 10.00 do 18.00 hod. Přihlašovat se lze až do konce září,
u vybraných kroužků možno
i elektronicky opět od 3. září.
Pracoviště SVČ Lužánky – Lidická otvírá v letošním školním roce
takřka 200 kroužků. Některé ze
zájmových útvarů mají mnohaletou tradici, některé naopak patří
mezi žhavé novinky.
„I v letošním roce reagujeme na
zájem veřejnosti a otevíráme cca
12 nových kroužků,“ vysvětluje
Milena Bogdálková z oddělení
marketingu.
Na nové kroužky se mohou
v letošním roce těšit milovníci
jógy. Žhavou novinkou je arotanec – kurz zaměřený na terapeu-

tický tanec, intuitivní vyjádření
4 elementů (voda, země, vítr,
oheň), jóga pro mladé sportovce
a terapeutická jóga, což je jóga
převážně inspirovaná Iyengarovou jógou vedena fyzioterapeutkou.
Mezi novinky patří také Divadelní
kroužky pro různé věkové kategorie, Rytmodivadelní kroužek,
Improvizační tým, Tvoření pro
mladé slečny a další.
Velké zastoupení v nabídce volnočasových aktivit mají rukodělky,
kroužky výtvarné, keramické, chovatelské a pěstitelské, výpočetka
a také kroužky hudební a taneční
Besedy, přednášky, debaty
s odborníky, to je kroužek Živá
historie, určený příznivcům dějepisu a historie.
Ne všechny kroužky probíhají
během týdne, některé lze navštěvovat i o víkendu. Řadí se k nim
Všudybyl – což je poznávání přírody, historických a kulturních
památek v okolí Brna a kroužek

Jak se co dělá. Zde se děti seznámí se zajímavými profesemi,
navštíví TV, letiště, požárníky
a další zajímavá místa. Poznávání
přírody, historických a kulturních
zajímavostí a turistika většinou
v okolí Brna. Celodenní výlety
a exkurze se konají 1x měsíčně
v sobotu, doprava a vstupné nejsou zahrnuty do ceny. Zájmové
útvary nejsou určeny jen pro děti
a mládež, ale i pro dospělé
a seniory.
„Z naší široké nabídky je to například jóga, různé rukodělné dílny
a ateliéry, Art calss, což je keramická a výtvarná tvorba pro cizince, kroužek tvůrčího psaní, Divadelní soubor ASpol, Soubor
Cyranovy boty a další.
„Kroužky označené 18 + jsou prostě pro každého, bez ohledu na
věk,“ dodává Bogdálková.
Kontakt a informace: Milena Bogdálková, mobil: 603 545 745,
e-mail: milenab@luzanky.cz.

(red)
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Volný čas
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Kultura

Jubilejní desátý ročník festivalu Hrady CZ zaplní i hrad Veveří
Hudební festival Hrady CZ slaví
letos desáté narozeniny. Na
hrad Veveří přijedou oblíbení
interpreti, jako jsou Tomáš Klus
a kapely Mandrage, Chinaski,
No Name, Divokej Bill, Monkey
Business nebo Horkýže Slíže.
Největší letní festival tuzemských
kapel Hrady CZ odstartuje letos
11.července na Točníku ve středních Čechách a program uzavře
poslední prázdninová sobota
30.srpna v Bouzově na Olomoucku. Brněnští posluchači se mohou
těšit na 8. a 9. srpen, kdy se festival přesune na hrad Veveří.
Zatímco páteční program festivalu je komornější a areály se otevírají v 18 hodin, v sobotu hrají
kapely na dvou festivalových pó-

diích a návštěvníci mohou přijít
na festival už v 10.30 hodin.
Kromě rozšířených festivalových
areálů přicházejí v rámci jubilejního ročníku organizátoři nově
s další podporou památek. Festival Hrady CZ se stává partnerem
projektu Národního památkového
ústavu s názvem Neobjevené
památky. Jedná se o soubor více
než třiceti památek v České
republice, které veřejnosti nabízejí dosud nedoceněné krásy
a zajímavosti. Každá zastávka
hudebního festivalu Hrady CZ má
tak v roce 2014 svou „partnerskou
neobjevenou památku“, kterou
v rámci festivalových zastávek
v daných regionech zviditelňuje.
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji sítě Ticketstream v cenách

300 korun na páteční program
a 410 korun na sobotu. Lístky je
možné
zakoupit
jako
E-tickets i přes internet, na místě
budou vstupenky k dostání za 300
a 490 korun, slevy mají děti do 6
a 12 let v doprovodu rodičů. Na

facebooku jsou exkluzivně vyhlašovány speciální ceny na festivalové permanentky. Více informací
na www.hradycz.cz.


(red)

Bohemia Jazz Fest opět zavítá do Brna na náměstí Svobody

Devátý ročník mezinárodního
hudebního festivalu Bohemia
Jazz Fest se zastaví v Brně.

Koncerty se uskuteční tradičně
na náměstí Svobody, a to ve
čtvrtek 24. července 2014.

Program začne v 17.00 hod.
vystoupením skvělého českého
kytaristy Romana Pokorného
a jeho kvartetu. Pokorného hudba
ctí bluesové kořeny, které jsou
obohaceny prvky jazzu či hard
rocku a přetaveny skladatelskou
invencí. Od 18.30 hod. se představí polsko-ukrajinská formace
Dagadana s originální kombinací
jazzu, folku a elektronické hudby.
Večer vyvrcholí ve 20.30 hod., kdy
zazní syntéza jazzu a samby
v podání brazilské zpěvačky Leny
Andrade a jejího tria.
Bohemia Jazz Fest se od 15. do
26. července 2014 kromě Brna
koná také v Praze, Domažlicích,

Táboře, Plzni, Liberci, Zlíně, Písku
a Prachaticích. Program představí
jako každý rok špičkové umělce
z Belgie, Holandska, Německa,
Rakouska, Estonska, Dánska,
Norska, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Brazílie, USA a České republiky. Vstup na všech 33 koncertů
je zdarma.
Zakladatelem a uměleckým ředitelem festivalu je legendární český jazzový skladatel a kytarista
Rudy Linka. Informace k letošnímu programu budou postupně
zveřejňovány na webových stránkách www.bohemiajazzfest.cz.


(red)

Denních uměleckých workshopů se jako lektorka zúčastní Iva Bittová
XI. Mezinárodní workshop festival ProART se ponese
v duchu hesla Tělo jako hlas –
Slovo jako obraz. Přivítá 29
pedagogů z 9 zemí.
Originální propojení denních
uměleckých workshopů a večerních divadelních produkcí bude
opět hostit Divadlo na Orlí /
Hudebně-dramatická laboratoř
JAMU od 19. do 26. července.
Mezi letošní novinky patří řada
tzv. masterclass, které jsou kratší
v čase, ale intenzivnější v náplni.
V Brně bude vyučovat masterclass hudebnice a zpěvačka Iva

Bittová, v Praze pak operní pěvec
Adam Plachetka a muzikálová
zpěvačka a stálice české populární hudby Bára Basiková.
V Brně opět proběhnou kromě
tanečních a hereckých workshopů i lekce klavíru a smyčcových nástrojů pod vedením
Richarda Pohla, resp. Graffova
kvarteta. Mezi tanečními hosty se
objeví mj. Eran Gisin z Izraele,
Neil Paris z Velké Británie a Olaf
Reinecke spolu s Bärbel Stenzenberger z Německa. Vyučovat se
bude od baletu, jógy a pilates,
přes moderní lekce, současné
trendy až po taneční divadlo, part-

neřinu a improvizaci. Herecký ateliér povede herečka HaDivadla
Kamila Valůšková.
Poprvé v Brně bude vyučovat
taneční divadlo Angličan Neil
Paris. Festival se ponese v duchu
tématu Tělo jako hlas – Slovo jako
obraz, které bylo zvoleno z touhy
po hledání přesahu jednotlivých
uměleckých disciplín, které festival prezentuje a ve své filozofii
zaštiťuje.
Nabitý večerní program v novém
Divadle na Orlí nabídne v šesti
večerech projekty z Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska
a Německa. Přihlásit se na work-

shopy je možné prostřednictvím
elektronické přihlášky na webu
www.proart-festival.cz.  (red)
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Kultura

Měsíc autorského čtení pozval tentokrát do Brna autory ze Skotska

Měsíc autorského čtení se koná
ve třech středoevropských zemích.V průběhu celého července přijíždí do Brna, Košic,
Ostravy a Vratislavi číst ze své
tvorby 31 českých nebo slovenských autorů a 31 zahraničních
autorů v rámci linie „guest of
honor“.
Každý červencový večer čte
jeden domácí autor a jeden spisovatel ze zahraničí. Měsíc autorského čtení vznikl v roce 2000
a od roku 2011 se rozšířil také na

Slovensko a do Polska. Letos se
na festivalu představí například
Tomáš Zmeškal, který jako jediný
český autor obdržel European
Literature Prize, slavný člen skupiny The Plastic People of the Universe Vratislav Brabenec, brněnské literární legendy jako Milan
Uhde, J. H. Krchovský, Petr Váša,
Martin Reiner, Jan Němec. Na
festivalu budou číst také Petra
Hůlová, Ivan Binar, Magdaléna
Platzová, Ivana Myšková, Petr
Hruška, ale také Jiří Paděvět, držitel ceny Magnesia litera za Lite-

raturu faktu a také za Knihu roku
2013. Slovenskou linii zastoupí
autoři Peter Pišťanek, Michal Hvorecký, Jana Juráňová, anebo
Monika Kompaníková, držitelka
ceny Anasoft Litera 2011 za nejlepší prozaické dílo napsané ve
slovenštině.
Od svého počátku festival hostil
autory například z Kanady, Běloruska anebo Francie. „Poslední
tři roky byli čestnými hosty festivalu spisovatelky a spisovatelé
z (více méně) blízkých zemí
(Slovinsko, Polsko, Německo,
Rakousko), letos jsme se rozhodli
zabrousit až do prostoru evropské
exotiky, a proto zveme 31 autorů
ze Skotska“, uvádí ředitel festivalu
Pavel Řehořík. „Do Brna a ostatních festivalových míst přijedou
opravdové hvězdy této literatury,
číst se bude pochopitelně anglicky s promítaným českým překladem, ale několik autorů nechá
v sále Divadla Husy na provázku
rozeznít i historickou gaelštinu,
jakýsi původní jazyk Skotů. Skotsko je nádherná země, ale nemusíte tam hned jezdit, poznat ho

můžete skrze kouzelný svět slova,
a to přímo uprostřed Brna v prostorách Divadla Husa na provázku,“ doplňuje Petr Minařík, spolumajitel nakladatelství Větrné
mlýny. To tuto mimořádnou akci
pro české, slovenské a polské
diváky organizuje.
„Jsme rádi, že divákům představujeme jak autory, jejichž dílo bylo
přeloženo do češtiny, například
Větrné mlýny vydaly dramatické
texty skotské autorky Sue Glover,
anebo detektivně laděného Petera Maya, kterého vydává také
brněnské nakladatelství Host, ale
také autory, které čeští čtenáři
neznají. Festival se stává místem,
kde mají možnost se s jejich tvorbou seznámit vůbec poprvé,“ zmiňuje hlavní produkční festivalu
Renata Obadálková. Zároveň je
tahle prohlídka autorů nepřeložených do češtiny, příležitostí pro
domácí nakladatele, aby skrze
festival Měsíc autorského čtení
mohli navázat spolupráci s autory,
jejichž dílo chtějí přinést na český
knižní trh. Více na www.autorskecteni.cz.
 (red)

Fotografická výstava na Špilberku ilustruje práci kriminalistů

Fotografie zachycují práci kriminalistů, autory jsou přímo
zaměstnanci Policie ČR.
Návštěvníci Muzea města Brna
mohou výstavu zhlédnout do
31. srpna zdarma jako bonus
k některé z již zakoupených
vstupenek.
Výstavě předcházela soutěž
v roce 2013. Zúčastnit se jí mohli
jak policisté, tak občanští zaměstnanci Policie ČR. Hlavní podmínkou bylo zachování tématu: obsah

fotografií musel souviset s kriminalistikou. Forma zpracování byla
volná, mohlo se jednat o fotografie
zachycující práci na místě činu,
naaranžované záběry, fotografie
z prostředí policejních laboratoří,
historické či současné, barevné
i černobílé. Soutěže se zúčastnilo
26 autorů, kteří zaslali celkem
125 fotografií.
Všechny došlé snímky posoudila
porota složená ze zástupců Kriminalistického ústavu Praha,
Muzea Policie ČR, Nadace poli-

cistů a hasičů, fotografů Jaroslava
Tichého a Lubomíra Máchy. Autoři
pěti nejlepších snímků byli oceněni, jejich díla navíc byla vydražena ve prospěch Nadace policistů a hasičů, jež pomáhá
rodinám pozůstalých po policistech a hasičích, kteří zahynuli při
výkonu služby, a kolegům těžce
tělesně postiženým následkem
zranění ve službě. Dražba vynesla 37 tisíc korun.
Výstava je koncipována jako
putovní a Špilberk je její první
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zastávkou po Praze. Byla symbolicky zahájena přestřižením policejní pásky, která obvykle ohraničuje místo činu a tedy i výkonu
práce kriminalisty.
Výstavu Kriminalistika ve fotografii uspořádal ke svému 55. výročí
Kriminalistický ústav Praha ve
spolupráci s Muzeem Policie ČR
a pod záštitou policejního prezidenta a Nadace policistů a hasičů.
Více na www.spilberk.cz.


(red)

Kultura

Téma stárnutí a kreativity rozvíjí výstava vyzrálých umělkyň

Výstava současné tvorby mezinárodně proslavených i méně
známých českých a slovenských umělkyň, které začínaly
na československé kulturní
scéně po druhé světové válce
a v padesátých až šedesátých
letech 20. století, zdobí Dům
umění v Brně.
Projekt Grey Gold: české a slovenské umělkyně 65+ představuje současnou vyzrálou tvorbu
devatenácti umělkyň, které působily ještě ve společném československém socialistickém státě.
Tyto představitelky prvních emancipovaných generací u nás
významně přispěly k procesu formování a udržení linie moderní
kultury v Československu druhé
poloviny 20. století.
Na výstavě diváci zhlédnou
různorodou škálu uměleckých
děl. K vidění budou procesuálně
a existenciálně laděná díla s prvky
tělové zkušenosti od bývalých členek skupiny UB 12, umělkyň
A. Šimotové a D. Mrázkové nebo
od A. Kučerové experimentující
s fenoménem grafiky. Ke konceptuálním tendencím jsou zařaditelné umělecké práce M.Blabolilové,
I. Koskové nebo J. Svobodové.
Objeví se zde malba D. Puchnarové zkoumající psychologické
účinky barvy na diváka, citlivá prostorová kresba brněnské M. Filip-

povové nebo důsledná abstrakce
L. Padrtové. Je zde zastoupena
plastika a malba V. Novákové
postihující aspekty vztahu znaku,
písma, zvuku a tvaru či existenciálně a transcendentně orientovaná plastika D. Vinopalové-Vodákové.
Spolu s prosazováním technicky
reprodukovatelných médií do
moderní kultury a umění sehrála
výraznou roli fotografie. Ta je na
výstavě reprezentována výtvarnou veristickou fotografií E. Fukové, živým humanistickým
dokumentem D. Hochové a romantickou sociologizující momentní fotografií M. Luskačové.
S postmoderním způsobem uvažování, flexibilně reagujícím na
vývoj umění jsou pak spojeny slovenské autorky K. Bočkayová
a E.Cisárová-Mináriková. Obě do
své tvorby odvážně integrují esteticky pokleslé prvky a materiály.
Tvorbu mladších autorek pak charakterizuje otevřenost k technologickým přístupům. A.Matasová,
M. Havránková a J. Želibská se
ve svých dílech dotýkají řady
oblastí současné vizuální kultury
a vyjadřují se aktuální, často intermediální formou. Obecně lze
uvést, že zúčastněné autorky
předjímaly, utvářely a formovaly
podmínky
profesionalizace
a emancipace ženské umělecké
tvorby u nás a pomohly tak k její

integraci do československých
i mezinárodních dějin umění.
Mnohé z nich také významně
zasáhly do procesu transformace
uměleckého vzdělávání a etablování ateliérů konceptuálního
a intermediálního zaměření na
českých a slovenských vysokých
uměleckých školách, zejména po
roce 1989.
Projekt výstavy vznikal od roku
2012 na Fakultě umění a designu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem ve spolupráci s Domem
umění města Brna jako reakce na
stereotypy moderního uvažování
většinové moderní společnosti,
která pěstuje neustálou honbu za
novými a mladými projevy. Výstavě předcházel dvouletý seminář
a výzkum podpořený Erste Foundation a WUS Austria, který se
zaměřoval na pozdní tvorbu
vybraných umělkyň a obecně na
úlohu kreativity v pozdním věku
ženy.
Výsledky projektu Grey Gold

shrnuje publikace, která měla vyjít
v červnu. Kromě kurátorských textů bude obsahovat rozhovory
s umělkyněmi a příspěvky socioložky L.Vidovićové z Masarykovy
univerzity a M. Oriškové z Trnavské univerzity.
Výstavu Grey Gold doprovází program komentovaných prohlídek
a odborných přednášek, kde se
návštěvníci dozví více nejen
o tvorbě vystavujících umělkyň,
ale rozvedeno bude i téma stárnutí a kreativity. Připravena jsou
setkání se samotnými autorkami
a workshopy (s Milotou Havránkovou a Inge Koskovou), divadelní
představení inspirované tvorbou
Adrieny Šimotové a Kláry Bočkayové a koncert pražského sboru
seniorek Elpida.
Výstava je ke zhlédnutí v Domě
umění na Malinovského náměstí 2 až do 3. srpna. Více na
www.dum-umeni.cz.

(red)
Foto: Michaela Dvořáková
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Inzerce
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