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Červen je měsícem jahod, třešní, nejkratších
nocí, nejbujnějšího růstu vegetace a jistě také
radostně či bolestně očekávaných školních
vysvědčení. A všechno to společně a nezadržitelně signalizuje léto, prázdniny. Někdo se
chystá k moři, někdo do hor, někdo sedne do
auta a objede půl Evropy a někdo vezme bágl
a vyrazí na tramp. Na vandr nebo, chcete-li,
na čundr. Trampování je u nás naštěstí stále
živé a stále umožňuje realizovat klukovské
představy o životě a klasické touhy po romantice, dobrodružství a vztazích založených na
přátelství a vzájemné důvěře. A protože o tom
vypovídají písničky i životní styl člověka, který
nedávno oslavil půlstoletí svého života, pozvali
jsme ho k červnovému rozhovoru. Jmenuje se
Roman Horký.
Pokračování na str. 19
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V létě v centru nuda nebude

Veřejný prostor obohatí sportoviště,
hřiště nebo opravená plocha u Tivoli
Radnice pokračuje i v letošním roce
v budování a opravách sportovišť, dětských hřišť i veřejných prostranství.
Během dubna letošního roku bylo zrekonstruováno dlouhodobě nevyhovující a zastaralé
sportoviště ve vnitrobloku ulic Nové sady –
Křídlovická – Bezručova. „Nedokonalý asfaltový povrch byl nahrazen litou gumou, byly
osazeny mantinely, branky a sloupky na míčové hry, takže dnes toto multifunkční hřiště
umožňuje provozovat až osm různých sportů
– fotbal, basketbal, házená, hokej, volejbal,
badminton, nohejbal a tenis,“ řekl starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka
Celkové náklady na rekonstrukci, při splnění
všech bezpečnostních standardů a příslušZveme občany na
24. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

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

ných norem, činí přibližně 2,1 milionu korun.
„Další volně přístupná sportoviště by ještě
v letošním roce měla vzniknout na ulicích Trýbova, Čechyňská a Vsetínská, a to zčásti
i z evropských dotačních peněz,“ přiblížil plány
radnice starosta.
Přímo na žádost obyvatel bylo v průběhu května postaveno nové oplocené dětské hřiště ve
vnitrobloku ulice Veletržní. To je určeno pro
děti do 10 let a obsahuje devět herních prvků,
jako jsou například houpadla a houpačky, kolotoč, šplhací sestava, stonožka, prolézací
domeček nebo balanční lávka. „Děti tak
mohou rozvíjet základní pohybové dovednosti,
jako jsou lezení, houpání, klouzání, šplhání,
ale i schopnost spolupráce,“ popsal klady
nového herního prostoru Libor Šťástka. Nedílnou součástí hřiště postaveného nákladem
400 tisíc korun je také pískoviště a nový mobiliář ve formě laviček a odpadkových košů.
„V současné době také finišuje úprava dlouhodobě zanedbané a nevyužívané travnaté
Pokračování na str. 9
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Pozvánka
na Univerzitu
třetího věku

Program druhého ročníku
našeho celoprázdninového kulturního festivalu
Léto v centru zná všechny
své hudební hvězdy, stejně jako program pro malé
návštěvníky. Začne v den
Svátku hudby, tedy v sobotu 21. června,
a bude pokračovat každý prázdninový
pátek v parku na Moravském náměstí. Děti
tak můžeme pozvat na výtvarné dílny
a divadelní představení, dospělé pak na
koncerty, mezi nimiž nechybí legendární
jména jako Radim Hladík, Luboš Andršt,
Folk Team nebo AG Flek. Připomínám, že
pestrý letní program se připravuje i na koupališti na Kraví hoře – sportovní turnaje,
koncerty nebo dětský den. Radnice městské části Brno-střed podporuje i další zajímavé projekty. Milovníky gastronomických
zážitků jistě osloví festivaly Víno z blízka
a Jídlo z blízka, stejně jako Léto na divadelním dvoře. Ve fázi příprav je také vznik
malé venkovní kulturní scény na Jakubském náměstí. Troufám si tvrdit, že v létě
v centru nuda nebude. A všechny srdečně
zvu!
n Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed
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Akce radnice

Radnice připravila v dubnu hrátky s lecčím kulatým a slet ježibab
Že je možné si zahrát úplně se
vším, co je kulaté, si mohli ověřit všichni zúčastnění Kuličkiády v sobotu 26. dubna. O den
později se park na Kraví hoře
proměnil ve slet čarodějů
a čarodějnic.
Obě už tradiční akce připravila
radnice městské části Brno-střed
ve spolupráci se svým kulturním

a vzdělávacím střediskem. Jak již
bývá zvykem, na Kuličkiádu do
parku u právnické fakulty zavítal
bývalý mistr světa v kuličkách
Zbyněk Fojtík. Zahrát si mohli i ti
nejmenší, organizátoři jim připravili velký důlek a větší balonky.
„Letos byl oproti minulým ročníkům větší zájem o hru pétanque,
která v minulých letech nebyla
centrem pozornosti,“ řekla orga-
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nizátorka akce Šárka Jelínková.
Zábavné odpoledne krásně
doplnily fyzikální pokusy divadla
ÚDiF. „Jednoduchými pokusy
například ukázali, že je možné dát
na nafouknuté balonky prkno se
stojícími lidmi. Když se jejich váha
dobře rozloží, balonky neprasknou,“ doplnila Jelínková.
Slet ježibab a čarodějů se konal
o den později v parku na Kraví

hoře. Akci s názvem Ježibabí slet
a Čarodějný rej doprovázelo soutěžení s divadlem Kufr, famfrpálový zápas a jiné čarovné atrakce.
„Dětem se velmi líbilo zajímavé
pojetí pohádky O Smolíčkovi, ve
kterém vystupovaly loutky vyrobené z přírodních materiálů,“ řekla Jelínková.
n

(red)

Stalo se v naší městské části

Děti hledaly v Jungle parku různě barevná velikonoční vajíčka

Na 4500 vajíček s překvapením
a kolem 400 dětí, které se je
snaží najít. Tak to o bílé sobotě
19. dubna vypadalo v lese a na
hřišti mezi brněnským Pavilonem Anthropos v Pisárkách
a lanovým centrem Jungle
Park.
V lanovém centru Jungle Park se
totiž uskutečnil už pátý ročník
Honu na velikonoční vajíčka.
Návštěvníci si za slunečného

a teplého počasí mohli ještě před
začátkem honu uplést pomlázku,
vyrobit jarní přáníčka, zasoutěžit
si v házení vejcem nebo se něco
přiučit v lesním koutku, který připravili spoluorganizátoři akce
a. s. Lesy města Brna. Tradičně
velký zájem byl o malování na
obličej, což byla poslední tečka
k doladění dětských zaječích kostýmů. Porota měla opravdu nelehký úkol – vybrat dvanáct nejhezčích zaječích masek, které si

odnesly marcipánové velikonoční
dorty. Pak už přišlo na řadu všemi
očekávané hledání vajíček. Děti
byly podle věku rozděleny do tří
kategorií a každá z nich hledala
na jiném místě, aby starší děti vše
těm malým nevysbíraly. I ti
nejmenší hledači se s vervou pustili do sbírání a jejich tempo zpomalovalo jen prohlížení velmi
netradičního designu vajíček, která byla různě tygrovaná, duhová,
perleťová a dětské košíčky tak

hrály všemi barvami. Stejně jako
loni se i letos hledala tři zlatá vajíčka, která svému nálezci přinesla
živého králíčka či křečka s celou
výbavičkou. Krásné odpoledne
mohly děti zakončit lezením
v lanovém centru Jungle Park.
Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí na www.junglepark.cz a na
www.stred.brno.cz.
n

(red)
Foto: Luděk Šmerda

Druhý ročník Brněnského půlmaratonu ovládl Keňan Elisha Sawe
Proběhnout se v historickém
centru Brna vedle sportovců
i amatérských nadšenců a pobavit se v rámci doprovodného
programu. Takovou příležitost
dostali běžečtí nadšenci
v sobotu 19. dubna, kdy se
konal druhý ročník závodu
Brněnský půlmaraton a brněnská desítka.
Na 1 200 běžců se vydalo po trase
dlouhé 21 km a vedoucí z náměstí
Svobody, kolem haly Rondo směrem na brněnské výstaviště a zpět
na nám. Svobody. A přes dalších
500 sportovců měřilo své síly na
menším okruhu Brněnské desítky. Na dvou okruzích trati závodu sportovní klání podpořily
občerstvovací stanice a hudební
produkce, která zpestřila čtyřsetmetrový okruh velodromu a průběh náměstím Svobody.
V hlavní kategorii mužů kraloval
Kipotich Elisha Sawe z Keni, který
trasu zdolal za 1:09:31. Jen sedm
vteřin za tímto časem zaostal
Maďar Janos Tamas Nagy a bronz

patří za výkon 1:10:07 domácímu
závodníkovi Danielu Orálkovi, který obhajoval loňské vítězství. Pro
známého ultramaratonce by půlmaraton mohl být jen malým
závodem, při závodu si ale rozhodně neodpočinul: „Nikdy
neumím běžet na oddych. Pro mě
to byl spíš takový sprint. Na to, na
co jsem zvyklý, jsem běžel hodně
rychle. Jediný problém byl v tom,
že ve druhém kole jsem dobíhal
ty, co běželi závod na deset kilometrů a musel jsem mezi nimi kličkovat. Věřím, že to do příště pořadatelé nějak vyřeší,“ upozornil
brněnský běžec Orálek.
I v hlavní kategorii žen první dvě
příčky patřily zahraničním běžkyním: zvítězila Daniela-Elena Cirlan s časem 01:25:44, druhá
skončila Tünde Szabó se ztrátou
osmi vteřin a na třetím místě se
umístila Šárka Macháčková
z Ostravy, která cílem proběhla
v čase 01:26:15.
Těsně pod stupni vítězů skončil
i jeden ze tří svěřenců, které si
letos organizátoři „vzali pod kříd-

lo“ a poskytli mu profesionální přípravu – Jana Smrčková skončila
ve své kategorii čtvrtá a navíc se
jí podařilo vylepšit skoro o tři minuty loňský čas na 01:44:42, i když
při závodu občas bojovala sama
se sebou.
Dámou celého závodního odpoledne se stala Dana Elingerová,
která byla v 76 letech nejstarší
účastnicí a ve své kategorii skon-

čila v desítce na druhém místě.
„Byla jsem strašně překvapená,
že jsem se umístila, protože to
byla kategorie 55 let a víc, tak
jsem myslela, že přede mnou
bude víc mladších lidí,“ usmála
se závodnice, která běhá už 29 let
a na kontě má třeba i titul mistryně
České republiky v půlmaratonu.
Více na www.pulmaratonbrno.cz.
n
(red)
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Stalo se v naší městské části

Brňané uctili výročí osvobození města a ukončení II. světové války

Vzpomínkové akce na 26. dubna 1945, kdy došlo k osvobození města Brna, a na kapitulaci
Německa a konec druhé světové války dne 8. května se konaly
na ústředním hřbitově v Brně
a v areálu Kounicových kolejí.
Obě události si připomněli Brňané

spolu s válečnými veterány
a zástupci města a městských
částí prostřednictvím dvou pietních aktů. Na Čestném pohřebišti
ústředního hřbitova v Brně se
26. dubna v 10.00 hodin konalo
připomenutí 69. výročí osvobození města Brna. Sovětská armáda,
konkrétně vojska 2. ukrajinského

frontu maršála Rodiona Jakovleviče Malinovského za spoluúčasti
jednotek rumunské královské
armády při realizaci bratislavskobrněnské operace osvobodila
26. dubna 1945 město Brno.
Ve čtvrtek 8. května se pak uctilo
69.výročí ukončení druhé světové
války v Kounicových kolejích. Oba

akty zahájily slavnostní fanfáry,
následoval vzpomínkový projev,
po němž zúčastnění, včetně starosty městské části Brno-střed
Mgr. Libora Šťástky, položili své
kytice. Vzpomínku na rok 1945
pak doplnily recitace a poslech
státní hymny.
n
(red)

Příhraniční slavnosti připomněly brněnské odbojáře i výročí Brna

Půlstoletí slavných vítězství
Jiřího Dalera a Jana Smolíka
připomenuté ve společnosti
sedmdesátiletého herce Jiřího
Pechy, ocenění ředitele Českého rozhlasu Brno předané Erikem Knirschem zpívající a jubilující Aleně Tiché a Jiřímu
Duchoňovi a další brněnská
výročí lemovala slavnostní
koncert k osvobození Brna.
Nebe plné hvězd a deváté Příhraniční slavnosti proběhly ve středu
30. dubna v sadech Národního
odboje v Šelepově ulici. V úvodu
položili starostové Brna-střed,
Králova Pole a Žabovřesk kytice
u pomníku, který připomíná
památku umučených a poprave-

ných Brňanů, po kterých jsou
pojmenovány ulice města Brna.
A zaplněný park povstal ke chvíli
ticha. Toto je poselstvím a meritem tradiční brněnské akce.
Pomník umístěný v katastru Králova Pole je jedním z bodů
pomyslného trojúhelníku s mementem, jehož dalšími vrcholy
jsou budova právnické fakulty na
území Brna-střed, kde sídlilo
v době nacistické okupace gestapo, a Kounicovy koleje v Žabovřeskách, přeměněné za války
v nechvalně známou věznici
s popravištěm. Těmito zařízeními
prošlo v letech 1939–1945 na
35 tisíc osob, z nichž bylo více
než 600 popraveno či umučeno.
Měli bychom se zajímat, po kom
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jsou pojmenovány ulice našeho
města? Leitnerova, Drobného,
Traubova a jiné konkrétní ulice
a konkrétní Brňany s výročím
jsme připomínali v sadech Národního odboje i letos. Společně s připomenutím výročí narození těch
hudebníků se vztahem k Brnu,
kteří letos zahráli a zazpívali.
Roman Horký (50), Standa Hložek (60), Jiří Vondrák (60), Hana
a Petr Ulrychovi (135). K tomu
Vinařští romantici se Zdeňkem
Junákem a výročím kapely a dva
big bandy – WRAA DAP Band
ze Smetanky Zdeňka Treblíka
a MR. SWING se svými sólisty.
Setkání s pietou u pomníku a hudbou všech žánrů je otevřeno
všem Brňanům, a nejenom tím,

že vstup je tradičně volný. Kytici
rudých karafiátů na památku
v prosinci loňského roku zemřelé
Máji Afanasjevny Dočkalové, jejíž
manžel generál Jaroslav Dočkal
pomník v parku v roce 1986 odhaloval, položil legendární muzikant
Jaromír Hnilička ve společnosti
Martiny Procházkové. V rámci připomínání brněnských výročí byl
zmíněn nejlepší hráč Komety
všech dob Vlastimil Bubník. Ten
přesně před sedmdesáti lety –
v roce 1944 – začal v Králově Poli
s hokejem. I taková výročí koncert
k osvobození Brna a Příhraniční
slavnosti připomínají.
n

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Stalo se v naší městské části

Fotbalová Zbrojovka se setkala s žáky škol v naší městské části

S hráči FC Zbrojovka si v průběhu dubna a května družně
popovídali žáci prvního a druhého stupně základní školy
nám. 28. října a děti prvního
stupně ZŠ Husova. V besedách
budou sportovci pokračovat
i v červnu.

Fotbalisté ze Zbrojovky se v rámci
spolupráce s městskou částí Brno-střed a jejím kulturním a vzdělávacím střediskem dohodli na sérii
besed, v nichž se budou moci žáci
základních škol ptát fotbalistů, kteří
za nimi do školy přijdou, na vše, co
je zajímá ohledně fotbalu.Ve středu

23.dubna sportovci navštívili druhý
stupeň na ZŠ nám. 28.října. Kromě
zábavné besedy s hráči a dovednostních soutěží pro děti mohli žáci
nahlédnout pod pokličku natáčení
televizního seriálu. Filmový štáb
totiž točí pro Českou televizi časosběrný dokument s názvem „Třída
8. A“ o dětech z této třídy. Dokument vzniká od února a zakončen
bude se závěrem školního roku.
Budou se v něm prolínat příběhy
dětí z různých rodin, sociálních
skupin a roli v něm bude hrát i fotbal
a konkrétně středeční beseda se
zbrojováky.
Té se zúčastnili mladí hráči Pavel
Drbal, David Šural, Lamine Fall
a Jakub Černý, kteří si nejprve
zavzpomínali na svá školní léta,
řekli dětem, které předměty měli
rádi a které naopak nemuseli.
Všichni ale zdůraznili, že vzdělání
je pro ně nejdůležitější a je zákla-

dem do dalšího života. „Učte se,
jak nejlíp to jde,“ vzkázali jednohlasně. V družné debatě pak
odpovídali na různé dotazy, děti
se například dozvěděly, že Pavel
Drbal fandí nejvíc PSV Eindhovenu a ostatní tři Realu Madrid.
Došlo i na ukázku fotbalového
umu. Lami Fall okouzlil publikum
perfektní kopací technikou při
nožičkách. Poslední dubnový den
se zbrojováci vydali na první stupeň stejné školy, kde jim děti po
prvotním ostychu zazpívaly romské písně.
„Besedy se nám moc líbí a určitě
se nebudeme bránit v nich pokračovat i v příštím školním roce,“
sdělil marketingový manažer
Zbrojovky Jaroslav Hajn. Zatím
mají fotbalisté dohodnutou červnovou besedu na základní škole
Husova, kterou již v květnu dvakrát navštívili.
n (red)

V Lužánkách se vynášela Morena a děti přivítaly jaro dílničkami
Na Zelený čtvrtek čekalo na děti
v Lužánkách tradiční velikonoční vítání jara.
Středisko volného času Lužánky
na pracovišti Lidická otevřelo na
Zelený čtvrtek 17. dubna své dveře dětem i jejich rodičům. Děti si
mohly v dílničkách vlastnoručně
vyrobit květinky a motýlky z pedigu, malou Morenu, ptáčka na
větvičce, ovečky bambulky, velikonoční čelenku nebo si upéct tradiční velikonoční pečivo. Aby si
mohly své velikonoční dárečky
odnést, vyrobily si speciální taštičku s jarním potiskem. Nechy-

bělo samozřejmě ani zdobení
velikonočních vajíček, která
zkrášlily například barevné otisky,
cibulová batika nebo notový papír.
„Nezapomněli jsme ani na rostlinky,“ řekla organizátorka akce Marcela Zajíčková. Děti si mohly
odnést nasazené bylinky v květináči nebo velikonoční aranži. Velký úspěch měly u dětí živá kuřátka, králíčci a kozy. Součástí
velikonočních radovánek bylo
i vynášení a pálení Moreny a vítání jara. Na Velikonoce i jaro se
v Lužánkách připravovalo přes
400 dětí a jejich rodičů.
n
(red)

Deportované do koncentračních táborů uctil pamětní den a výstava
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu z řad židovských i romských spoluobčanů. Pamětní
den Jom ha šoa ve ha gvura připadl tentokrát na pondělí
28. dubna.
Při této příležitosti Institut Terezínské iniciativy a Nadační fond
obětem holocaustu pořádaly
v Praze již podeváté veřejné čtení
jmen obětí holocaustu. Letos
poprvé se k této iniciativě připojilo
také Brno, Olomouc, Liberec,
Kutná Hora a Sušice.

Na Moravském náměstí před
Místodržitelským palácem v Brně
se od 14. hodiny začali scházet
lidé, kteří postupně četli jména
obětí holocaustu jak z řad židovských, tak i romských spoluobčanů. Mezi těmi, kteří přišli takto
uctít památku zavražděných,
bylo možné potkat nejen politiky,
ale i herce, pedagogy a žáky nebo
ředitele důležitých kulturních
organizací v Brně. A tak se na
malém pódiu střídali např. Iva
Brožová, předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky, herec

Divadla na provázku Vladimír
Hauser, Zoja Mikotová z divadelní
fakulty JAMU, děti ze základní
školy v Modřicích, Karel Holomek, předseda Společenství
Romů na Moravě, Věra Koupilová
z odboru pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje, členové Židovské obce Brno a další.
Především také přicházeli řadoví
občané našeho města. Lidé, kteří
procházeli náhodou kolem, i ti,
kteří vědomě dorazili na místo.
Z počátku přistupovali s ostychem, ale nakonec se mnozí

z nich zapojili do této pro ně nezvyklé akce, aby přečtením několika jmen prokázali úctu svým
zavražděným spoluobčanům.
Mezi hosty nejvzácnější patřil
zástupce ambasády Spojených
států amerických, Steve Kashkett. Celá akce trvala až do
17. hodiny a čtení jmen ani na
chvíli neustalo.
Na Moravském náměstí byl postaven také informační stánek,
kde měli příchozí možnost nahlédnout do Terezínských pamětních
Pokračování na straně 6
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Deportované do koncentračních táborů uctil pamětní den a výstava

Pokračování ze strany 5
knih, ve kterých jsou uvedena jména všech 80 tisíc Židů z Čech
a Moravy deportovaných během
nacistické okupace do Terezína,
Lodže a dalších koncentračních
táborů. Mnozí přicházeli, aby se
po letech dověděli, jaký byl osud
jejich židovských spolužáků, případně navázali kontakt s brněnskou židovskou obcí. Díky tomu,
že na místě byli přítomni zástupci
obce v čele s jejím předsedou
Jáchymem Kanarkem, mohli

dostat všechny potřebné informace. Návštěvníci se také zajímali
o činnost brněnské pobočky
Oddělení pro kulturu a vzdělávání
Židovského muzea v Praze a práci
Muzea romské kultury.
Součástí programu byla i malá
výstava studentských prací vítězů
II. ročníku soutěže Jom Ha-Šoa,
kterou letos Terezínská iniciativa
vyhlásila na téma Mít své místo –
Židé a Romové – naši spolužáci
před holocaustem a dnes. Do
soutěže bylo přihlášeno 233 prací

z celé republiky. Noviny nazvané
Modřické listy, které zpracovali
žáci deváté třídy ze ZŠ Modřice,
navštěvující seminář společenských věd, byly vyhodnoceny
jako nejlepší výtvarná práce. Kromě příběhů židovských rodin
obsahovaly Modřické listy i přehledy o transportech vypravovaných z Brna do Terezína
a z Terezína do Osvětimi. Zmínili
i konkrétní označení transportů,
jimiž židovští občané z Modřic
odjížděli do Terezína a nakonec

vstříc jisté smrti do Osvětimi.
Celá akce vyzněla velmi pozitivně. Odhadem přišlo na 300 lidí,
kteří projevili zájem a podíleli se
na čtení jmen židovských i romských obětí holocaustu. Brněnskými spolupořadateli akce byla
Židovská obec Brno, Muzeum
romské kultury, brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea v Praze
a městská část Brno-střed a její
kulturní a vzdělávací středisko.
n
Zuzana Prudilová

Rok české cyklistiky oslavil vítězství legend Dalera a Smolíka

Letošní rok je rokem půlstoletí
slavných cyklistických vítězství
Jiřího Dalera na olympiádě
v Tokiu a Jana Smolíka v Závodě míru. Obě sportovní legendy
byly proto v centru dění při
galavečeru na úvod Roku české cyklistiky, jehož slavnostní
vyhlášení ve středu 7. května
v brněnském hotelu International bylo motivováno právě
jejich historickými vítězstvími.
Komponovaný pořad, kterým

s noblesou a vtipem provázela Barbora Černošková, byl symbolicky
koncipován jako etapový závod.
Měl prolog, časovku, jednotlivé etapy, den volna i epilog. Jubilantům
zahráli Hana a Petr Ulrychovi
a Javory beat, poblahopřáli jim Jiří
Pecha i nezapomenutelný komentátor Karol Polák a přidali se ti nejpovolanější – předseda Klubu
českých olympioniků Oldřich Svojanovský, prezident Českého svazu cyklistiky Marian Štětina a první
držitel titulu Král cyklistiky Pavel
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Doležel. Gratulovat, vzpomínat
a přemýšlet o nasměrování české
cyklistiky přijeli i hosté ze zahraničí.
První vstup a první etapu pořadu
nemohl obstarat ale nikdo jiný než
zakladatel brněnské cyklistické
Dukly František Jursa, který má
nezastupitelný podíl na úspěchu
obou brněnských borců. Legendární Franta Jursa byl také v jedné
z hlavních rolí při první sportovní
akci Roku české cyklistiky, kterou
bylo následující den – ve čtvrtek
8.května – benefiční setkání a jízda

Milčovo kolečko. V Bosonohách
se jí připomíná památka cyklistického furianta Miloše Hrazdíry, ale
i tady se letos všechno točilo kolem
půlstoletí Dalerova a Smolíkova
vítězství. Také se již závodilo
a i když o výsledky při této benefiční
akci s volným vstupem a startovným zdarma nešlo, radost ze „zlatých“ čokoládových medailí z ruky
olympijského vítěze byla veliká.
n

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Stalo se v naší městské části

Hlavní hvězdou 11. ročníku Majálesu se stali Tomáš Klus a Chinaski

I přes nepřízeň počasí se tradiční studentská slavnost
podle organizátorů vydařila.
K majálesovému dění letos
poprvé přispěla i radnice městské části Brno-střed. Pro děti
připravila na náměstí svobody
Majálesáček a před vstupem do
areálu výstaviště měla svůj
Music Point Stage.
Letošní brněnský Majáles zahájil
přestřižením pásky ve středu
7. května v pravé poledne na
náměstí Svobody starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka. Odstartoval tak alegoric-

ký majálesový průvod. Zhruba
tisícovka studentů se poté, co
pokácela májku, vydala přes
město směrem k výstavišti, kde
byl od brzkých odpoledních hodin
připraven hudební program. Před
branami výstaviště připravila radnice ve spolupráci se svým kulturním a vzdělávacím střediskem
Music Point stage. „Pódium před
hlavním vstupem oslovovalo lidi
na ulici a bylo dobrou prezentací
kapel, které se do finálního line-up majálesových pódií nedostaly.
Škoda jen, že jejich vystoupení
doprovázel déšť,“ podotkl Štěpán
Neubauer z organizátorského

týmu Majálesu. A dodal, že atmosféra Majálesů je vždy velmi přátelská a pohodová. „Naši návštěvníci jsou mladí lidé, kteří se jdou
bavit a nikoliv dělat problémy.
Když lidé po hlavních koncertech
odcházejí domů, podobá se jejich
zástup spíše zástupu lidí jdoucích
z divadla,“ řekl Neubauer.
Na deseti pódiích hrálo přes
padesát kapel, na své si tedy přišel každý. Největší úspěch ovšem
slavil Tomáš Klus a kapela Chinaski. Na místě měli posluchači
možnost se občerstvit díky padesáti stánkům a pobavit se na
doplňujícím programu, který si při-

pravily samy univerzity. Již tradičně byla vyhlášena Miss Majálesu,
kterou se stala Marta Havránková, studentka Mendelovy univerzity. Králem Majálesu byl zvolen
zástupce VUT se jménem Porwi I.
Aby nepřišly i děti zkrátka, připravila pro ně radnice v ten samý den
na náměstí Svobody od 9.00 do
16.00 hodin zábavní program
s názvem Majálesáček. Děti
pobavil Bob a Bobek v muzikálové
podobě v provedení Divadla Špilberk, představení logopedických
písniček nebo pohádka Hrátky
s Machem a Šebestovou.
n
(red)

Májovou slavnost v Otevřené zahradě zahájila swingová kapela

Hned na začátku slavnosti
zazpívala a všechny přítomné
příjemně naladila swingová
kapela Django Jet. Krojovaná
paní Brtnická ze Zdravého
Jihomoravského kraje názorně
ukázala stloukání másla, včetně jeho ochutnávky.
V sobotu 17. května se totiž v Otevřené zahradě Nadace Partnerství na Údolní ulici uskutečnila

velká jarní akce s názvem Májová
slavnost. I přes deštivé a chladné
počasí se jí zúčastnilo na 300 lidí,
od malých dětí přes mladé až po
seniory.
Program pokračoval představením pod širým nebem, kterého se
ujal známý performer Jakub Foll.
Především přítomné děti rozesmál svou PoHÁDkou o tříděném
odpadu.
Během celé slavnosti probíhala

na jednotlivých stanovištích propojovací soutěž, při níž měly děti
za úkol sbírat razítka. Ta dostala
za vyřešení kvízů či hádanek,
kreslení nebo vyrábění ptáčků.
Velký aplaus sklidila skupina afrických bubeníků Afrika Motto, která
vystoupila v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na
podporu integrace cizinců. Roztančila děti i dospělé a celý sál
Otevřené zahrady se tak na chvíli

proměnil v temperamentní Afriku.
Od 17 hodin pak zněly sálem známé popové, rockové i bluesové
pecky v podání nadějného brněnského tria Františkův Nawrath do
Říma. Slavnost pak zakončilo
vyhlášení výherce propojovací
soutěže. Partnery slavnosti byly
MČ Brno-střed, Jihomoravský
kraj, SAKO, Ekokom, IBM, literární festival I kráva má svou knihu
a Lipka.
n (red)
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Ulice města Brna ožily na jeden týden sousedskými slavnostmi

Podpořit komunitní sdílení,
setkávání a zábavu v ulicích
města Brna měla za cíl akce
Týden města. Ve dnech od 12.
do 18. května se ulice Brna proměnily v pestrou říši aktivit, které si pro kolemjdoucí připravily
neziskové organizace a brněnské instituce.
Do Týdne města se mohl zapojit
každý, kdo má nápad na zpříjemnění veřejného prostoru a chuť jej
realizovat. Nezáleží přitom, jestli
jde o aktivní jednotlivce nebo

o organizaci či instituci. Důležité
je probudit v obyvatelích zájem
o město. Kavárny tak nabídly stolečky k posezení, hudební soubory uspořádaly koncerty, soukromé galerie nabídly venkovní
výstavy obrazů. Před kavárnou
Podnebí v Údolní ulici stál klavír,
na který si kolemjdoucí mohli
zahrát. V průběhu Týdne města
se Brňané v ulicích města bavili,
zažili alternativní kulturní akce
a poznávali své sousedy.
Do aktivit se ve středu 14. května
zapojilo i občanské sdružení

Mezigenerace svým programem
s názvem Pojďte si hrát, jehož
cílem bylo jen tak si zahrát a pobavit se na Moravském náměstí
před Místodržitelským palácem.
Návštěvníky nejvíce zaujal knižní
bazárek Knížky za babku, patchworkový a perníkový workshop
i ochutnávka živé stravy.
Na nádvoří Místodržitelského
paláce si pak připravila program
organizace Apla-JM pomáhající
lidem s autismem.
Týden města navázal na Den
města – svátek připadající na třetí

květnovou středu – a také na sousedské slavnosti Zažít město
jinak, které již od roku 2006 organizuje pražské občanské sdružení Auto*mat. Samotné organizace
akce se v Brně ujalo nové nezávislé uskupení Urban da Brno,
volné sdružení jednotlivců
a zástupců brněnských organizací činných na poli komunitních
a kulturních aktivit, které se zformovalo díky projektu Nadace
Partnerství s názvem RE public
BRNO.
n
(red)

Den matek oslavily ženy ve společnosti sólistů městského divadla

Maminky, babičky a prababičky
se sešly v Sále Otakara Motejla
na Údolní, aby si při příležitosti
oslav Svátku matek v neděli
11. května poslechly koncert,
který jim již posedmé věnovalo
občanské sdružení Ženy50.
„Koncert má být jako projev úcty
a poděkování za jejich práci pro
rodinu a společnost i za lásku, kterou rozdávají. Tentokrát se sálem
nesly krásné a všem známé muzikálové melodie a šansony v podání

sólistů Městského divadla v Brně
Jany Musilové a Roberta Jíchy, za
skvělého klavírního doprovodu
Doc. Mgr. Šárky Králové. Akci již
tradičně moderovala Monika Brindzáková,“ řekla za organizátora
Jana Jarušková. Zúčastnilo se ho
zhruba 250 posluchačů.
Ve druhé polovině koncertu proběhlo vyhodnocení fotosoutěže
Úhel pohledu, kterou pořádá
sdružení Ženy50 ve spolupráci
s Kanceláří Brno-zdravé město
a již třetím rokem pod záštitou sta-
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rosty MČ Brno-střed Mgr. Libora
Šťástky, který se koncertu rovněž
zúčastnil. Zájemci mohou posílat
své snímky do dvou kategorií.
V kategorii A je podmínkou, aby
na fotografii byla zachycena žena
ve věku 50+. Kategorie B je určena ženám po padesátce, které
rády fotí, motiv si určí samy. Soutěž přispívá k zviditelnění zralých
žen a dává možnost podívat se
na ně z různých „úhlů pohledu“.
V letošním 6. ročníku v kategorii
A zvítězil snímek „Ty ostudo“, kte-

rý zaslal Jiří Durdík z Prahy, pravidelný účastník fotosoutěže.
V kategorii B se na nejvyšším stupínku umístila fotografie „Kruhy“
Heleny Tajovské z Brna. Porota
vybírala z 260 snímků, které
zaslalo 48 soutěžících.
Díky podpoře Nadačního fondu
Slovak-Czech Women’s Fund
vzniká v letošním roce nový web
www.uhelpohledu.eu, kde si
zájemci budou moci prohlédnout
nejzdařilejší snímky ze všech ročníků fotosoutěže.
n (red)

Informace z radnice

Radnice opravila sportoviště, hřiště a plochu u Tivoli
Pokračování ze strany 1
plochy na nároží ulic Jiráskova
a Veveří, které se městská část
Brno-střed rozhodla vrátit podobu, jakou měla v době svého vzniku na přelomu 19. a 20. století,
samozřejmě při respektování podzemního stanoviště na separovaný sběr odpadů,“ představil další
aktivitu radnice starosta Šťástka.
Komplexní rekonstrukci tak prodělala zídka z režných cihel, na

kterou je také již osazeno tradiční
oplocení s kovářskými prvky.
Uvnitř této plochy bude založen
nový trávník, vysazeno několik
malokorunných stromů a instalováno parkové osvětlení, vně zídky
bude na konzolách umístěno
několik laviček. Náklady na úpravu
toho nevelkého, ale svou polohou
u paláce Tivoli velmi významného
městského prostoru dosáhly 1,1
milionu korun.
n (red)

Názory vedení radnice

Sportovci pomáhají Míšovi Stuchlíkovi
Stalo se již bohužel pravidlem, že
dobré zprávy si
do médií cestu
nenajdou. Stranou jejich zájmu
tak zůstaly informace, že Fanklub HC Kometa Brno vyzval
organizátory nedávných velkoplošných hokejových projekcí na
Moravském náměstí, aby se připojili k pomoci Míšovi Stuchlíkovi,
který trpí svalovou dystrofií.
Míša se narodil v roce 2002 jako
zdravé dítě. V osmi měsících u něj
byla zjištěna svalová dystrofie

Duchennova typu (Duchenne
Muscular Dystrophy – DMD). Je
to zatím neléčitelná genetická
porucha, která postihuje pouze
chlapce a projevuje se postupným
ochabováním svalstva, které končí selháním funkce životně důležitých orgánů. Zpočátku se Míša
vyvíjel jako každé jiné zdravé dítě.
Ve 3 letech šel do normální školky,
chodil na výlety, zúčastnil se
různých akcí, jezdil na školy v přírodě. Do první třídy jel na trojkolce
a díky osobnímu asistentovi se
mohl zúčastnit i tělesné výchovy.
Dnes už nemůže. Již 2 roky
nechodí a je odkázaný na vozík

a pomoc druhých. Jezdí každoročně do lázní, navštěvuje rehabilitaci a cvičí doma, aby se alespoň
částečně
zpomalilo
odumírání svalů.
Požádali jsme o spolupráci
Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město, se kterým
spolupracujeme při pořádání
Vánoc na Zelňáku a který má
s působením v humanitární,
sociální a zdravotní oblasti obrovské zkušenosti, a jeho sbírková
kasička tak nechyběla na žádném
z finálových hokejových přenosů.
Od pořadatelů a jejich partnerů,
ale i od samotných návštěvníků

se nakonec vybralo 44 436 korun.
K pomoci se finančně připojil
i samotný brněnský Český červený kříž a výsledkem této spolupráce je to, že je pro Míšu objednán nový odlehčený vozík včetně
volitelného příslušenství v hodnotě 51 780 korun.
Nezbývá na tomto místě než
poděkovat fanklubu Komety, organizátorům projekcí, fanouškům
i všem sportovním klubům a pořadatelům, které Míšu Stuchlíka
podporují a podílejí se na projektu
„Sportovci pomáhají“.
n
Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed

Názory zastupitelů

Co skutečně v současné době trápí obyvatele naší městské části?
Každý člověk,
který se aktivně
zajímá o veřejné
dění kolem sebe
nebo to má
dokonce v popisu
své práce, jako
zastupitel naráží
neustále na věci, se kterými jsou
lidé oprávněně nespokojení,
a v městské části Brno-střed tomu
není jinak, dokonce bych řekl, že
těch problémů se kterými je potřeba se vypořádat je tolik, že to až
není hezké.
Jedním z nejpalčivějších z nich je
stav obecních bytů v majetku MČ,
na což si řada lidí v nich žijících

stále stěžuje a já se jim nedivím.
Tyto byty jsou často dlouhodobě
neudržované a nacházejí se tak
v dezolátním stavu, a i přesto jsou
jejich nájemníci nuceni platit
nehorázně vysoké nájemné, které
neodpovídá jejich reálnému stavu. Pro běžného občana je skutečně velký problém, aby jen za
nájemné musel každý měsíc platit
přes deset tisíc korun, jak je ve
středu Brna běžné, a to ještě
k tomu v době ekonomické krize,
kdy náklady pro rodiny stále jen
rostou. Důsledkem je, že narůstá
počet dlouhodobě opuštěných
bytů, o které z logických důvodů
není mezi lidmi zájem a naše

městská část se tak postupně
vylidňuje.
Je důležité říct, že klub KSČM
vždy hlasoval proti zvyšování
nájemného v obecních bytech na
rozdíl od ostatních ať už koaličních nebo opozičních stran,
protože považujeme takové rozhodnutí jednoznačně za přinejmenším nerozumné. Na rozdíl od
ostatních stran si také nemyslíme,
že jediným správným řešením je
pouze privatizace obecních bytů,
ale je nutné, aby si městská část
ponechala dostatečně velký bytový fond ve svém vlastnictví, o který se ale musí důsledně a hlavně
zodpovědně starat už proto, že je

to v jejím vlastním zájmu. K tomu
je ale potřeba vypracovat funkční
koncepci bytové politiky městské
části, na jejímž vypracování by se
měli podílet rovným dílem všechny stranické kluby zastoupené
v zastupitelstvu. Samozřejmě je
podle nás také potřeba výrazně
snížit nájemné v obecních bytech
tak, aby bylo přijatelné pro mladé
lidi, mladé rodiny i seniory.
Mezi další zásadní problémy patří
jednoznačně situace v oblasti
automobilové dopravy a hlavně
nedostatek rezidentních parkovacích míst pro občany žijící v MČ
Brno-střed, kdy se často stává,
Pokračování na straně 10

9
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Červen 2014

Názory zastupitelů / Naše školy

Co skutečně v současné době trápí obyvatele naší městské části?
Pokračování ze strany 9
že naši občané bydlící ve středu
města nemají v době, kdy se vracejí z práce domů, kde zaparkovat. S tím souvisí i stále se zvětšující objem automobilové
dopravy a s tím spojená zhoršující
se kvalita ovzduší na velmi frekventovaných komunikacích jako
je ulice Poříčí, Mendlovo náměstí,
Pekařská a další, což má negativní vliv na zdraví a kvalitu života
lidí dlouhodobě vystaveným těmto vlivům a proto je potřeba posílit

veřejnou dopravu na území MČ
Brna-střed a snažit se dostat tuto
automobilovou pryč s centra, což
by pomohlo i stavu našich komunikací.
Městská část by se také měla více
zabývat nedostatkem míst v mateřských školách což je dlouhodobá záležitost, která mladým
rodinám komplikuje život a to formou výstavby nových mateřských
škol a rozšiřováním stávajících
kapacit již existujících a hledáním
nových tak, aby bylo uspokojeno

co nejvíce zájemců především
z řad občanů naší městské části.
Těch věcí, co trápí obyvatele naší
městské části je samozřejmě
daleko více, jako například
neustále rozbité chodníky, které
nevydrží opravené ani pár měsíců,
nedostatek míst v domech s pečovatelskou službou, kácení zdravých stromů místo těch odumřelých, a to je pouze část toho,
s jakými věcmi se na mě lidé obracejí, a tak jsem se pokusil popsat
alespoň ty podle mě nejproblema-

tičtější a nastínit jejich řešení tak,
aby se životy našich spoluobčanů,
kteří se skutečně zajímají o dění
kolem sebe podařilo postupně jen
zlepšovat. Všechny tyto věci, na
které si naši občané nejčastěji stěžují, jsou totiž také často důvody,
proč se stěhují do jiných městských částí a nechtějí už dál žít ve
středu Brna a to je podle mě veliká
škoda a je potřeba to změnit.
n
Jiří Hráček,
zastupitel za KSČM
(spoluautor Martin Říha)

Během oslav Dne Země na ZŠ Horní žáci navrhli, jak Zemi chránit

Den Země je sice relativně mladý svátek, ale na naší škole má
již několikaletou tradici. Proto
jsme se i na ZŠ Horní dne 22.
dubna opět připojili k jeho celosvětovým oslavám.
Do projektové výuky se zapojili
žáci i učitelé všech ročníků. Tako-

vé vyučování bývá pro děti příjemnou změnou, neboť samy provádějí různá pozorování, získávají
nové informace, porovnávají je,
vyhodnocují a i tento den si mnohé vyzkoušely v praxi.
Žáci prvního stupně nejdříve procestovali naši planetu a seznámili
se s jednotlivými kontinenty a svě-

tovými oceány. V Americe nahlédli
do amazonského pralesa, na
chvíli se stali Indiány, v Africe si
prohlédli pyramidy, v Asii si
vyzkoušeli, jak se asi cítí zápasníci sumo a v Evropě už i ti
nejmenší poznají vlajky některých
států a jejich hlavní představitele.
Někteří si nasbírali léčivé rostliny
a vytvořili si z nich herbář, jiní zjistili, kolik je na světě ohrožených
druhů živočichů.
Veškeré tyto aktivity šly ruku
v ruce s poznáním, že naše Země
se až příliš často ocitá v ohrožení,
a proto je potřeba ji chránit
a pomáhat jí.
Mladší žáci aktivně přistoupili
k úklidu okolí školy a poté tvořili
a posílali přání a vzkazy naší planetě. Ti starší se pustili ještě dál.
Projektovému dni předcházela
návštěva planetária, kde se žáci
vydali na fantastický výlet vesmí-

rem. Poznali, jak je naše Země
maličká a docela zranitelná tečka
v nekonečném vesmíru. Následně zpracovali projekty s nápady,
jak Zemi pomoci a ochránit ji.
Hlavní myšlenky směřovaly k péči
o životní prostředí, třídění odpadu
a jeho recyklaci, ochraně ohrožených druhů živočichů a rostlin či
ozonové vrstvy. Někteří se vydali
na vycházku podél řeky Svratky,
jiní vyčistili okolí studánky Čertík.
Starší chlapci připravili školní hřiště na jarní sezónu, děvčata přesazovala květiny, některé děti si
zasadily svůj první strom.
Díky svým prožitkům z tohoto dne
už všichni vědí, že v rámci svých
možností by se o životní prostředí
a naši Zemi měl starat každý,
a nejen v den jejího svátku.
n

Mgr. Antonie Laicmanová,
ZŠ Horní 16

Výstavu květin a výtvarných prací žáků zakončila aukce prací
Základní škola na Horní je sice
známá sportovními úspěchy
svých žáků, avšak v květnu dali
učitelé možnost projevit se
i těm, kterým to lépe sluší se
štětcem a barvami než ve florbalové brance či v plavecké
čepici.
Ve středu 7. května při příležitosti
Dne matek uspořádali velkou
výstavu dětských výtvarných prací a živých květin. Nejtěžším úkolem pro učitelky byl výběr prací.
I když bylo prostoru hodně, vystavit všechna originální díla byl nad-

lidský výkon. Obrázky a objekty,
které vznikaly po celý školní rok
zaplnily celé jedno patro školy.
A protože žádná velká vernisáž
se neobejde bez hudebního čísla,
zahájil výstavu školní sbor
a taneční vystoupení žáčků prvního stupně. Role ostříleného
moderátora se s chutí a se ctí
zhostil David z druhé třídy.
Vyvrcholením celé akce byla aukce nejlepších prací. Licitátorem
a jeho půvabnou asistentkou se
pro toto odpoledne stali dva nejvýřečnější.
n
(red)
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Tři nejkrásnější čarodějnické masky získaly ceny na ZŠ Křenová

V pátek 25. dubna se to u nás
ve škole, a zvláště na školním
hřišti, hemžilo čarodějnicemi
a čaroději. Všude to krásně
vonělo kouřem z čarodějnického kotle, od něhož vrchní křenovácká čarodějnice poslala
dětem kouzelné zaklínadlo.
To nám mělo pomoci přivolat sluníčko a hezké počasí. Děti se ho
společně naučily a pak podle rad
čarodějnice tuto kouzelnou formuli několikrát zopakovaly
s pohledem upřeným k obloze.
Věřte nebo nevěřte – povedlo se.
Mraky odvál vítr a vysvitlo sluníčko,
které na hřišti vysušilo zbytky
dopoledního deště. Od půl třetí se
zde začali scházet první křenováč-

tí čarodějové společně se svými
rodinami a čarodějnický rej mohl
konečně začít. Všechny děti i učitelé se snažili o co nejoriginálnější
čarodějnický převlek a na místě si
ještě mohli nechat přikrášlit obličej
šikovnými malířkami.
Při vstupu na hřiště každé „čarodítě“ obdrželo kartičku, která znamenala vstupenku do čarodějnických disciplín. Děti si tak mohly
vyzkoušet „čaromňamku“, „čarováhu“, „čarokostbal“ a „čaroslet“.
Všem se disciplíny dokonale zdařily a každý si vysloužil sladkou
odměnu. Košťata naštěstí nikdo
nezneužil k „odletu“!
Děvčata z tanečního kroužku
všechna okouzlila svými ladnými
pohyby a naučila nás několik taneč-

ních kroků. Během tanečního reje
malých čarodějů a čarodějnic probíhala velmi obtížná volba tří nejkouzelnějších převleků. Ceny za
čarokrásné masky si zaslouženě
odnesly děti ze školní družiny. Velkou pochvalu za nápadité kostýmy
si však zasloužily všechny děti.
Na závěr společného odpoledne
si děti mohly užít opékání špekáčků a příjemné posezení u ohně.
Občas se podařilo, že voňavá
dobrota skončila v ohni, ale nikomu to náladu nepokazilo. Celá

akce proběhla v poklidu a skončila
s velmi kladným ohlasem jak
u dětí, tak u rodičů.
Zážitkové odpoledne Čarodějnický rej se uskutečnilo ve spolupráci
Školního poradenského pracoviště pro neformální vzdělávání, klubu Křenka a Školní družiny v rámci projektu OPVK KŘENKA –
zážitkem k inkluzi, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
n Květa Adamová
a Hana Hadrabová

Společenský večer školy na Křídlovické zahájili deváťáci polonézou

V pátek 4. dubna proběhl v Kulturním domě Rubín na Makovského náměstí v Brně-Žabovřeskách tradiční Společenský
večer základní školy Křídlovická, který je koncipován jako pří-

ležitost k vzájemnému setkání
rodičů, pedagogů, žáků, absolventů a přátel školy.
Všechny přítomné přivítala
RNDr.Jarmila Bavlnková, ředitelka

školy. Kulturní program večera
zahájili krásnou slavnostní polonézou žáci devátého ročníku, kteří
se na své vystoupení poctivě připravovali několik měsíců předem
pod vedením Terezy Jeřábkové.
Kulturní program pokračoval
vystoupením orientálních tanečnic
(žákyň I. stupně naší školy) pod
vedením RNDr. Jaromíry Čáslavské. Společenský tanec v jeho
obdivuhodně dokonalé podobě
předvedli Zdenka Jurmanová
aVojtěch Bumbálek zTaneční školy Starlet. Poté jsme se tiše zaposlouchali – následovalo totiž
nádherné vystoupení Pěveckého
sboru Campanella. První část společenského večera zakončilo
Taneční studio NO FEET a Marie
Krchňáková svým nevšedním
představením POI – světelného

tance Maorů. Žáci devátého ročníku v průběhu večera s troškou
nostalgie a s díky všem vyučujícím zavzpomínali na léta strávená
na naší škole. Na památku byli
slavnostně dekorováni absolventskou stužkou.
Jak již to bývá na každém plese,
rozhodně nemohla chybět tombola s úžasnými cenami a napětí,
kdo vyhraje. Zvláště někteří bývalí
žáci měli opravdu štěstí a radovali
se z mnoha veselých cen. K tanci
i k poslechu všem zúčastněným
hrála prostějovská hudební skupina Novios.
Velké poděkování patří organizátorce večera Mgr. Jitce Tiché,
jejím spolupracovníkům, a také
Barboře Hajnové a Pavlu Šmardovi, žákům 8. ročníku.
n
Mgr. Lenka Hofírková
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Žáci na Hroznové soutěžili už druhým rokem v barevném oblékání
Před Velikonocemi jsme na
základní škole na Hroznové
uspořádali druhý ročník celoškolní mezitřídní soutěže
Barevné jaro. Při společné aktivitě jsme uvítali jaro, celý týden
nám společnost dělalo pravé
aprílové počasí.
Během akce se do školního dění
zapojili téměř všichni žáci a učitelé, důraz jsme kladli na vzájemnou spolupráci dětí a sounáležitost třídních kolektivů.
Pravidla soutěže byla jednoduchá. Od pondělí do středy se jednotlivé dny nesly vždy ve znamení dvou barev.
Každý mohl přijít v jedné barvě
nebo je kombinovat. Kdo byl
barevně oblečen, získal nejvýše
dva body, jeden za vrchní část
(např. košile) a jeden za spodní
část oblečení (např. kalhoty).
Body vyjadřovaly procento
barevně oblečených na třídu

(např. celá třída správně barevně
oblečena = 100% = 100 bodů).
Vítězem na I. stupni se stala třída
5.A pod vedením paní učitelky
Vinterlíkové, žáci měli nejvyšší
možný počet bodů.
Na II. stupni obsadila první místo
třída 7.A paní učitelky Kerno stockové, která také získala 300
bodů. Žákům i jejich třídním učitelkám gratulujeme. Děti byly
odměněny barevnými perníkovými medailemi, sladkostmi
a diplomem.
Zpestřením byla nová bonusová
tipovací soutěž, jež akci doprovázela. Na chodbě školy ve
II. patře byla umístěna nádoba
s barevnými bonbony. Každá třída si mohla tipnout počet sladkostí. Vítězství si v této soutěži
odnesli žáci 5.A. Snahou bylo
opět podpořit komunikaci.
Účast žáků tento rok předčila
minulý ročník soutěže. Oblečeno
do správných barev v jednotlivé

dny bylo v průměru přes 92%
žáků školy. Těmto patří velká
pochvala za aktivní zapojení do
soutěžení.
Děkuji také pedagogům, kteří
pomohli při přípravě soutěže,
děti motivovali a Barevného jara

se sami účastnili. Výsledky jednotlivých tříd a fotografie jsou na
webu www.zshroznova.cz.
n
Mgr. Luděk Balcařík,
zástupce ředitele pro II. stupeň
Základní škola Brno, Hroznová

Žáci z Husovy slavili nejen Den Země sérií ekologických akcí

V dubnu a květnu se žáci ze
základní školy na Husově
zúčastnili několika ekologických akcí.
Nejdříve se v rámci Dne Země,
který se každoročně slaví 22. dubna, uskutečnil projektový den
s názvem Odpady jako globální
problém. A během květnových
dnů se žáci školy aktivně podíleli
na úklidu vybraných brněnských
míst.
Během projektu Odpady jako globální problém navštívily třídy ško-

ly čističku odpadních vod, spalovnu odpadů a také se zúčastnily
ekologických vzdělávacích programů. V rámci stejného projektu
pak provedli žáci 8.B veřejný průzkum zaměřený na problematiku
odpadů. Veřejnost byla také
seznámena s akcemi školy souvisejícími s ochranou životního
prostředí. Po skončení průzkumu
se žáci 8.B přesunuli do MŠ Jánská, kde vysvětlovali dětem
mateřské školy, jak a proč třídíme
odpad. Dětem byly také předány
nádoby na tříděný odpad.
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Úklid přírodní rezervace
Ve středu 6. května uklidili žáci ZŠ
Husova a ZŠ Hudcova odpadky
v lokalitě Přírodní rezervace Medlánecké kopce. Akce byla součástí celosvětového ekologického
projektu Ukliďme svět.
„A proč to všechno děláme?
Svým zodpovědným chováním se
snažíme přispět k ochraně životního prostředí a inspirovat i ostatní k tomu, aby se chovali ke svému okolí ohleduplně.
O všech výše uvedených aktivi-

tách a projektech se dozvíte více
na stránkách naší školy,“ řekl
Jakub Cimala ze školy na Husově.
Více na www.zshusovabrno.cz.
n

(red)

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Naše školy

Na posledním zvonění si děti užijí legraci na skákacím hradu

Před koncem školního roku se
mateřská škola na ulici Horní
rozloučí s dětmi, které odcházejí
do školy, akcí Poslední zvonění.
Akce je určena pro všechny děti
z MŠ a jejich rodiče. Předškoláci
budou mít nachystané závěrečné
vystoupení spolu s výstavkou
svých prací. Dostanou upomínkové předměty a rozloučí se se
školkou vesele na atrakcích jako
je skákací hrad a v různých jiných
zábavných soutěžích a disciplínách. Akci pořádá spolu s MŠ

Občanské sdružení Na kopečku
u zvonečku, které bylo založeno
v roce 2008 jako sdružení rodičů
dětí navštěvujících školku „Na
kopečku u zvonečku“ v Brně na
ulici Horní. Cílem sdružení je
pomáhat vedení MŠ při organizaci školních a mimoškolních aktivit a při zlepšování školního
pozemku i tříd dětí. Velká část
pomoci pochází z našich vlastních sil, např. organizace brigád,
budování přírodní školní zahrady
nebo díky příspěvkům rodičů či
sponzorských darů.

če také pomohli s hrabáním listí
a zazimováním přírodní zahrady
a všichni se umazali natíráním
laviček. K dalším akcím patří
nacvičování vánočních říkanek
a koled, únorový karneval, březnová oslava vody na Den vody,
kde si letos děti oblékly modré
oblečení a zkoušely si představovat, jak putuje kapka vody v koloběhu, anebo velikonoční dílničky
či akce při příležitosti oslav Dne
Země v dubnu.

V květnu proběhl ve školce tradiční
Den matek. Na odpoledne si děti
připravily nejen pro maminky, ale
i pro babičky a prababičky pásmo
říkanek a písniček a opět je překvapily milým a nápaditým dárečkem, který vyrobily pod vedením
kreativních pedagogů.
Akce pořádá školka celoročně
a pravidelně. Na podzim se nám
velmi vydařila akce „uspávání
zahrady“, kdy děti s rodiči vyráběli
dýňové svícny, malé dráčky a společně se zahradními vílami uložili
zahradu k zimnímu spánku. Rodi-

n

kaváren, které na krátkém úseku
dané ulice (od čísla 13 do čísla 37)
jsou v provozu.
Park samozřejmě využívají i senioři, ovšem za účelem posezení na
lavičce či procházky, nikoliv přímo
předpokládaným pobytem na
sedačce v úzkém Tram café v blízkosti rušného dopravního tahu.
Zastávka slouží jako vítaný přístřešek při čekání na tramvaj nebo
trolejbus. Ostrůvek je při dané
kapacitě spojů nedostačující (a to
opomíjím rizika „nahození“ od projíždějících vozidel za deště), čeká
se na kraji parku a v čekárně – ve
stoje. Přes stav, v jakém se stavba
nachází, je využívána, i když posadí se málokdo – ale k nápravě toho
dozajista není třeba tak razantně
zastávku přestavovat a vynakládat
nemalé finanční veřejné prostředky. Stranou ponechávám to, jak se
zcela prosklená strana projeví na
možnosti zastávku vytopit, resp.

jaké budou na to náklady. Na druhou stranu je možno oponovat tím,
že je malá, a tedy ani daná položka
nebude vysoká – ovšem v jejích
rozměrech je další kámen úrazu.
Nedovedu si dobře představit, jak
na tak malém prostoru (zejména
při uzavřené stěně) se půjde
v daném úzkém prostoru pohybovat nebo vykládat si, aniž by se
procházející otíral o kávující.
Vize kavárny s otevírací dobou
jasně naznačuje, že obyvatelé,
čekající na spoj MHD, nebudou
při nepřízni počasí mít, kam se
schovat. To znamená, že dopravní podnik postaví nový přístřešek,
jaký je na protilehlé straně, resp.
jej postaví soukromá společnost
a bude pak mít zisky z reklamy?
A kde na tak úzkém chodníku?
Navštívila jsem památkový ústav
na náměstí Svobody a mluvila
s odborníky na danou problemaPokračování na straně 14

Mgr. Jindra Rosenkrancová

Ohlasy

Zastávka na Obilním trhu
V letošním únorovém Zpravodaji
městské části Brno-střed je nastíněna rekonstrukce zastávky na
Obilním trhu. Vzhledem k tomu,
že je to v oblasti, která je mi velice
známá, dovoluji si následující
poznámku nad záměrem využití
této architektonické památky.
S povděkem se všichni mnou
dotázaní (v průběhu jednoho týdne) vyjádřili k znovuobnovení
veřejných toalet a uvedení stavby
do původní podoby. Mimochodem, má Brno-střed nějaký
reprezentativní výzkum názorů
místních obyvatel?
Pan starosta předkládá návrh
architektonického ateliéru RAW
jako zdařilý a očekává, že Tram
café bude vítaným prvkem a oživením parku. S cílem obhájit tento
záměr však uvádí argumenty, které místní obyvatelé a návštěvníci
této oblasti shledávají jako (s určitou mírou nadsázky) nesmyslné.

Naproti zastávce je již dlouho provozována kavárna Záhrada (café
therapy), postupně směrem
k městu další možnost kávy je
v podniku Kafe do vany, v Mezzaninu nebo v restauraci La Bouchée. Od čísla 15 do čísla 37 to
na Údolní v rozmezí deseti domů
jsou čtyři! kavárny. Obava, resp.
představa, že daná oblast postrádá posezení u kávy, je tedy planá.
Další představená vize je, že do
kavárny budou chodit maminky,
které s dětmi tráví čas na sluníčku
ve stínu stromů. Je to bohužel
další omyl: pískoviště je na druhé
straně parku, k frekventované
vozovce se s dětmi pochopitelně
nepřibližují a jejich případnou touhu po kávě uspokojí skvělé prostředí cukrárny na začátku
Jiráskovy třídy.
Na Gorkého ulici (pár kroků od
parku) je kavárna Anděl v Domě
chráněného bydlení a dalších pět!
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Zastávka na Obilním trhu
Pokračování ze strany 13
tiku. Existenci kavárny vnímají
jako menší zlo, než jakým je další
chátrání stavby. Samozřejmě by
upřednostnili možnost, že po
rekonstrukci by stavba byla opět
využívána jako čekárna.
Apeluji tedy na zastupitele a radu,
aby rozumně přistoupili k rekonstrukci předmětné stavby na Obilním trhu tak, aby opět sloužila
účelu, ke kterému ji Oskar Poříska
navrhl a v roce 1929 byla postavena: přístřešek pro čekající
a v podzemní části veřejné toalety.
Prosím ty, kteří se budou vyjadřovat k plánu kavárny, a danou oblast
neznají, aby to neposuzovali jen
podle obrázku návrhu architektonického studia RAW, který vše
zobrazuje iluzorně, včetně posezení na hlavní příchozí cestě
k zastávce, ale šli se na danou
stavbu podívat.
n
Ing. Olga Flasarová

Pozn. redakce:
Radnice městské části Brno-střed zvažuje tři varianty řešení
rekonstrukce zastávky na Obilním
trhu. Výše komentovaná oprava
zastávky a její přeměna v kavárnu
Tram café při zachování provozu
veřejného WC je pouze jednou
z nich. Při tomto řešení se počítá
s využitím kavárny pro neziskový
sektor. K dalším dvěma zvažovaným variantám patří oprava
zastávky bez veřejného WC
a oprava zastávky s veřejným WC.
V současné době probíhá stavebně technický průzkum zastávky
na Obilním trhu. Ověřují se množnosti napojení na potřebné sítě,
prověřuje se vlastnictví okolních
pozemků a řeší se umístění objektu v rámci podrobnější územně
plánovací dokumentace. Podle
zjištění bude stanoven další
postup.

Prodej kompostérů za poloviční
cenu nabízí brněnský magistrát
Od února tohoto roku mohou
občané města Brna kupovat
dotované kompostéry. Brno je
svým obyvatelům nabízí za
poloviční cenu. Chce totiž snižovat množství bioodpadu.
Nabídku koupit si kompostér za
nižší cenu využilo již přes sto
občanů. Na internetových stránkách www.miniwaste.cz vyplnili
webový formulář. Na té samé
adrese zjistili, kdy se koná školení. Zúčastnili se ho a dozvěděli se
tam, jak se svým kompostérem
mají správně nakládat. Po absolvování školení, které proběhlo
v areálu brněnské spalovny,
zaplatili v hotovosti 790 korun za
kompostér o objemu 400 litrů
a odvezli si ho domů.
Žádat o zbývajících 400 dotovaných kompostérů může jen fyzic-

ká osoba starší osmnácti let, která má hlášený trvalý pobyt ve
městě Brně. A to buď formou výše
zmíněného webového formuláře
nebo telefonicky prostřednictvím
Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na čísle
542 174 552. Obdrženou nádobu
pak musí umístit u nemovitosti
v Brně.
Kompostování přispívá k ochraně
životního prostředí. Snižuje se
totiž množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může
využít na zahradě nebo i do květináčů. V konečném důsledku
napomáhá kompostování i ke snižování emisí skleníkových plynů,
protože při procesu dochází
k ukládání vázaného uhlíku do
půdy.
n
(red)

Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům a zve je ke studiu

Seniorské vzdělávání má své
pevné místo na řadě veřejných
vysokých škol. V současné
době studuje na univerzitách
třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace
České republiky, tedy zhruba
40 000 osob.
Vzdělávání v seniorském věku
napomáhá k udržení kvality života
přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V je
zprostředkovat seniorům nové
poznatky, vědomosti, dovednosti,
obory a technologie. Posláním kurzů U3V je též stimulace k aktivitě.
Pilířem Univerzity třetího věku na

Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá
osm semestrů a je zaměřen na
otázky zdravého a smysluplného
životního stylu ve vyšším věku.
Na obsahu přednášek se podílí
všech devět fakult MU.
Univerzita dále pořádá ve spolupráci se svými partnery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího věku v Moravském zemském
muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě (ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem), J. G. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci
s Mendelovým muzeem). Pro
účastníky U3V jsou nad tento
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rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky,
pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu
nechybí ani jednodenní exkurze
vztahující se k obsahu přednášek
či tematických kurzů.
Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek,
cvičení, seminářů a exkurzí,
účastníci mohou využívat studovny a knihovny. Přednášky trvají
dvě vyučovací hodiny a konají se
jednou za čtrnáct dnů (od října do
května). Účastníkem programu
U3V může být osoba, která

dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má
úplné středoškolské vzdělání
s maturitou.Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze
zápisné, které bylo pro akademický rok 2014/2015 stanoveno na
800 Kč. Absolvent U3V obdrží
osvědčení na slavnostní promoci.
Přihlášky jsou přijímány osobně
(Komenského nám. 2, Brno) nebo
elektronicky od 5. května 2014.
Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity
včetně fotografií a videoukázek
našich aktivit najdete na
www.u3v.muni.cz.
n
(red)

Informujeme

Do žlutých kontejnerů patří nově nejen PET lahve, ale všechny plasty
Občané mohou nově do žlutých kontejnerů na stanovištích
tříděného odpadu ukládat více
druhů plastů. Od prvního dubna může každý, komu není osud
životního prostředí lhostejný,
třídit veškeré plasty.
Žluté kontejnery jsou odteď místem, kam patří všechno ze světa
plastu. Magistrát města Brna od
začátku dubna změnil systém třídění odpadů a tímto krokem přidal
Brno mezi evropská města, která
i v oblasti třídění odpadu přispívají
ke zlepšení světa.
Sortiment doposud sbíraných
PET lahví a nápojových kartonů
se rozšiřuje o další druhy domácnostmi běžně vyprodukovaných
plastových obalů. Nyní tedy
můžeme s čistým svědomím
umísťovat do žlutých nádob kromě PET lahví taky plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie, plastové
kelímky, krabičky od potravin
a další výrobky. Speciálně v Brně
patří do žlutých kontejnerů
i všechny nápojové kartony jako
krabice od džusů, vín, mléka
a taky hliníkové plechovky.
Nesmíme však opomenout, co do
kontejneru určitě nepatří. Jsou to
především mastné obaly se zbyt-

ky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové
krytiny jako lino, PVC nebo i novodurové trubky.
Samozřejmě je potřebné při produkci plastu myslet i na dopady
na životní prostředí, a proto si
raději v obchodě namísto plastového sáčku zvolit vlastní textilní
tašku nebo papírový sáček. Stejně tak člověk dosáhne lepšího
pocitu, když je schopen vyhnout
se jednorázovým obalům nebo
zbytečně baleným potravinám,
a tímto nemalým krokem pomáhat naší planetě.
Co přesně tato pozitivní změna
znamená pro občany města? Jednoduše každý, kdo doteď váhal
nebo stále váhá s tříděním plastů,
může nyní uložit všechny plasty
do žlutých kontejnerů. Všechny
obavy, které občané Brna ohledně
třídění plastu dosud měli, jsou
nyní zbytečné. Životní cyklus většiny plastů opravdu nekončí v spalovně, ale dále pokračuje na recyklaci. I ty nejběžněji vyhazované
plasty se mohou tímto cyklem
opětovně vrátit k životu a být využity. A jaká je tedy další cesta plastových odpadů? Podle informací
od Jiřího Kratochvíla, ředitele spo-

lečnosti SAKO, jež zajišťuje pro
město Brno veškeré činnosti spojené s provozem systému sběru
a svozu odpadu, se odpady nejprve dostanou na vytřiďovací linku. Tady je pracovníci rozdělí na
plasty určené na recyklaci a plasty,
které kvůli jejich materiálovému
složení nelze dále využít. Vytříděné druhy plastů jsou lisovány do
balíků a uloženy na deponii. Po
naplnění transportní dávky je druhotná surovina prodávána zpracovatelům nebo obchodním společnostem. Kdo by se chtěl přece
jen o osudu plastů přesvědčit na
vlastní oči, může se zajet podívat
do areálu společnosti SAKA, kde
je vidět balíky zabalených plastů
připravených k odvozu dalším
zpracovatelům. Brány společnosti
SAKO jsou otevřené i v podobě
exkurzí pro komerční subjekty či
střední školy.
PET lahve jsou dále tříděné například ve společnosti PETKA CZ,
a. s. Tam se pomelou a několikanásobně perou. Vzniklá drť se
následně usuší, přesune do speciálních vaků a přepraví k výrobci
finálních produktů, což je kupříkladu výroba střižových vláken.
Velmi podobný proces nastává
také u ostatních druhů plastů.

Studenti vyvinuli aplikaci na určování rostlin
Neznámou rostlinu stačí nyní
jen vyfotit a poslat. Na displeji
se poté zobrazí její název. Aplikace pro chytré telefony na
poznávání rostlin je výsledkem několikaměsíční spolupráce tří doktorských studentů
z Mendelovy a Masarykovy
univerzity.
S pomocí aplikace FlowerChecker je možné jednoduše zjistit
název jakékoliv rostliny. Nejedná
se však o výjimečně pokročilou
umělou inteligenci. Obrázky jsou
ihned po vyfocení předány přes
internet mezinárodnímu týmu
odborníků, který je schopen z viditelných znaků a lokalizace název
rostliny určit. Na odpověď je zatím
většinou nutné čekat pár hodin,
než se tým botaniků shodne nad
určením rostliny. Samotná odpověď pak může mít různou kvalitu.

Někdy se podaří určit i poddruh
nebo varietu, jindy pouze rod.
Aplikace u odpovědi navíc zobrazuje míru jistoty. Toto všechno
se uživatel dozví ještě předtím,
než se rozhodne zaplatit za finální
odpověď. Navíc je možné identifikaci rostliny upřesnit díky možnosti komunikovat přímo s uživatelem.
„Metody strojového učení si
s touto úlohou dosud nedokáží
poradit, proto jsme se rozhodli
zapojit tým lidí. Pokročilé algoritmy se časem naučí kytky poznávat, budou však potřebovat
obrovskou databázi ukázkových
příkladů – a tu přesně dáváme
dohromady,“ uvedl Ondřej Veselý, student doktorského oboru
Systémové inženýrství a informatika na Provozně ekonomické
fakultě Mendelovy univerzity
v Brně.

Uživatel má možnost si aplikaci
vyzkoušet zdarma, další využití
jej pak stojí dvacet korun. Pokud
se botanikům rostlinu určit nepodaří, neplatí nic. Zatím se podařilo týmu určit více než 90%
zaslaných rostlin. Autoři chtějí dál
aplikaci vyvíjet a zároveň dát příležitost šikovným programátorům a připravují pro ně soutěž,
kde si budou moci nad daty z aplikace otestovat své algoritmy.
Více informací najdou zájemci
na plantrecognition.org.
Mezi mobilními aplikacemi zaměřenými na určování rostlin se jedná téměř o unikát. Největší zájem
o aplikaci projevili uživatelé ze
Spojených států amerických.
Vývojový tým se díky pozitivní
odezvě chystá přihlásit do soutěže
Nápad roku.
n

Pokud jste tedy dosud měli
pochybnosti, zda plasty třídit nebo
ne, nyní se celý proces více zjednodušil a i vy můžete velmi jednoduše přispívat k recyklaci.
Navíc, odstraněním komplikací
při třídění odpadů, postupným
rozšiřováním možností odpady
recyklovat, informováním a zapojením občanů se daří přispívat
k menšímu zatížení a znečištění
životního prostředí. Třídění odpadu není opravdu vůbec náročné,
pomáhat vychovávat zodpovědnější občany a formuje vztah
k ochraně životního prostředí.
Motivací pro nás by mohla být
skutečnost, že na skládky poputuje méně odpadu, který se už
nedá využít a nebude nám hrozit,
že příroda i celá krajina okolo nás
se promění na jedno obrovské
smetiště.
Máte-li další otázky k tématu třídění odpadu, neváhejte se informovat v Ekologické poradně Veronica, osobně na Panské 9,
telefonicky na čísle 608 426 032
nebo elektronicky prostřednictvím
webových stránek www.veronica.cz.
n

Mgr. Hana Sekerková,
Ekologická poradna Veronica

Na Kraví hoře
pokračují oslavy
Oslavy desátého výročí zahájení
provozu krytého plaveckého
bazénu na Kraví hoře pokračují
spuštěním fotosoutěže, a to na
dvě témata: 1. Kraví hora v čase
(snímky mají zachycovat proměny Kraví hory až do období budování plavecké kryté haly v roce
2004), 2. Lidé a Kraví hora (obsah
snímků je zaměřený především
na lidskou aktivitu v různých
oblastech – plavání, balonové
létání a další sportovní a volnočasové aktivity). Na koupališti
bude pokračovat i tradice letních
koncertů – 26. června zde od
18.00 hod. vystoupí rockové skupiny Dextreat a Kacebo. Více na
www.kravihora-brno.cz.
Plavecký bazén a koupaliště provozuje příspěvková organizace
městské části Brno-střed Sportovní a rekreační areál Kraví hora.

Ing. Jiří Urbánek
n

(red)
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Inzerce

PODNIKEJTE U NÁS!
B - OFFICE NABÍDKA VÝHODNÝCH PRONÁJMŮ
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
Respektujeme Vaše představy a požadavky s individuálním
přístupem ke každému z Vás. Volejte, pište. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony

možnost nabíjení elektromobilù

www.jdparking
w
.cz
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2. Schodištìm nebo výtahem (B)
Po zaparkování vyjdete:
1. Schodištìm nebo výtahem (A)
- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM
- na køižovatku
- pøes pøechod do centra mìsta
Rooseveltova-Moravské nám.
- k Divadlu Bolka Polívky
k pøechodu k tramvajím
- k Janáèkovu divadlu
- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.
- k restauraci Bohéma
- ke Katastrálnímu úøadu
- k Mahenovu divadlu
3. Prùchodem z 1. podlaží
- k soudu
- pøímo do Janáèkova divadla
4. Podél hlavního vjezdu a výjezdu
– po schodech
nebo proskleným výtahem
- do parku
do foyer k šatnám
- na ulici Milady Horákové
- po schodech do restaurace Bohéma
- k bance ÈSOB

Parkovné 2014:
INFO: tel. 733 143 550
6.00 - 22.00 : ½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè
22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

Radiodiagnostické pracoviště DC-Flipper s.r.o. na ulici Vídeňská 55
Zrekonstruované a nově vybavené radiodiagnostické pracoviště
poskytuje – komplexní diagnostiku pomocí špičkového
rentgenového a ultrazvukového přístroje ﬁrmy Samsung
Vyšetřujeme celé věkové spektrum – děti i dospělé
Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami,
nabízíme i preventivní vyšetření pro samoplátce.

RTG + Ultrazvukové pracoviště
+420 538 700 854
Vídeňská 55 (vedle Unionu)
639 00 Brno, info@dc-ﬂipper.cz
Po–St, Pá: 7.00–15.00 hod, Čt: 7.00–17.00

RTG + Ultrazvukové pracoviště
+420 541 425 221, +420 538 700 854
Dobrovského 23, poliklinika
612 00 Brno, info@dc-ﬂipper.cz
Po, Út, Čt, Pá: 7.00–15.00 hod., St: 7.00–17.00

RTG vyšetření je bez objednání. Pro zjednodušení objednávání na ultrazvuková vyšetření je na
našem webu k dispozici on-line objednávkový formulář. Více informací naleznete na www.dc-ﬂipper.cz
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Inzerce

nckrpole.cz

krpolenc.cz

www.kia.com

Viladům II. Červený kopec

Zastavte se na Kia Open Days od 9. do 15. 6.
a vyhrajte zájezd do Ria za 100 000 Kč a další skvělé ceny
Skórujte s limitovanou edicí FIFA World Cup EditionTM

VYHLEDÁVANÁ LOKALITA

VÝHODNÁ INVESTICE

Brno - Štýřice, ulice Červený kopec

Klidný vnitroblok, vzdálenost do centra 9 min.
Byty 3+kk a 4+kk, plocha bytů od 93 m2 , cena od 4,6 mil
Kolaudace duben 2014
Prodej do osobního vlastnictví
Garážové stání a sklepní kóje v ceně bytu

Užijte si fotbalové nadšení. Zastavte se během akce Kia Open Days od 9. do 15. 6.
u některého z našich dealerů pro vůz Kia a vyhrajte zájezd pro dvě osoby do Brazílie,
zájezd na Ligu mistrů a další skvělé ceny. Fanděte s námi. Více o soutěži na www.kia.com.

DOPORUČUJEME PROHLÍDKU, kontaktujte nás:

www.netdevelopment.cz
info@netdevelopment.cz

Tel.:

538 728 850
603 333 999

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66 | pemmbrno.prodej@pemm.cz | www.pemm.cz
Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0–6,0 l/100 km. Emise CO2 104–145 g/km. Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3–8,5 l/100 km. Emise CO2 135–197 g/km.
Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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Inzerce

!!! Peníze IHNED na RUKU !!!

Starožitnosti
založeno 1991

VÝKUP starožitností VÝKUP

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

MALBY

TENISOVÉ PRÁZDNINY
NA KRAVÍ HOŘE!

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

PRÁZDNINOVÝ TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BRNĚ NA KRAVÍ HOŘE:

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

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

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

CELODENNÍ PROGRAM 8.3015.30 hodin

www.kravi-hora.cz

OČNÍ OPTIKA

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

OBĚD S NÁPOJEM v ceně, pitný režim
cena: 2650 Kč, přihláška na webu:

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

PŘ

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

tel.: 737 171 367

IJE
a o DEM
dv E Z
ez DA
em R
e MA

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

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

Registrovaná optometristka
RNDr. Renata Giacintová Vám ochotně
a bez čekání přeměří oči v oční ordinaci.

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

www.levnesporaky.cz

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

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

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600
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Domluvte si termín, který Vám bude vyhovovat
na tel. 603 100 105 nebo 542 24 74 20
Profesionální přístup a moderní prostředí
Vás příjemně překvapí.

Brno, Česká 1, výtahem do 5. patra.

www.giacintov.cz

Rozhovor

Roman Horký: Život i písničky by měly mít poutavý příběh. Třeba i smutný.
Skladatele, textaře, zpěváka,
kytaristu a vůbec zajímavého
člověka Romana Horkého jsme
mohli v posledních dnech
v Brně vidět a slyšet i při akcích,
které
jsme
prezentovali
v našem zpravodaji. Ve čtvrtek
8. května přijel jako letošní
padesátník zahrát do Bosonoh
na úvod Roku české cyklistiky
Jiřímu Dalerovi a Janu Smolíkovi k půlstoletí jejich slavných
vítězství, a ve středu 30. dubna
zpíval v sadech Národního
odboje při devátých Příhraničních slavnostech. V Bosonohách byl sám s kytarou, v parku
před Šelepkou hrál a zpíval se
skupinou Přístav, která ovšem
není jeho domovskou kapelou.
Tou je skupina Kamelot, která
září na českém hudebním nebi
už více než třicet let.

Jak jste přišel na název vaší
kapely?
V knížce Otakara Batličky Tábor
ztracených je povídka Kamelot. Je
o malým klukovi, který prodává
v New Yorku noviny a každý den
stojí na tom stejném nároží a všímá
si věcí kolem sebe. A tak si všimne,
že se tam dějí nějaké nepravosti
a nahlásí to policii. A díky tomu se
zachrání několik lidských životů.Ta
povídka se mně velmi líbila a líbilo
se mi i to slovo – kamelot.V té době
jsme už měli tendenci dát si jako
kapela nějaké jméno a tak jsem to
přednesl na zkoušce a kluci to vzali. Prý těmi svými písničkami přináším také stále nové zprávy. A tak
vznikl Kamelot. Letos je to už dvaatřicet let.

Vzpomenete si, kdy jste držel
poprvé v životě kytaru?
Už jako malému klukovi mně učarovala příroda. V Černých Polích,
kde jsme bydleli, byl výborný
skautský oddíl Lesní moudrost,
který se musel v roce 1971 jaksi
přetransformovat v pionýrský
oddíl, ale pořád se jezdilo ven na
puťáky a tam samozřejmě nemohla chybět kytara. A tam jsem si na
ni šáhl poprvé (úsměv). Bylo mě
třináct a úplně jsem tomu propadl.
Teď mám těch kytar několik, ale
vzpomínám na tu moji první vlastní. Starou kytaru po tátovi.

Vzpomenete si taky na svoje
první veřejné vystoupení?
Bylo to v roce 1979 v brněnském
divadle Svatoboj. Vystupovala
tam skupina Karabina a nepřišel
jim kytarista. A kapelník Pavel
„Číča“ Jelínek mě pozval místo
něho na pódium. Tenkrát to byl
můj první velký potlesk. A pak už
to frčelo.

Co vám dělá při psaní písniček
radost?
Pro mě je velká radost psát česky.
Český jazyk miluji už od základní
školy a i na učilišti jsem měl z češtiny vždycky jedničku.Vzpomínám
si, jak jsme si měli jednou připravit
nějakou básničku a každý se něco
drtil a pak to stejně v polovině
zapomněl. Já jsem už v těch
šestnácti psal texty a tak jsem si
řekl, že zarecituji ten svůj. Dostal
jsem jedničku a učitelka se mě ptala, kdo tu básničku napsal, že ji
nezná. Tak jsem jí řekl, že jsem to
napsal já. A až do konce školy jsem
byl jedničkář (úsměv). Ale ta čeština mě opravdu bavila. A obdivuji
a hodnotím každého, kdo se
v dnešní počítačové době snaží
krásu češtiny objevovat a připomínat.

V rozhlasovém interview
k vašim padesátinám, kam vás
pozval Český rozhlas Brno, vás
zpovídal redaktor pořadu Hezky
česky Josef Veselý. Hodně jste
si notovali.
Už jako kluk jsem hodně četl.Třeba
až do jedenácti večer. A maminka
mě u té svítící lampičky nechávala.
To bylo někdy ve třetí čtvrté třídě.
A to byly ty základy budování slovní zásoby, představivosti, fantazie.
Dodnes cítím tu vůni moře, banánu a ananasu, kterou jsem cítil,
když jsem jako desetiletý kluk četl
Robinsona Crusoe a představoval
jsem si ho, jak tam chodí někde
na pobřeží. Nechci mentorovat,
ale je mi líto té dnešní počítačové
generace, která nečte, generace
bez té pozitivní představivosti, která díky počítačové technologii přijde už k hotovému. A to se bohužel
týká už dětí v předškolním věku,
které jejich rodiče „odkládají“
k počítači. Výzkumy dětí v mateřské škole dokazují, že mají o třicet
procent menší slovní zásobu, než

Profil
měli ve stejném věku jejich rodiče.
Proto jsem vděčný mamince, že
mě nechávala u těch knížek třeba
až dlouho do noci.

V úvodu jste zmínil Otakara Batličku. Víte, že zemřel přesně čtyřicet let před vznikem skupiny
Kamelot?
Životní osud tohoto spisovatele
a světoběžníka je velmi zajímavý.
Podle svých vlastních slov „v půl
stovce zemí dělal sto řemesel“. Byl
také prvním soukromým vlastníkem vysílačky a za okupace se
věnoval ilegální zpravodajské práci. Zemřel v koncentračním táboře
v Mauthausenu 13. února 1942.
Myslím, že osudy našich odbojářů
za druhé světové války by si
zasloužily větší pozornost. Já sám
teď píšu písničku o takových dvou.
Jmenovali se Josef Dřevikovský
a Jan Hlaváč. Postavili trampskou
chatu Kavčice, která po několika
přestavbách
stojí
dodnes,
a během války dělali v odboji.
A někdo je práskl. Byli vězněni
v Kounicových kolejích a popraveni byli na jaře roku 1943 v sekyrárně ve Wroclawi. Písničku píšu
pro sebe a Petra Bendeho. A už
jsem se dohodl s pořadatelem, že
ji zahrajeme premiérově příští rok
právě při koncertu k osvobození
Brna, který je věnovaný památce
umučených a popravených odbojářů. Já ve svých písničkách nejenom „zachraňuji koně“ a „chytám
zlaté ryby“, ale snažím se zachraňovat i paměť a životní osudy. Život
i písničky by měly mít poutavý příběh. Třeba i smutný…

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Roman Horký se narodil 3. března
1964 v Brně. Vyučil se v Královopolské strojírně Brno potrubářem
a nějaký čas zde i pracoval. Má státní
svářečskou zkoušku a černé řemeslo ho bavilo. Od mládí mu ale učarovala kytara. S hraním začal poměrně pozdě, ale již na začátku
osmdesátých let se stal jedním z nejuznávanějších kytaristů v oblasti
trampské a folkové hudby. Hrál se
skupinami Karabina a Wanailon
a v roce 1982 se stal zakládajícím
členem skupiny Kamelot. Významná
je také jeho autorská činnost. Je
zakladatelem nového směru, který
sám s úsměvem nazývá „tramppop“. Je autorem více jak 300 skladeb, k jeho nejznámějším patří Zlatá
ryba, Zachraňte koně, Vyznavači
ohňů, Heidi, děvčátko z hor, Zavolala, Honolulu, Hardegg a další… Na
svém kontě má více než dvacet
autorských alb. Zachraňte koně
1990, Tajný výpravy 1991, Vyznavači
ohňů 1992, Roman Horký a jeho
hosté 1993, Duhová cesta 1994, Zlatá ryba 1995, Cesta do ráje 1996,
The best of 1997, Vyhaslý oheň
1997, Země antilop 1998, Větrné
město 1999, Vzpomínka na kamaráda 2000, Pozdní návraty 2001,
Paměť slonů 2001, Valerie 2002,
Zvláštní svět 2004, Dlouhá pláž
2005, Modrá planeta 2006, Výběr
největších hitů 2007, Mořská sůl
2009, 19 ztracených písní Wabiho
Ryvoly 2010, Proti proudu 2012,
Roman Horký a Pozdní sběr 2013.
Je mnohonásobným držitelem Porty
a má řadu dalších ocenění. Má také
svůj vlastní fanouškovský klub, který
informuje o jeho aktivitách –
www.kamelot-brno.cz. Roman Horký je otcem čtyř dětí – Tomáše (24),
Valerie (14) a se třetí manželkou
Lucií – prý už poslední – má šestiletou Esterku a jednoročního Maxe.
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Pozvánky na akce radnice
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Neziskové organizace

Rezekvítek spolu s dobrovolníky pročistí koniklecovou zahrádku
Občanské sdružení Rezekvítek
zve na třicátou Kameňákovou
brigádu a její oslavu v přírodní
rezervaci na Kamenném vrchu.
Výroční brigáda začíná brzy ráno
v sobotu 21. června v 5.00 hodin
kosením účastníků v krojích, od
9.00 pokračuje brigádou pro širokou veřejnost a od 15.00 je v lesoparku nachystán zábavný program.
Už celá tři desetiletí Rezekvítek
pomáhá kosením a hrabáním
největší koniklecové zahrádce na
světě. Ta už dávno není spásána
zvěří, a tak pravidelné kosení trav
a prořezávání dřevin je otázkou
její existence.

Za péči všech zúčastněných se
každé jaro rezervace bohatě
odměňuje svými fialovými koberci
konikleců.
Rezekvítek je občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat
občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně
přírody. Zvyšuje ekologickou gramotnost a povědomí obyvatel
nejen Jihomoravského kraje prostřednictvím péče o přírodně cenná území, publikační činností,
ekologickým poradenstvím, pořádáním vzdělávacích a osvětových akcí a servisními službami
jiným organizacím. Při své činnosti využívá odborné znalosti

a dlouholeté zkušenosti z realizace projektů.
Další informace o brigádě zájemci získají na e-mailu: tereza.ziz-

kova@rezekvitek.cz nebo na tel.:
543 216 483, či na webu
www.rezekvitek.cz.

(red)

Galerijní tramvaj představí fotografie z deseti let činnosti Agapa
Nevládní nezisková organizace Agapo nabízí své služby již
od roku 2004. V letošním roce
tak slaví deset let od svého
založení.
Právě deseti letům činnosti organizace je věnována i fotografická
prezentace, která bude celý červen umístěna v galerijní tramvaji
Dopravního podniku města Brna.
Cestující se tak po celý červen
budou moci v jejích vagonech
setkávat s fotografiemi zachycujícími průřez deseti lety činnosti

neziskové organizace Agapo,
která pomáhá lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním při hledání zaměstnání na
otevřeném trhu práce. Fotky
a texty, které budou v červnu
k vidění, zachycují nejenom práci
s klienty, průběh nabízených
a zajišťovaných služeb, dění na
vzdělávacích kurzech a doprovodné aktivity organizace, ale
i střípky ze života organizace.
„Naší snahou bylo pomocí fotografií a doprovodných textů ukázat všechny klíčové okamžiky,

které nás během těchto deseti let
potkaly. Věříme, že deset let naší
existence je důvodem k radosti
také pro naše klienty a partnery,
kteří nám pomáhají při plnění
našeho poslání,“ uvedl Ing.Jakub
Purdjak, ředitel Agapo.
Agapo, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která pomáhá
lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním při hledání
zaměstnání na otevřeném trhu
práce. Mezi služby Agapa patří
program podporovaného zaměstnávání, tranzitní program aneb

„ze školy do práce“ pro studenty
posledních ročníků speciálních
škol, služba základního sociálního poradenství a nácvik sociálních dovedností. Pro klienty, ale
i širokou veřejnost Agapo organizuje motivačně-vzdělávací kurzy JOB Klub nebo kurzy základního právního povědomí Právo
pro celý život. Bezplatné konzultace v oblasti zaměstnávání lidí
se znevýhodněním poskytuje
i zaměstnavatelům. Více na
www.agapo.cz.

(red)

Herečka Anna Polívková symbolicky otevřela hřiště pro volný čas

Multifunkční hřiště na Svitavském nábřeží v Brně-Husovicích nabízí do konce října prostřednictvím pedagogů IQ

Roma servisu mladým klientům různorodé aktivity pro
smysluplné trávení volného
času i podporu vzdělávání.

Slavnostního zahájení třetí sezóny volnočasových plácků na Svitavském nábřeží se zúčastnila
7. května herečka Anna Polívková, patronka vzdělávacího programu Gendalos za přítomnosti
romských středoškoláků i rodičů.
Hřiště a řízené aktivity jsou pro
klienty a zájemce o službu především ve věku od 8 do 26 let
k dispozici v sezóně každé
pondělí až pátek od 14 do 20
hodin. A právě díky pestrosti aktivit je hřiště od zahájení provozu
plně využíváno.
„Řízené aktivity IQ Roma servisu
na takzvaných pláccích využije
denně průměrně 19 mladých
klientů. Plácek využíváme také
jako kontaktní místo s rodiči pro
získávání informací o studiu jejich
dětí a nabídky volnočasových

i vzdělávacích aktivit. I když je plácek vyloženě volnočasová aktivita, pro nás je to můstek pro motivaci a komunikaci tématu, které
je důležité pro budoucnost každého dítěte, a tím je vzdělání,“
řekla Andrea Macháčová, vedoucí centra Profesních ambicí
a osobnostního rozvoje programu
pro Mladé, IQ Roma servis.
Hřiště je tak podpůrným nástrojem pro naplňování cílů programu
pro mladé. Prostřednictvím tohoto
programu, realizovaného občanským sdružením IQ Roma servis,
usilují pedagogové sdružení
o zlepšení vzdělávacích úspěchů
a osobnostní rozvoj mladé romské generace.
Služeb programu pro mladé
využilo v roce 2013 663 klientů
Pokračování na straně 22
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Neziskové organizace

Herečka Anna Polívková symbolicky otevřela hřiště pro volný čas
Pokračování ze strany 21
z celkového počtu 1896 klientů
všech programů IQ Roma servisu. Stěžejní pro pedagogiky IQ
Roma servisu jsou dva důležité
mezníky: úspěšný přechod klientů
na vhodnou střední školu, což se
v roce 2013 povedlo 25 klientům,
a úspěšné ukončení vzdělávacího procesu, což bylo v loňském

roce u 4 klientů výučním listem
a u 2 klientů maturitní zkouškou.
Možnosti doučování využilo 150
klientů. Zajímavé je i číslo programu pro rodiny, které vykazuje
zájem rodičů o inkluzivní vzdělání
svých dětí, neboť 51 dětí nastoupilo do základních a 20 do mateřských nesegregovaných inkluzivních škol.

„Někdy je motivace mladých
Romů k získání kvalitního vzdělání náročná, neboť se často na
školách potýkají, kromě obecných
každodenních studijních výzev,
také se šikanou, ať už kvůli svému
sociálnímu zázemí, tak etnicitě,
a zvládat to téměř denně je dost
náročné i pro velmi ambiciózního
studenta.

Ale i přesto motivovaných romských středoškoláků přibývá a za
to jsme moc rádi,“ sdělila Klára
Hamplová, vedoucí centra Vzdělávání a kariérních úspěchů programu pro mladé, IQ Roma
servis.
Více na www.iqrs.cz.


(red)

Sport

Linda Záděrová se stala neoficiální mistryní ve stolním tenisu
Pomalu, ale jistě se sezóna
2013–2014 chýlí ke svému
závěru. Oddílovou mládež stolního tenisu na Moravské Slávii
však ještě čekají vrcholy sezóny v podobě Mistrovství České
republiky mladšího a staršího
žactva a dorostu.
Na těchto třech vrcholných
akcích má oddíl nominované své

zástupce, kteří se budou snažit
uhrát co nejlepší výsledky. Po
pěkných výsledcích na posledních republikových turnajích
snad budou mít důvod k radosti
i nyní.
Jeden velký úspěch už získali –
Linda Záděrová vyhrála bodovací
soutěž nejmladších žákyň, a protože se v kategorii nejmladšího
žactva MČR nehraje, je možné

s nadsázkou říci, že se stala
„neoficiální mistryní ČR v nejmladších žákyních“. Linda navíc
o vylepšení již tak úspěšné sezóny bude bojovat na MČR mladšího a staršího žactva.
O víkendu 10.–11. května se
uskutečnilo v Hluku u Uherského
Hradiště MČR staršího žactva.
Stolnětenisový oddíl reprezentovali Filip Šefr, Radek Skála a Lin-

da Záděrová. Filip s Radkem se
dostali mezi 32 nejlepších, což
odpovídá jejich výkonnosti. Největší úspěch tak zaznamenali ve
smíšené čtyřhře Radek s Lindou,
když prohráli až v přímém souboji
o medaili 3:2 na sety se soupeři,
kteří jsou dohromady o šest let
starší. Jednalo se o jedno z největších překvapení celého
mistrovství.
 (red)

Zahajovacím závodům na Moravské Slavii přálo počasí

Poslední dubnová sobota patřila na stadionu Moravské Slavie na Vojtově ulici mládežnické
atletice.
Již pátého ročníku zahajovacích
závodů žactva na dráze se
zúčastnilo rekordních 300 závodnic a závodníků ročníku narození
1999 a mladší. Tento mítink se
stává největší přehlídkou mládežnické atletiky na začátku hlavní
sezóny nejen v městě Brně, ale
i v celém Jihomoravském kraji. Za
téměř ideálního atletického poča-

sí mladí sportovci absolvovali běh
na 60 metrů, běh na 60 metrů
přes překážky, běhy na 150 a 800
metrů, skok vysoký i daleký a vrh
koulí. Vrcholem celého atletického
dne byl závod štafet.
Mítink neměl jen masový charakter. K vidění byly i vynikající individuální výkony, které figurují
v popředí celorepublikových tabulek. Celkové výsledky naleznete
na oficiálních stránkách Českého
atletického svazu. Jsem přesvědčen, že někteří z účastníků se za
pár roků objeví i ve velké atletice.
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Není jistě náhodou, že několik
současných českých reprezentantů vzešlo z líhně pořádajícího
AC Moravská Slavia.
Právě pořadatelům a rozhodčím
patří velký dík. Vězte, že bez jejich
obětavé práce bychom na takové
akce pro širokou sportovní veřejnost nemohli vůbec pomyslet.
Největší odměnou pro celý organizační tým byly plné tribuny.
Několik set diváků vytvořilo vynikající atmosféru a výkony mladých atletů často odměňovali
bouřlivým potleskem. Byla to pro-

stě atletika, jak má být. Věřím, že
pro všechny děti to byl velký zážitek, který může být tím rozhodujícím stimulem, zda se sportování
budou věnovat i nadále.
Všechny zájemce zvu na sérii tradičních prázdninových mítinků
pořádaných na stadionu Moravské Slavie. Tyto závody jsou určeny pro každého, kdo si chce ověřit
svou výkonnost i v letních měsících. Více na našich klubových
stránkách www.mslavia.cz.

Ing. Jiří Proch,
AC Moravská Slavia Brno

Pozvánky na volný čas
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Volný čas

V Otevřené zahradě se představí deset vinařských obcí
Volně se procházet po areálu
Otevřené zahrady pod Špilberkem se skleničkou vína a degustovat desítky vín. Takový
program si pro své návštěvníky
připravila Nadace Partnerství
na letní měsíce. Pozvala k němu
ty nejlepší vinaře.
Sérii deseti letních večerů s vínem
pod názvem Víno z blízka pořádá
Nadace Partnerství v centru Brna.
Letos se koná již třetí ročník festivalu. Večery nemají formu klasické řízené degustace, spíš jsou
inspirovány modelem otevřených
sklepů. Na každý z večerů přijede
osm vinařů z jedné vinařské obce.
Do tohoto výběru se dostaly ty
největší a vinařsky nejatraktivnější
ze všech čtyř vinařských podoblastí.

Koncem května zavítali do Brna
zástupci Velkých Bílovic – největší vinařské obce celé Moravy.
Druhou obcí v pořadí budou
12. června Čejkovice. „Každý
z osmi vinařů přiveze několik
svých vín a bude si je sám na
svém stanovišti prezentovat,“
vysvětlil za pořádající Nadaci
Partnerství
Juraj
Flamik.
Návštěvníci se budou se skleničkou volně procházet zahradou a na jednotlivých stanovištích degustovat celkem 50–60
vín. Je to pětinásobek počtu
vzorků proti 10–12 vínům, které
na běžných řízených degustacích představuje jeden vinař.
Podobně se v průběhu letních
měsíců až do poloviny září představí i vinaři z Mikulova, Nového
Šaldorfa, Velkých Pavlovic,

Mutěnic, Blatnice pod Svatým
Antonínkem, Prušánek, Pavlova
a Rakvic. Akci podporuje i městská část Brno-střed.
Přesnější rozpis vinařství a infor-

mace o vstupném na www.vinozblizka.cz.


(red)

Divadelní dvůr městského divadla ožije naplno letním programem
I v době divadelních prázdnin
bude na nádvoří před Městským divadlem Brno živo po
celé léto. Na své si přijdou děti,
dospělé potěší letní kino či
gastronomické festivaly.
Léto zahájí 31. května oblíbený
Dětský den, jehož již 6. ročník
nabídne spoustu zábavy, dobré
nálady a atrakcí pro nejmenší
i jejich rodiče. Letos proběhne ve
znamení oslav druhých narozenin Hocuse a Lotusky, oblíbe-

ných maskotů jazykové školy
Light Point, která předvede, něco
ze svého divadelního umění.
Nebude chybět spousta soutěží
a doprovodného programu
a samozřejmě vystoupí také herci městského divadla s částí oblíbeného dětského představení
Mary Poppins. Více na www.detskydenbrno.cz.
Tak jako loni se i letos mohou
Brňané těšit na letní kino. To
odstartuje své projekce 29. června a bude tentokrát probíhat den-

ně, po celou dobu letních prázdnin. Využívat se bude stejně jako
vloni, moderní, digitální technologie, a tak se mohou návštěvníci
těšit vedle osvědčených titulů
také na větší zastoupení filmových novinek. Více na www.letnikinobrno.cz.
Průběh letního kina zpestří čtvrtý
ročník Pivního festu v termínu od
27. do 28. června, tentokrát se
zastoupením patnácti velkých
a malých výrobců piva a rovněž
doprovodným programem. Zahra-

jí kapely jako Morčata na útěku
nebo Děti kapitána Morgana
a další. Více na www.pivnifestbrno.cz.
Léto zakončí druhý ročník Burčákobraní od 29. do 30. srpna, na
němž zájemci vypijí první kvalitní
moravský burčák. Čeká je také
bohatý a zajímavý kulturní program. Více na www.burcakobranibrno.cz. Informace o všech
akcích je také možné nalézt na
www.divadelnidvur.cz.

(red)

Festival Jídlo z blízka nabídne i setkání se sedláky a šéfkuchaři

Kouzlo farmářských lahůdek
a jejich cestu od vidlí až na vidličku představí milovníkům jídla festival, který proběhne

v Brně od 7. do 31. července.
V současné době se mnohem
více lidí zajímá, odkud jídlo, které
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jedí, pochází. Pro tyto festivalové
návštěvníky bude připraveno speciální degustační menu z regionálních surovin či kulinářské dílny.
Po tři červencové týdny nabídnou
brněnské podniky a jeden jihomoravský hotel jedinečná tříchodová menu připravená výhradně
z místních ingrediencí od nejlepších regionálních producentů.
V nabídce restaurací labužníci
najdou čerstvé pstruhy z Moravského krasu, šťavnaté králičí, jehněčí, vepřové i hovězí maso
z ekofarem na Valašsku a Vysočině a těšit se mohou i na využití
čerstvých bylinek, sezónní zeleninu, maliny i sluncem provoněné
třešně či meruňky ze Znojemska.
Prostřednictvím doprovodného

programu se zájemci osobně
seznámí se sedláky, vinaři, malovýrobci delikates i šéfkuchaři, kteří
svoji práci nepřestali dělat s láskou. Pod jejich laskavým dohledem si vyzkoušejí tradiční řemesla, naučí se klasické recepty nebo
ocení půvab moravských vín.
Čtvrtého ročníku gastronomického festivalu Jídlo z blízka se účastní brněnské podniky Bohéma,
Borgo Agnese, Boulevard, Green,
Kavárna Era, La Bouchée, Palazzo, Tomato, U Fidela a restaurace
Hotelu Termal Mušov.
Akci podporuje městská část
Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko. Více na www.jidlozblizka.cz.

(red)

Volný čas

Dne žonglování se mohou zúčastnit profesionálové i amatéři
Odpoledne, kde všechno lítá,
pořádá Cirkus LeGrando pro
velké i malé nadšence.
„I když se Den žonglování pořádá
v tomto roce již potřinácté, letos
poprvé zveme na tento svátek
žonglérů návštěvníky do Kohoutovic do areálu SVČ Legato, kde
funguje nová Manéž, centrum cirkusových a artistických aktivit,“
pozval na akci organizátor Konrad
Heczko. Stejně jako v minulých
letech pořádá akci lužánecký „Cirkus LeGrando“. Účastníky čeká
odpoledne, kde všechno lítá.
Vstup je volný a zdarma budou

k zapůjčení také základní žonglovací pomůcky. K volnému žonglování budou hrát mladí brněnští
DJ’s, žonglovat se bude tradičně
bez alkoholu. Návštěvníky čeká
také několik žonglérských soutěží
a her.
Akce není určena jen profesionálním artistům, ale také široké veřejnosti, která se o žonglování jen
zajímá nebo si chce tuto dovednost vyzkoušet.
Den žonglování proběhne v neděli 15. června od 15.00 do 20.00
hodin.


(red)

Lužánky lákají děti všech věkových skupin na dvě stovky táborů

Největší nabídku letních aktivit
v Brně – 174 příměstských a 51
pobytových táborů připravilo
Středisko volného času Lužánky.
Děti již pomalu odpočítávají dny,
které je dělí od vytoužených letních prázdnin. Někteří rodiče
naopak řeší problém, jak děti
během dvou měsíců zabavit,
když nemají tolik dovolené, aby
s dětmi mohli prožít celou dobu
letních prázdnin.
Jednou z možností smysluplného
trávení volného času o prázdninách pro děti je pobyt na příměstských a pobytových táborech.
Středisko volného času Lužánky
připravilo v tomto roce 51 pobytových táborů pro děti, mládež
i rodiče s dětmi. Jedná se jak
o klasické stanové tábory, tak

o pobyty v chatkách či putovní
tábory.
Nabídka je pestrá a děti si mohou
vybrat tábor, který bude vyhovovat jejich zájmům.
Například děti sportovně zaměřené ocení sport camp – kde zažijí týden plný sportu a aktivit v přírodě v Moravci u Strážku. Nebo
taneční tábor s Funny Angels,
kde lze objevovat taneční styly
především street dance a stará
oldschool.
Pro mladé chemické talenty je připraven tábor, kde budou v laboratoři pronikat do tajemství
různých chemických sloučenin
apod.
Na své si přijdou i milovníci westernové romantiky na táboře
u koní, který je určen nejen zkušeným jezdcům, ale i začátečníkům.

Tábory s celotáborovými hrami
s různou tématikou jsou určeny
těm, co rádi soutěží, hrají si
a chtějí se dostat za hranice všedních dnů – Tajemství draka, Pod
pirátskou vlajkou, Krotitelé
duchů, Vzhůru na palubu.
A ti co rádi fotí a filmují, si užijí na
filmovém táboře. Zde si zkusí různé
profese jako je kameraman, scenárista, režisér, klapka a další.
Další alternativou jsou příměstské tábory, které jsou pro různé
věkové skupiny a různého zaměření. Rodiče si mohou vybrat
z velmi pestré a rozmanité nabídky příměstský tábor pro svoje
děti. Výhodou těchto táborů je, že
děti mají během dne tj. cca od
8.00–16.00 hodin svůj program
a večer mohou trávit s rodiči.
A navíc, příměstské tábory nejsou tak finančně náročné, jako
tábory pobytové. SVČ Lužánky
pořádá 174 příměstských táborů.
Nabídka je opravdu různorodá.
Již tradičně je velký zájem o Tábor
pro nadšené chovatele. Děti se
mohou těšit na praktickou péči
o lužánecká zvířátka, výlety do
přírody a jiná přírodovědná povyražení. A děti, které mají rádi spíše práci s hlínou a květinami jistě
nadchne týden ve skleníku –
Papája I.–VII.
Pro děti i teenagery, kteří mají
raději outdoorové zážitky jsou
ideální turnusy během celého
léta – Tábor pod lany v Lanovém
centru na Lesné, letos dokonce
jeden turnus i v angličtině pro děti
cizinců nebo ty, co se chtějí

v angličtině zdokonalit. Děti se
zájmem o hudbu jistě osloví tábor
Africké bubny, kde kromě rytmických cvičení si vytvoří bubenickou skladbu a na závěrečném
koncertě zahrají publiku.
Videodílna je tábor, kde týdenní
práce s kamerou bude zakončena prezentací filmových prací.
Ti, kteří by chtěli proniknout do
základů olympijského sportu –
veslování se mohou zúčastnit PT
Olympiáda na přehradě a Vikingové na přehradě.
Spousta příměstských táborů je
inspirována různými příběhy, postavami, filmy. Děti zde hrají celotýdenní hry, které jsou atraktivní
pro děti v dané věkové kategorii
– Cesta na Madagaskar, Arabela
a říše pohádek, Podivuhodné
cesty Julese Verna apod.
A v nabídce jsme nezapomněli
ani na mladé výtvarníky, pro které
jsou připraveny tábory různého
zaměření – Barvy duhy, Kouzelné
tvoření, Výtvarné hry, Barevný
týden, Keramický týden v ateliéru.
Rada pro rodiče, jak děti na tábor
včas přihlásit. Vyhledejte si na
lužáneckých webových stránkách letní prázdniny a podle
zaměření a věku dětí si můžete
vybírat z pestré nabídky.
U každého tábora jsou podrobné
informace, kde se lze přihlásit,
cena apod.
Více na www.luzanky.cz.


(red)
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Volný čas

Zahrádková kolonie Kraví hora 1 zve na den otevřených dveří

Prohlédnout si zahrádkovou
kolonii Kraví hora 1, která je
v průběhu roku veřejnosti nepřístupná, mohou návštěvníci
v sobotu 14. června.
Zahrádková kolonie Kraví hora 1
v Brně na mírném svahu pod
hvězdárnou je nejstarší zahrádková kolonie v České republice,
která si udržuje původní charakter i podobu, a to již 81 let. Stejně
starý je i tenisový kurt, který
využívají nejen zahrádkáři, ale
i tenisté z okolí. V poslední době
se výrazně zvýšil zájem o pronájem zahrádek zejména u mladých
lidí s dětmi. V zahrádkové kolonii
je 153 zahrádek. Na každé z nich
tráví svůj volný čas v průměru pět

dětí a dospělých. Den otevřených
dveří proběhne v rámci Víkendu
otevřených zahrad, jehož pátý ročník se uskuteční ve dnech 14.a 15.
června. Tato událost, která vznikla
ve Velké Británii, probíhá vždy
během druhého červnového víkendu. Otevírá běžně nepřístupné
zahrady a těm ostatním dává novou
dimenzi poznání a netradičních
zážitků. Projekt nabírá na ohlasu
a tradici v celé Evropě a stává se
jedním z hlavních článků šíření
osvěty o klenotech zahradního
umění. V České republice se do
Víkendu otevřených zahrad zapojují jak běžně nepřístupné zahrady,
tak i parky a veřejná prostranství,
ve kterých se v průběhu dvou dní
snaží organizátoři akce přiblížit

veřejnosti jiným zajímavým způsobem zahrady, a to prostřednictvím
průvodcovaného programu, jehož
hlavním úkolem je oživit zájem lidí
o tyto plochy. Obvyklou formou jsou
komentované prohlídky doplněné
dalším kulturním programem.
Letošního ročníku se zúčastní
téměř sto zahrad po celé České
republice.
Zahrádková kolonie Kraví hora 1
bude veřejnosti otevřená v sobotu
14. června od 14.00 do 18.00
hodin. Vzhledem ke složitému
parkování, doporučují zahrádkáři
použít veřejnou dopravu. Do kolonie je možné se dostat ze zastávky Náměstí Míru (linky 4 a 80)
přes park směrem k hvězdárně,
za hvězdárnou doleva, přičemž

je na levé straně hvězdárna a na
pravé straně oplocení zahrádkové
kolonie Kraví hora 1. Kolem tohoto
oplocení doprava je asi po 200 m
vchod do zahrádkové kolonie.
Další možnost je ze zastávky
Tábor (linky 3 a 80) nahoru po
Mučednické, na druhé křižovatce
doleva do Macenauerovy, na konci doprava po pěšině až na Lužickou (po levé ruce je již oplocení
zahrádkové kolonie Kraví hora 1)
a po ní dál asi 150 m ke vchodu
do kolonie. Více informací o kolonii na www.zokravihora.cz/
a o Víkendu otevřených zahrad
na www.vikendotevrenychzahrad.cz.


(red)

Červnové bylinky a letní dobrodružství čeká děti na Lipce

Na červen připravila Lipka na
svém pracovišti Kamenná
seminář Bylinky a jedlé květy.
Školské zařízení také nabízí
poslední volná místa na tábory.
Seminář Bylinky a jedlé květy proběhne ve čtvrtek 19. června od

14 do 17 hodin. Prozradí, jak
správně pěstovat aromatické
a léčivé bylinky a věnovat se bude
také jedlým květům okrasných
i planých rostlin. V rámci semináře
si zájemci vyrobí sirupy, želé a další pochutiny z netradičních zdrojů.
Seminář v tomto školním roce
zakončí cyklus Zahradnické mini-
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mum. Již v září ale budou otevřeny nové zahradnické kurzy.
Seniory i s vnoučaty zve Lipka na
odpolední setkání Svatojánská
slavnost, kde si připomenou staré
české zvyky a tradice a zjistí, v čem
spočívalo kouzlo svatojánské noci
a jejích oslav. Akce se koná ve
čtvrtek 26. června od 13.30 do

15.30 hodin. Pro seniory Lipka
dále chystá týdenní letní kurz Rajská zahrada, na kterém si účastníci vyzkoušejí například využívat
netradiční rostliny ze zahrádky
v kuchyni a stráví také čas v přírodních zahradách Lipky.
Na akce je třeba se předem přiPokračování na straně 28

Volný čas

Klub Leitnerova pomůže opuštěným zvířatům benefičním koncertem

Klub Leitnerova již podruhé
uspořádá benefiční koncert na
pomoc útulkům pro opuštěná
zvířata.
Minulý rok klub pomohl útulku
Tibet a letos to bude záchranná
stanice Zelené Vendolí a Brněnský Max, domov pro kočičky. Zelené Vendolí není jen psí útulek, ale
hlavně záchranná stanice
volně žijících zvířat, která pomáhá
zvířatům v nouzi více jak 25 let.
Jde o zraněná, nemocná, vyčerpaná, nevyspělá nebo jinak handicapovaná zvířata. Starají se

o jejich vyléčení a opětovné
navracení do přírody.
Nezištnou pomoc slíbily kapely
z Brna Dextreat a Ňuňu, bez kterých by se benefiční koncert
nemohl uskutečnit. Koncert se
uskuteční v pátek 20. června
v 19.00 hodin a vstupné je 80
korun. Veškerý finanční výtěžek
půjde na vybudování výběhu pro
pejsky a materiální pomoc kočičkám, kterým mohou milovníci zvířat, stejně jako minulý rok, nosit
deky, granule, konzervy, pelíšky,
hračky, stelivo a jiné potřebné věci
pro zvířátka.
 (red)

Protáhnout si své tělo mohou senioři
nově na Leitnerce
Červnové pondělní večery
patří v klubu Leitnerova seniorům. Čeká na ně cvičení
s prvky jógy, tai chi, chi kung
a falun dafa.
Cvičení má pozitivní dopad na
zdravotní stav, rozvíjí pozornost
a rovnováhu. Součástí lekce je
i relaxace a vytvoření meditačních návyků. Ve spolupráci s cvičitelem Ing. Milanem Siklenkou

zve Leitnerka všechny zájemce
na protažení těla každé červnové pondělí od 20.00 hodin. Na
hodinu a půl dlouhé cvičení, které bude stát 20 Kč, je potřeba si
vzít karimatku nebo jinou
podložku na cvičení. Zájemci
mohou přijít přímo na cvičení,
není nutné se předem hlásit.
Více informací na telefonním
čísle 608 870 218. Klub sídlí na
Leitnerově 2.
 (red)

Léčivé rostliny lze vidět ve specializované botanické zahradě

Centrum léčivých rostlin na
Údolní 74 připravilo od 19. června do 6. července denně od 9
do 18 hodin výstavu léčivých
rostlin.
Specializovaná botanická zahrada Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity je druhově nejvíce
zastoupenou sbírkou rostlin tohoto typu u nás. Základem sortimen-

tu je široký výběr léčivek domácích i exotických, který dále
doplňují rostliny aromatické, kořeninové, tonizující, toxické a méně
známé rostliny zajímavé z hlediska výživy člověka. Na ploše přibližně jednoho hektaru jsou pěstovány ve více než osmi stech
druzích a odrůdách.
Kromě názvu je u rostlin označena i sbíraná část, vybrané

zástupce doplňuje text s dalšími
informacemi a zajímavostmi.
Návštěvníci si mohou nejenom
rozšířit své znalosti, ale také strávit chvíli oddechu v příjemném,
barevném a voňavém prostředí.
Jako každým rokem je možné po
dobu výstavy nakoupit sazenice
bylinek a široký sortiment čajů,
doplňků výživy a přírodní kosmetiky.

Kromě tradiční výstavy, která se
bude letos konat již po dvaapadesáté, má zahrada pro veřejnost
otevřeno ve všední dny od 9 do
15 hodin. V sezóně od května do
konce září je každou středu otevřeno až do 18 hodin. Vstupné na
výstavu je dobrovolné.


(red)
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Volný čas

Červnové bylinky a letní dobrodružství čeká děti na Lipce
Pokračování ze strany 26
hlásit. Více informací na www.lipka.cz/kalendar-akci.
Školské zařízení Lipka nabízí
poslední volná místa na příměstských i pobytových táborech
s různým zaměřením a pro děti
každého věku. V nabídce jsou
tábory přírodovědné, chovatelské, sportovní, ale například
i taneční, divadelní či výtvarné.
Na táborech děti získají mnoho

cenných zážitků a zkušeností
v přírodě a poznají nové kamarády. Příměstské tábory probíhají
na čtyřech brněnských pracovištích Lipky – v Pisárkách, na Starém Brně, v Jundrově nebo
v Soběšicích. Nebudou chybět ale
ani výlety do přírody v okolí Brna.
V případě příměstských táborů
se děti vracejí vždy odpoledne
domů, a tak se jich mohou zúčastnit i menší děti, pro které by poby-

tové tábory zatím nebyly vhodné,
nebo děti, pro které rodiče plánují
na večer jiný program. V nabídce
Lipky je také několik pobytových
táborů, které děti zavedou do přírodovědně zajímavých lokalit
a naučí je pravým tábornickým
dovednostem. Některé z táborů
jsou dokonce i putovní. Protože
ale nejen děti si chtějí užít letní
tábory s poutavým programem
a pobytem v přírodě, připravila

Lipka také historicky první příměstský tábor pro seniory
s názvem Rajská zahrada. Účastníci si zde budou moci vyzkoušet
netradiční zpracování bylin nebo
se naučit, jak si doma vyrobit
vlastní sýr. Nedílnou součástí kurzu bude také čas strávený v přírodních zahradách Lipky. Celá
nabídka
táborů
je
na
www.lipka.cz/tabory.

(red)

Kultura

Jurkovičova vila se změnila v přehlídku současného designu

Vlastní vila Dušana Jurkoviče
hostí letošní turistickou sezónu
výstavu Krajinou koncernovaného designu, která představuje tvorbu významných českých
designérů Martina Imricha
a Jiřího Přibyla ze Studia Koncern.
Výstava, která od dubna změnila
Jurkovičovu vilu k nepoznání, je
určená všem milovníkům dobrého designu. Návštěvníky Jurkovičovy vily má především překvapit,
místy i šokovat, a také je přimět
k zamyšlení nad obsahem vystavených věcí i nad tím, co pro ně
znamená současný design. Sami
si pak mohou odpovědět na otázku, zda je možný dialog autorů,
mezi jejichž tvorbou stojí více než
sto let.
Studio Koncern založili Martin
Imrich a Jiří Přibyl v roce 2000,
ještě jako studenti brněnské
FAVU VUT. Dnes patří mezi nej-

úspěšnější české designéry, což
dokládá mimo jiné i vlastnictví
červených puntíků Red Dot
Design Award, analogie filmového Oscara pro designéry. Jejich
tvorba osciluje mezi konceptuálním uměním a designem v nejryzejším slova smyslu. Do českého prostoru díky řadě svých
projektů přinesli pozoruhodné
inspirativní myšlenky. Kladou si
otázky Co je to design a co je to
umění? Může existovat design
a umění společně, je možné
umění multiplikovat? A co je
pomíjivější — umění, nebo
design? Jak se promítá design
do našich životů a život do designu?
Komplexní přístup, kterým se
vyznačuje tvorba Studia Koncern,
připomíná snahy tvůrců v době
kolem roku 1900, kteří se nezaobírali jednotlivostmi, ale principy.
Jejich ideálem bylo vytvořit novou
kvalitu prostředí, v němž žijeme,
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harmonický Gesamtkunstwerk,
jehož je Jurkovičova vila jedním
z nejlepších příkladů.
Na výstavě jsou představeny nejzajímavější realizace studia, jako
sedací souprava Vrstevnice
(2003), archeologický projekt
Future Crystal (2007), sociologický projekt Domácí násilí (2008)
a filozoficko-materialistický projekt Fake It Easy (2009). Světovou
proslulost si získali dětskými autosedačkami pro firmu Cybex. Za
dobu spolupráce se prodaly miliony kusů po celém světě a autosedačky získaly ocenění Red Dot.
Mezi nejpozoruhodnější projekty

se jedná o nepovedený plagiát,
což je inspirovalo k zamyšlení se
nad otázkou plagiátorství v současném světě. Od úvah a diskusí
přešli k činům a vytvořili soubor
skla Fake It Easy, který je přímo
určený pro čínský trh ke kopírování. Jako dekorace jsou zde
uplatněny prvky převzaté z jiných
předmětů, jako jsou zpětná zrcátka, joysticky ad. Na předmětech
jsou navíc čínské znaky znamenající Fake of Koncern, tedy okopírováno od Koncernu.
Jurkovičova vila sídlí na ulici Jana
Nečase 2 v Brně-Žabovřeskách
a má otevřeno od úterý do neděle

patří právě dětské autosedačky
pro firmu Cybex a kolekce Fake
It Easy, které vznikly v přímé
návaznosti. Na jednom z významných světových veletrhů designéři
našli „své“ autosedačky, jejichž
detaily ale nepoznávali. Zjistili, že

v době 10–12 a 12.30–18.00
hodin. Více na www.moravskagalerie.cz.


Martina Lehmannová,
autorka výstavy
Foto: archiv MorGal

Kultura

Brno zažije Noc literatury se skutečnými spisovatelskými legendami

Letošní slogan Noci literatury
„Hoříme slovem uprostřed
města“ slibuje, že většina akcí
se bude konat ve veřejném prostoru v centru Brna.
Pořádající nakladatelství Větrné

mlýny má záměr, aby literatura
přišla za diváky přímo do ulic a formou využití tradičních i netradičních míst byla prezentována v nejrůznějších podobách – od
klasických autorských čtení, přes
literární debaty, koncerty literátů,

básnické exhibice až po projekci
dokumentárních filmů o současných českých autorech.
„Chceme strhnout lidi, aby nejen
vyrazili do ulic za spisovateli
a dobrodružstvími, ale taky, až se
vrátí, třeba až k ránu domů, aby
si vzali knihu a začetli se,“ říká
k projektu Petr Minařík z pořádajícího nakladatelství Větrné mlýny
a dodává: „Brno je město
s ohromnou literární tradicí,
podobná slavnost slova se sem
tedy mimořádně hodí.“
Návštěvníci Noci literatury se
letos mohou těšit na skutečné spisovatelské legendy: Ludvíka
Vaculíka, Pavla Kohouta, Ivana
Klímu a slovenského Dušana
Duška či surrealistického básníka
Petra Krále. V rámci Noci literatury
proběhne rodinné autorské čtení
spisovatelů syna Jana a otce

Ludvíka Němce v prostorách
Českého rozhlasu Brno na
Beethovenově ulici, městem bude
jezdit literární šalina s komikem
Pavlem Tomešem, proběhne
instalace audiobooků na nejrozmanitějších místech středu města, jsou připraveny premiérové
projekce dokumentárních filmů
o českých literátech od režisérů
Filipa Remundy a Jana Gogoly,
exhibice Slam poetry nebo divadelní představení pro děti.
Noc literatury Brno se bude konat
v sobotu 28. června od 15.00 do
3.00 hodin do rána. Akce probíhá
pod záštitou starosty MČ Brno-střed Mgr. Libora Šťástky.



(red)
Foto: David Konečný

Autor ilustrací dětských knížek Kubašta vystavuje v letohrádku
Tento rok uplyne 100 let od
narození legendárního ilustrátora Vojtěcha Kubašty (1914 až
1992). Jeho ilustrátorská díla
vystavuje do konce června
Letohrádek
Mitrovských
v Brně.
„Snad každý z nás se někdy
setkal s prostorovými papírovými
vystřihovánkami – betlémy či
pohádkovými knížkami, které lze
jednoduše rozložit do trojrozměrné podoby a pohybem prstů „oživovat“ jednotlivé výjevy. Málokdo
však dnes u nás zná autora těchto
důmyslných a milých dětských
knížek, Vojtěcha Kubaštu, který
byl zároveň i tvůrcem mnoha ilustrací, panoramatických pohlednic, obalů, reklamních plakátů,
kalendářů, vystřihovánek – minivizí, grafických listů či knižních
úprav a časopisů. Není se čemu
divit, že ve své vlasti není Kubašta
známý, jak by si zasloužil. Jeho
díla se totiž v milionových nákladech distribuovala v cizině, aby
k nám přinášela devizy, doma se
z nich však čtenáři těšit příliš
nemohli,“ představil ilustrátora
Mgr. Petr Lukas z Letohrádku
Mitrovských.
Vystudovaný architekt začínal
svoji kariéru světoznámého ilustrátora v průběhu druhé světové

války – nejprve jednoduchými dětskými obrázky na kartičkách. Poté
následovaly dětské knížky jako
Národní pohádky od K.J. Erbena,
Nejkrásnější pohádky od B. Němcové, Veselé vyprávění dětem od
V. Buriana, Ježek Pícháček nebo
Zvířátka a sedm loupežníků od
Č. Sováka či leporelo Ples na
paloučku od D. Hajské. Další
zakázky na sebe nenechaly dlouho čekat: ilustrování prvního českého vydání Medvídka Pú, předsádka k Babičce, Valašské
pohádky, Pohádky tisíce a jedné
noci a kompletní edice angloamerické knihovny nakladatelství
Aventinum. Výjimečné prostorové
vidění autora, v době, kdy neexistovaly letecké snímky, představují
luxusní grafické listy s pražskou
architektonickou chloubou, viděnou z horního pohledu.
Někdy za pomoci jednoduché
pohádky, jindy s využitím prostorového mechanismu propaguje
značky jako Lada, Tesla, Pilsner
Urquell, Koh-i-noor a další.
V roce 1953 představuje Kubašta
v nakladatelství Artia svou první
prostorovou knihu, jejíž systém
dotáhl časem k naprosté dokonalosti. Jeho trojrozměrná kniha
(pop-up) slaví ohromné úspěchy.
Bylo vytvořeno bezpočet jazykových mutací, které vyšly v milio-

nových nákladech. Jednotný formát knih je 20,5 ҂ 26,5 cm. Konstrukční princip spočíval ve vyříznutí a prolomení papíru do
protichůdného úhlu. Otevřením
dvoulistu vystoupí zadní část do
popředí a vznikne tak trojrozměrný prostor. Bonusem se stávaly
pohyblivé výřezy přímo v rozevřených scénách. Mezi nejznámější
patří klasické tituly Jeníček
a Mařenka, Zlatovláska, Sněhurka, Šípková Růženka, Tři medvídci, Tři prasátka a další. Technicky
nejpropracovanější byla edice TIP
a TOP se dvěma chlapci objevovateli. O velkém nadání tvůrce
svědčí i práce pro společnost Walt
Disney (5 knižních titulů). Někdy
se změnil rozměr knihy, jindy zase

byla zjednodušena pohyblivost
pro úplně malého čtenáře. Časem
vytvořil typ prostorové knihy, který
se dal rozevřít do 180°. Tím se
z knížky stala hračka.
Na výstavě bude představen kompletní výběr z tvorby. Od knižních
ilustrací, grafických listů, reklamních materiálů a pohlednic až
k velkému množství prostorových
knih a betlémů. Pro dětské
návštěvníky bude připravena dílna, kde si vyzkoušejí, jak se dá
vytvořit z papíru prostorový
objekt. Z papíru budou sestávat
i další výtvarné hříčky.
Letohrádek Mitrovských je otevřen denně kromě pondělí od 10
do 16 hodin. Více na www.letohradekbrno.cz.
 (red)
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Rozhovor

Jiří Vondrák: Chtěl bych znovu prožít pocit poprvé slyšet Beatles
Už na počátku sedmdesátých
let patřil k zajímavým uměleckým zjevům na brněnské kulturní scéně a zůstal na ní do
dnešních dnů. Jiří Vondrák –
kumštýř mnoha tváří. V Divadle
Husa na provázku pokřtil
14. května svoje CD Vondrák –
písně Bulata Okudžavy, ty mají
být vzpomínkou na 90. výročí
narození jeho přítele, legendárního básníka a písničkáře
Bulata Okudžavy. A nedávno,
7. března dosáhl šedesátky,
třebaže na to fyzicky, ale především duševně vůbec nevypadá.

Jaké to je, jednou ráno se probudit a zjistit, že je mu
šedesát. Za habsburské
monarchie bys získal výsostné právo být oslovován „ctěný
kmete“?
Nic příjemného to není, ale není
to tak zlé, jak jsem čekal. Namátkou jsem si vzpomněl na pana
profesora Jaroslava Krejčího, se
kterým jsme točili v jeho šestadevadesáti letech a on si dlouho
nemohl vzpomenout na jméno
jednoho ze zástupců Karla Hermanna Franka. Po chvíli se usmál
a omluvně řekl: „Já si asi nevzpomenu, no, to víte, už mi není pětasedmdesát...“

Když se tak najednou ohlédneš zpět proti proudu času,
prožil jsi až doposud plnohodnotný život s řadou křižovatek,
na kterých svítila zelená, ale
řekl bych, že v sedmdesátých
a osmdesátých letech občas
svítila i červená. Co bys z těch
tehdejších časů chtěl přivolat
zpět?
Určitě ten moment, kdy jsem
prvně slyšel The Beatles, kdy
jsem pochopil, že nevyhnutelně
musím mít dlouhé vlasy a psát
básně...

Na hudební scéně jsi působil
jako folkový zpěvák. V šedesátých letech jsi ve víru bigbítového kvasu patřil k obdivovatelům The Beatles, ale přesto
jsi zatoužil stát se Donovanem
Leitchem anebo spíš Bobem
Dylanem. Zůstává tahle
hudební orientace v tobě zakotvena napořád?

Mně se zdálo, že být sám s kytarou je romantičtější... a taky jsem
měl strach, že bych si s více lidmi
v kapele nerozuměl. Ale časem
jsem našel odvahu být k okolí tolerantní a pochopil jsem, že okolí
může být vlídné i ke mně.

Když jsi stál na amatérské
a později profesionální písničkářské platformě, bývalému
režimu na tobě asi něco vadilo, když ti soudruzi nedovolili
nahrát ani singl, natož celistvé
album. Přitom pokud se pamatuji, tvoje ryze vlastní hudební
tvorba stála na poetických
obrazech a lyrických, ale
i epických základech… Nebyl
jsi „písničkář-provokatér“.
Bolševický systém, protože byl
a je nesmírně hloupý, nevěděl
přesně, z čeho má mít strach.
A proto ho měl pro jistotu ze všeho, co nebylo „rudé“. A mě vždycky bavilo dráždit, byť jen mírumilovnými verši nebo dlouhými
vlasy. Na naší hudební scéně byli
ale statečnější lidé z branže.

V devadesátých letech jsi ale
zvolna utlumil hudební
činnost, začal jsi podnikat
a také se věnovat autorskému
psaní. Odkud přišly ty podněty
a proč jsi akustickou kytaru
víceméně položil na skříň?
Uvědomil jsem si, že jsem v oblasti písničkaření nikdy nebyl první
třída. Nebylo to lehké poznání, ale
jsem rád, že jsem to poznal sám.
A zkusil jsem psát knihy a točit filmy. To mi snad šlo líp...

Milovníci televizních
dokumentů tě ovšem znají
jako velmi zajímavého filmařského tvůrce. Byla to náhoda,
anebo jsi se pustil do téhle
umělecké disciplíny s nějakým
pronikavým záměrem vytvořit
např. Básníky Evropy,
Uprostřed běhu nebo Folkomotivy. Spolupracoval s tebou
i kameraman, který patřil
k týmu světově proslulého polského režiséra Andrzeje Wajdy. Jak k tomu došlo?
U dokumentárního filmu jsem
začínal jako scenárista a producent a pak mě jednou nechal ve
štychu režisér, se kterým jsme
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Profil
měli točit film o skladateli zpěvákovi, básníkovi a klavíristovi Grzegorzi Turnauovi. Den před natáčením ve Varšavě mi oznámil, že
nejede a já pod hrozbou penále
za zrušené natáčení jsem začal
„režírovat“. Můj první režijní počin
byl, že jsem kameramanovi oscarového režiséra dával naivní pokyny. Pak jsem mu ale přiznal skutečnost a on byl shovívavý a moc
mi pomohl už třeba tím, že mě
vedl radami udílenými mezi čtyřma očima. Polský televizní štáb
nakonec nic nepoznal.

Jaké tě v nejbližší době čekají
pracovní povinnosti? Pracuješ
na nějakém novém televizním
dokumentu? Můžeš nás alespoň náznakově pozvat do své
virtuální tvůrčí kuchyně a nadzvednout pokličku?
Dokončuji film o sourozencích
Hance a Petrovi Ulrychových
a chystám se natočit další s Jarkem Nohavicou o jeho práci na
mozartovské opeře Bastien
a Bastienka. Souběžně píši knihu
Bulat Okudžava od Nohavici
k Provázku, o svých setkáváních
s velkým bardem a snad letos
dokončím třináct filmů cyklu Back
Beat.



Petr Gratias,
hudební publicista

Jiří Vondrák, brněnský filmový dokumentarista, spisovatel, hudebník
a donedávna i divadelní principál,
oslavil v březnu šedesát let. Narodil
se v Litoměřicích pod jménem Jiří
Vondráček. Do oblasti umění vstoupil
na přelomu 60. a 70. let pod vlivem
Boba Dylana, Donovana, Bulata
Okudžavy a Vladimira Vysockého.
Profesionálním hudebníkem je od
roku 1979. V roce 1989 píše divadelní poetickou a hudební koláž Skutečně jsem nechtěl ublížit nikomu,
která se stává jedním z kmenových
představení Divadla na provázku
v Brně a hraje se rekordní počet
repríz nejen v tehdejším Československu, ale i v Rakousku, Německu
a Polsku. S divadlem tak navázal
bližší spolupráci. Se svou skupinou
Bowle účinkuje v letech 1989–1994
na několika stovkách koncertů. Hraje
i ve skupině VKV. V roce 1990 zakládá uměleckou agenturu a posléze
i hudební vydavatelství Free Art,
zastupuje nejvýznamnější osobnosti
československé hudby, jimž později
vydává LP, CD a MC. Později se začíná věnovat i televizní tvorbě – jako
scenárista a režisér natočil sérii asi
20 cestopisných reportáží zejména
z Itálie a Řecka. V roce 1995 točí
svůj první umělecký dokumentární
film Naděje a stesky Bulata Okudžavy. Na tento film v příštích čtyřech
letech naváže ještě dalších 12 filmů,
které dohromady vytvoří kritikou
i publikem vysoce ceněný cyklus
Básníci Evropy. V roce 1998 končí
s hudbou a věnuje se již jen televizní
tvorbě.

Kultura

Pygmalion předvede soubor Musica Poetica v polovině června
Soubor Musica Poetica uvede
v pondělí 16. června v Barokním sále Moravské galerie premiéru hudebně dramatického
představení Pygmalion.
To pojednává o J. A. Bendovi
a jeho rodině, ale také o hledání
smyslu hudby a umění vůbec. Děj
vychází z poslední etapy života J.
A. Bendy, kdy po neúspěchu ve
Vídni cestoval po Evropě a věnoval se filozofickým úvahám. V této
době také vytvořil melodram Pygmalion, který je stěžejním dílem
představení. Kromě zmíněného
melodramu v představení zaznějí
také ukázky z tvorby J. A. Bendy
(např. árie, kterou interpretovala
jeho sestra Anna) a jeho bratra
Františka. Postavu Bendy vytvoří

herec a režisér Igor Dostálek, který je spolu s Janou Janků spoluautorem scénáře. Představení
bude realizováno v jednoduché
scénografii a v dobových kostýmech. Soubor Musica Poetica
uvádí toto představení jako svůj
třetí hudebně dramatický počin.
„Po představení Vespillův barokní
kabaret (premiéra v roce 2001
v rámci Večerů pro Ellen divadla
Husa na provázku) a představení
Händel v Itálii (premiéra v roce
2011) jsme zvolili inspirující téma
melodramu. Zveme všechny příznivce hudby a divadla i historie
do Barokního sálu MG v 19.30
hodin,“ pozvala na koncert Jana
Janků.


(red)

červen 2014

červen 2014
úterý 10. června, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

pátek 20. června, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi

středa 11. června, 8.30 a 10.15 hod.
Drákula

pondělí 23. června, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků

čtvrtek 12. června, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek

úterý 24. června, 8.30 a 10.15 hod.
Kocour v botách

čtvrtek 12. června, 19.30 hod.
Kdo zachrání Isabelu?
festival Divadelní svět
– stan na Moravském náměstí

středa 25. června, 8.30 a 10.15 hod.
Kdo zachrání Isabelu?

pátek 13. června
Slavnost masek

čtvrtek 26. června, 9.30 hod.
Drákula
Změna programu vyhrazena!

pondělí 16. června, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan
úterý 17. června 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe
středa 18. června, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe
čtvrtek 19. června, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi

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

úterý 10. června, 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Poslechový pořad hudebního kritika
středa 11. června, 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu a jediný soubor
na světě, který se zabývá vlivem ugandské lidové
písně na českou pop-music a naopak
pátek 13. června, 18.00 hod.
FEEL THE VOID, G.M.K,
ZDENĚK MATUŠČIN & PETR ŽIŽKA
Alternativní rock z Brna a podhůří Beskyd
Koncert kapel zpěváků, kteří studují v Soukromé škole
POPULÁRNÍHO ZPĚVU
úterý 17. června, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Host: ARCHIBALD BLÁHA
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze
světa literatury
pátek 20. června, 19.00 hod.
DEXTREAT A ŇUŇU
BENEFIČNÍ KONCERT PRO ZVÍŘÁTKA
Výtěžek bude věnován na vybudování výběhu pro
útulek Zelené Vendolí a materiální pomoc se rozdělí

mezi Zelené Vendolí pro pejsky a OS Brněnský MAX
pro kočičky.
Na koncert můžete nosit i granule, deky, pamlsky,
obojky, vodítka, konzervy, stelivo a jiné potřebné věci
pro zvířátka. Můžete se těšit na pořádnou dávku
rocku!
Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Inzerce

showroom
Koliště 5
Brno

RETRO
&
TRENDY
DESIGN

(parkování ve dvoře)

O BKL ADY D L A Ž BY KOU PELNY

www.loskachlos.cz
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