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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Měsíc květen je nejen měsícem lásky, ale i měsícem, v němž startují aktivity věnované letošnímu
roku české cyklistiky. Připomínáme si v něm
slavná půlstoletí vítězství Jiřího Dalera na olympiádě v Tokiu a Jana Smolíka v Závodě míru
a chystají se akce, při kterých se s oběma borci
a dalšími cyklistickými legendami budeme moci
nejen setkat, ale poměřit se s nimi i při závodění.
Nějaké to silniční, horské, trekingové, trekové
či krosové kolo je prakticky v každé domácnosti
a nemělo by zahálet.
Po skončení své hvězdné kariéry používá
k občasným vyjížďkám horské i silniční kolo také
jedna z nejznámějších osobností naší cyklistiky
– Ján Svorada.
Pokračování na str. 15
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Z té nabídky až oči přecházejí

Krytý bazén na Kraví hoře je v provozu už
deset let. Kulaté výročí oslaví sérií akcí
Deset let provozu krytého plaveckého
bazénu na Kraví hoře se bude slavit sérií
akcí pro veřejnost. Unikátní stavba, která
je dílem Atelieru D.R.N.H., byla slavnostně
otevřena v květnu 2004. Získala několik
ocenění a významně rozšířila rekreační
potenciál areálu původně postaveného
v sedmdesátých letech.
První akcí bude třetí ročník preventivně-zábavného projektu Hvězdy nad Kraví horou. Ten
proběhne ve venkovní části koupaliště v pátek
23. května od 9.00 do 22.30 hod. Během dne
se představí jednotlivé složky Integrovaného
záchranného systému Jihomoravského kraje
či neziskové organizace působící na území
městské části Brno-střed. Pro děti bude přiZveme občany na
23. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

21. května 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.

praveno zábavné odpoledne, pro dospělé pak
zóna prevence. Večerní program zajistí vystoupení skupin Cimbal Classic a The Rolling Stones Revival Brno. „Koupaliště zůstane i po
těchto koncertech otevřené, neboť poslouží
jako hlavní výhledová plocha na zahajovací
ohňostroj přehlídky Ignis Brunensis, který bude
odpalován ze Špilberku,“ pozval k netradiční
návštěvě koupaliště starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Akce se koná
za každého počasí a vstup je zdarma. Kompletní program je možné získat na webových
stránkách www.hvezdynadkravihorou.cz, kde
jsou i fotografie z minulých ročníků.
Další část oslav se ponese ve sportovním,
zábavném, ale i vzpomínkovém duchu. „Na
koupališti například proběhnou závody ve volném potápění bez přístrojů, takzvaný freediving, jejichž část bude přístupná veřejnosti.
Aktivně zasportovat si budou moci návštěvníci
koupaliště během beachvolejbalových a fotbalových turnajů, při cvičení na trampolínách
Pokračování na str. 4
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Opět po roce se v Brně
koná jedna z nejvýznamnějších brněnských kulturních a volnočasových
akcí přehlídka Brno –
město uprostřed Evropy
...festival zábavy pod
hrady Špilberk a Veveří. Z té nabídky až
oči přecházejí: ohňostroje, koncerty
všech myslitelných hudebních žánrů,
divadlo, folklór, gastronomie, různá sportovní klání, historická i moderní technika,
ukázky činnosti složek Integrovaného
záchranného systému… Vybere si
opravdu každý bez ohledu na věk
a zájmy. Městská část Brno-střed je opět
místem, kde se část festivalového programu odehrává. Věřím, že budeme dobrými a pečlivými hostiteli a že vás potěší
i akce, kterými jsme k dění přispěli –
dovolím si vás upozornit na třetí celodenní zábavně-osvětový projekt Hvězdy
nad Kraví horou, šestý ročník závodů
pro malé cyklisty Cyklohrátky na Kraví
hoře a tradiční Dětský den radnice Brno-střed. Přeji všem příjemnou zábavu!

Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed

28
Mgr. Růžena
Seykorová
získala ocenění

30
Přehlídka
ohňostrojů
Ignis Brunensis

Divadelní svět
proběhne ve jménu
Woodyho Allena

Akce radnice

Sezónu venkovních akcí v centru Brna zahájily Velikonoční slavnosti

Pátý ročník Velikonočních slavností nabídl Brňanům přes čtyřicet prodejních stánků a každý
den pestrý doprovodný program.
Festival se konal od 11. do
18. dubna. Pro návštěvníky bylo
otevřeno přes čtyřicet prodejních
stánků s velikonočním a dárkovým zbožím z produkce drobných
řemeslníků a s občerstvením.
Hlavním lákadlem na odpolední
program byla folklórní vystoupení, pro děti zahrála divadla
a pro dospělé hudební skupiny
žánrově sahající od netradičně

pojaté lidové hudby, přes folk až
po swing či keltskou muziku. Denně byla otevřena velikonoční dílna. A jak se již stalo tradicí, na
Zelený čtvrtek se návštěvníkům
servírovala špenátová polévka
a čepovalo se zelené pivo. Kompletní doprovodný program
a fotografie z letošního i přede-

Reklamní partner akce:

šlých ročníků Velikonočních slavností jsou zveřejněny na webo-

vých stránkách www.velikonocnislavnosti.cz.
 (red)

Curling si na Úvoz přišli zahrát fanoušci tohoto sportu

Atraktivní olympijský sport curling si zdarma vyzkoušely stovky zájemců v neděli 30. března
v hokejové hale na Úvoze.
Program „Přijďte si ťuknout!“, na
který byl vstup zdarma, připravila
radnice městské části Brno-střed
ve spolupráci se Sportovním
a rekreačním areálem Kraví hora,
kulturním a vzdělávacím středis-

kem Brna-střed a s 1. Curlingovým klubem Brno. Curling není
u nás příliš rozšířený, jeho rozvoj
limituje absence regulérních curlingových ploch. Ke hře je totiž
zapotřebí kromě základního vybavení kameny a košťaty také
speciální ledová plocha. V České
republice existuje pouze jediná
specializovaná hala se čtyřmi drahami v Praze-Roztylech. I přes
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tento handicap patří česká reprezentace mužů i žen v současnosti
do širší evropské špičky, na loňském evropském šampionátu
vybojovali muži historicky první
bronzovou medaili, účast na olympiádě v Soči jim unikla jen o vlásek
v posledním kvalifikačním utkání.
Na Moravě se historie curlingu
datuje od jara 1996, kdy byl v Brně
založen 1. CK Brno. Tým mužů

je i přes nepříznivé tréninkové
podmínky několikanásobným
mistrem České republiky.
Curling, jako hra s více než pětisetletou historií, původem ze
Skotska, je od roku 1924 zařazen
do oficiálního programu zimních
olympijských her. Curlingu se
někdy říká „šachy na ledě“, a to
kvůli poměrně velkému zastoupení taktiky ve hře.
 (red)

Informace z radnice

Centrum denních služeb se postará o seniory či o zdravotně postižené

Zajímavý program, rozptýlení,
zábavu i prostor pro individuální zájmy. To vše dokáže
zajistit Centrum denních služeb na Lipové 31.
Jeho nabídka je určena seniorům
a zdravotně postiženým, kteří
nemohou nebo nechtějí být přes

den sami doma. Tento ambulantní způsob péče má pro ně
nespornou výhodu v tom, že jim
pomáhá v maximální míře zachovat dosavadní způsob života
a nepřetrhávat vazby na blízké
osoby a rodinu.
Denní stacionář je součástí Střediska pečovatelské služby, které

je pracovištěm Úřadu městské
části Brno-střed. Centrum je otevřeno celoročně, a to ve všední
dny od 8.00 hod. do 14.30 hod.
Návštěvníci se setkávají ve společenské místnosti, k dispozici je
jídelna, odpočívárna a terasa
s výhledem na zahradu. Denní
program je připravován odborným pracovníkem sociálních služeb – jedná se například o společenské hry, výtvarné aktivity
nebo procházky do okolí. Oblíbené jsou činnosti zaměřené na
trénování paměti. V případě
zájmu se navštěvují kulturní akce,
jako jsou výstavy, divadla či trhy
v centru Brna, vždy s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu účastníků. Součástí denního rozvrhu
je i podávání oběda. Během
pobytu je možné využít středisko
osobní hygieny (koupel, zástřih
vlasů) a další služby. Pokud nemá

rodina možnost své blízké do
Centra denních služeb přivézt,
lze využít dovoz i odvoz, který je
organizován autem pečovatelské
služby.
Prostory na Lipové je možné si
prohlédnout po předchozí telefonické domluvě na tel. číslech
543 212 702, 543 217 445. Vzhledem k tomu, že pobyt v Centru
denních služeb je zpoplatněn,
během návštěvy může být zájemcům či jejich rodinným příslušníkům poskytnuta k prostudování
žádost o zřízení služeb, jejich
ceník a smlouva, na základě které
jsou úkony poskytovány. Tyto
dokumenty jsou též k dispozici
na webových stránkách radnice
www.stred.brno.cz
(Odbor
sociální a zdravotní ÚMČ Brno-střed). Centrum nabízí i jednodenní zkušební pobyt zdarma.

(red)

Studenti z Vídeňské řešili v soutěži problémy centra Brna
Studenti gymnázia Vídeňská
představili své názory na to, co
podle nich trápí centrum Brna,
a to v rámci školního kola soutěže Mladí řeší Brno, které proběhlo 31. března v prostorách
školy.
Předsedou hodnotící komise,
která se zabývala pracemi tří soutěžících týmů, byl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka. Jako nejzajímavější byla
vyhodnocena prezentace na
téma „Metro v Brně“. Studenti se
pokusili zmapovat současnou
situaci a kritická místa městské
hromadné dopravy v centru.
Detailně změřili cestovní časy
mezi zastávkami a navrhli vybu-

dování podzemní dráhy ve dvou
hlavních směrech. Starosta
v závěrečném hodnocení vyzdvihl snahu všech tří družstev
a pozval studenty na slavnostní
předání cen, které proběhne na
radnici městské části Brno-střed
29. května 2014.
Mladí řeší Brno je prezentační
soutěž tříčlenných družstev pro
žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
a pro studenty prvních tří ročníků
čtyřletých gymnázií a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Úkolem bylo připravit prezentaci tematicky zaměřenou
k vybranému problému centra
města, tak jak jej žáci sami vnímají
a identifikují. Tuto prezentaci

družstvo předvádí před hodnotící
komisí. Časový rámec je 10
minut. Tematicky je soutěž omezena na problematiku součas-

nosti a budoucnosti brněnského
městského centra.


(red)

Pracoviště hmotné nouze
mění své sídlo
Pracoviště hmotné nouze
Brno-město bude od 12. května 2014 přestěhováno.
Nově ho zájemci najdou
v budově Úřadu práce České
republiky, krajské pobočky

v Brně, která se nachází na
adrese Mojmírovo náměstí 10,
Brno-Královo Pole, zastávka
tramvaje číslo 1 a 6 – Husitská.
Provoz na pracovišti Koliště 19
bude ukončen k 2. květnu
2014.
 (red)
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Informace z radnice

Rekonstrukce Zelného trhu začala. Byl symbolicky uzamčen

Práce na opravě Zelného trhu
se rozeběhly naplno. Na několik měsíců se tak oblíbené
náměstí uzavře akcím pro
veřejnost i prodejcům, aby se
následně vrátilo omlazené
a proměněné. Zástupci města,
spolupracujících organizací
a herci Divadla Husa na provázku Zelňák symbolicky uzamkli
v pondělí 7. dubna.
„Jsem rád, že se nám konečně
podařilo rekonstrukci Zelného
trhu prosadit. Jde o jedno z nejkrásnějších míst v Brně a opravu
si zaslouží,“ uvedl investiční
náměstek primátora Robert Kotzian a připomněl, že výběr zhotovitele i smlouvu na rekonstrukci
schválila Rada města Brna
4. února 2014. „Rekonstrukce je
financována z evropských peněz
a měla by proběhnout ve velmi

krátkém čase tak, aby náměstí
co nejdříve opět sloužilo svému
účelu“, dodal Kotzian.
Byť je termín rekonstrukce stanoven na 298 dní, měla by být centrální část náměstí kolem kašny
Parnas dokončena do září. Důležité však bude i to, jak rychle proběhne ze zákona nutný archeologický průzkum, který bude
stavebním pracím předcházet.
„Zelný trh se po rekonstrukci promění v tradiční odpočinkovou
zónu, kde si lidé nejenom nakoupí
ovoce a zeleninu, ale budou se
zde moci také zastavit, odpočinout si a posedět. Naše radnice
počítá také s obnovou samotného tržiště po dokončení oprav
náměstí a doufám, že si i letos
v adventním období užijí Brňané
již tradiční Vánoce na Zelňáku,“
sdělil starosta městské části
Brno-střed Libor Šťástka.

Budoucí podoba náměstí
Základním motivem rekonstrukce
je snaha o vlídnější tvář náměstí
tak, aby plnilo i funkci odpočinkové zóny. Budou vysázeny nové
stromy (17 ks), dojde k opravě
historické kašny Parnas, přibydou vodní prvky (fontány) před
Moravským zemským muzeem.
Doplněn bude i městský mobiliář
– lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Náměstí bude předlážděno, stávající typ dlažby
bude zachován.
V rámci rekonstrukce budou
instalovány také tři podzemní
kontejnery na separovaný odpad,
a to v ústí do ulice Starobrněnská.
Na náměstí se změní systém parkování. Kolmá parkovací stání
jsou navržena v jižní části před
pobytovou plochou u MZM
v počtu 14 stání plus 1 stání pro

postižené a ve východní části
v počtu 22 stání plus 2 stání pro
postižené. Podélná parkovací
stání jsou navržena v severní části
mezi ul. Radnickou a ul. Masarykovou v počtu 2 stání, mezi ul.
Radnickou a ul. Starobrněnskou
v počtu 8 stání. V západní části
jsou navržena 2 podélná stání
před domem č. o. 13. Celkový
počet stání na náměstí je 48 plus
3 stání pro postižené.
Pro náměstí bude platit dopravní
režim pěší zóny s časovým omezením od 9 do17 hod. a pro zásobování od 11 do 13 hod.
Po dobu rekonstrukce přesunula
radnice městské části Brno-střed
tradiční prodej ovoce a zeleniny
na Moravské náměstí. Po jejím
skončení bude obnoven i mobiliář
tržiště (prodejní pulty a deštníky),
čímž i samotné tržiště získá
novou podobu.
 (red)

Festival Hvězdy nad Kraví horou zvou na program děti i dospělé
Pokračování ze strany 1
nebo při lekcích aquaerobiku,“
pokračoval ve výčtu chystaných
aktivit starosta. Dětem bude určeno několik turnusů příměstských
táborů nebo dětský den. O zábavu se postarají kapely, které budou
v průběhu prázdnin v areálu hrát
– 26. června to budou Dextreat
a Kacebo, 17. července Ready
Kirken a v srpnu The Fireballs.
Návštěvníci se také mohou těšit
na finále soutěže o nejkrásnější
dívku v plavkách Bikini Contest.
„Rádi bychom také uspořádali
fotosoutěž historických i součas-

ných snímků koupaliště, kterou
plánujeme vyhlásit na začátku
června s tím, že výsledky vyhlásíme během zářijového dne otevřených dveří,“ řekl Libor Šťástka
a doplnil: „V souvislosti s výročím
zvažujeme i výsadbu deseti
nových stromů v areálu.“
Plavecký bazén a koupaliště provozuje příspěvková organizace
městské části Brno-střed Sportovní
a rekreační areál Kraví hora. Na
jejích
webových
stránkách
www.kravihora-brno.cz také budou
zveřejněny pozvánky na všechny
připravované akce.
 (red)
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Stalo se v naší městské části

Vítěz Běhu Lužánkami dorazil do cíle s minutovým náskokem

Nový traťový rekord padl
v 69. ročníku Běhu Lužánkami.
Hlavní závod mužů v běhu na
8 000 m vyhrál Joel Maina
Mwangi z Keni v rekordním
čase 22:41 minut.
V sobotu 22. března se za slunečného jarního počasí uskutečnil 69. ročník mezinárodního
závodu Běh Lužánkami 2014.
Jako první se na start druhého
nejstaršího závodu na Moravě
připravily odvážné děti z Kociánky. Následovalo dalších jedenáct
startovních výstřelů, od těch

nejmenších atletů až po šampiony.
V hlavním mužském závodu na
8 km vytvořil nový traťový rekord
Joel Mwangi z Keni, když s více
než minutovým náskokem porazil
druhého Tamáse Nagye z Maďarska. Třetí místo vybojoval Daniel
Orálek, trojnásobný vítěz běhu.
Závod žen v běhu na 6400 m ovládla Tünde Szabó z Maďarska za
22:03 minut před slovenskou vytrvalkyní Ľubomírou Maníkovou
a Češkou Martinou Uvízlovou. Závodů se účastnilo více než 700 běžců ze 17 států světa.
 (red)

Charitativní organizace Debra oslavila deset let své činnosti

Ještě před deseti lety pro lidi
s nemocí motýlích křídel mohla
běžná infekce znamenat to nejhorší. Za revolucí, která se
v péči o pacienty s touto chorobou v Česku za poslední
dekádu odehrála, stojí charitativní organizace Debra ČR.
Ta oslavila desetileté výročí své
činnosti. Informace o nemoci
motýlích křídel nebo-li EB byly

nedostatečné, na péči specialistů
dosáhli jen někteří a obvazy na
krytí ran používali opakovaně,
jinak by pro ně léčba byla
neúnosně drahá. Dnes mají lidé
trpící nemocí motýlích křídel své
vlastní klinické centrum s mnoha
odborníky i podporu zdravotních
pojišťoven.
Charitativní organizace Debra
oslavila v pátek 4. dubna v hotelu
Santon desetileté výročí své čin-

nosti. Toto období přineslo pacientům s EB několik zásadních
změn, které výrazně zvyšují kvalitu jejich životů. Debra spolu s EB
Centrem reflektují změny v oblasti
celosvětového vědeckého výzkumu EB. Společnou snahou EB
Centra a Debry je zajištění nejlepší dostupné zdravotní péče
pro pacienty s EB. Díky společným aktivitám se v roce 2013
podařilo docílit významné změny
u zdravotních pojišťoven, které
začaly proplácet vhodný ošetřovací materiál pro nemocné s EB.
„Před deseti lety se nám ani
nesnilo, že se nám podaří zajistit
ošetřovací materiál pro nemocné
s EB v takovém rozsahu a kvalitě,
jako je tomu dnes. Dnes mají
pacienti dostatek ošetřovacího
materiálu, který hradí zdravotní
pojišťovny nebo Debra prostřednictvím dárců,“ vysvětlila Alice
Brychtová, ředitelka Debry ČR.
Slavnostní Galavečer se konal
v hotelu Santon na Brněnské přehradě za účasti patronky Debry

Jitky Čvančarové a pod záštitou
ředitele FN Brno MUDr. Romana
Krause, MBA., který společně
s patronkou večer zahájil. Na
závěr se slova ujal starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka, který pozval všechny
hosty na osvětovou výstavu
nemoci motýlích křídel, jež bude
po celý květen k vidění na náměstí Svobody v Brně (více o výstavě
na s. 26, pozn. redakce).
V rámci Galavečera byly předány
Ceny motýlích křídel za rok 2013.
V kategorii pacient s EB byl oceněn David Marcikán, který odměnu získal za svůj pozitivní a aktivní
přístup k životu. V kategorii pacient šířící osvětu nemoci motýlích
křídel získala prvenství Petra
Koudelková, jež se aktivně podílí
na osvětových aktivitách Debry.
Ceny motýlích křídel vyrobil oceněný pacient David Marcikán.
V rámci večera vystoupili nemocní s EB Kateřina Vlastová (hra na
saxofon) a Jan Tarcala (hra na klávesy).
 (red)
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Stalo se v naší městské části

Gymnasia Cantant: soutěž v předvedení Janáčkových skladeb

Hodnocená národní přehlídka
gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant se za uplynulých
devatenáct ročníků stala společným místem setkání vybraných gymnaziálních sborů
z celé republiky. Letos se uskutečnila ve dnech 10.–12. dubna.
Soutěž se stala cílem mnoha
začínajících i dlouhodobě působících pěveckých těles. Během
své historie se zde vystřídalo více
než 80 různých sborů, což představuje téměř 3500 zpěváků.
Letošní jubilejní 20. ročník byl

opět dvoukolový. Sbory do celostátního kola byly vybrány na
základě výkonů v kolech regionálních. Ta se uskutečnila v průběhu února a března v Praze,
Brně a Ostravě.
Sbory měly možnost zúčastnit se
ve dvou kategoriích – kategorie
A s povinnou skladbou a obsazením, kategorie B – volný repertoár.
V průběhu přehlídky byla opět
účastníkům nabídnuta možnost
nastudovat v ateliérech a na
závěrečném koncertě předvést
skladbu Leoše Janáčka Už je
slunko a skladbu vybranou

k Roku české hudby od Petra
Ebena: Stála láska.
Úvodní koncert Sbory sborům se
uskutečnil v DK Židenice, vlastní
soutěž proběhla v sále Josefa
Dobrovského v Konventu milosrdných bratří na Vídeňské ulici,
páteční zábavný večer v KS
Musilka.
V sobotu absolvovali zpěváci
Zpěv pro Brno na nádvoří Nové
radnice a vyhlášení výsledků proběhlo v Besedním domě.
Jako hosté byly na soutěž pozvány sbory Josef a chlapecký sbor
Pueri Gaudentes. V kategorii B
vystoupily sbory Canto (Gymnázium Vimperk), který obdržel
zvláštní cenu za mimořádně
kultivovaný hlasový projev a dramaturgii, a Pěvecký sbor GOH
(Gymnázium Olgy Havlové,
Ostrava-Poruba).
V bronzovém pásmu se umístily
sbory Divertimento (Gymnázium
Botičská, Praha), Garrendo
(Gymnázium a SPŠ EI, Frenštát
pod Radhoštěm) a Pěvecký sbor
Gymnázia Dr. Karla Polesného
(Znojmo).
Stříbrné pásmo získaly sbory Viva
la musica (Gymnázium Uherské
Hradiště), Mladí madrigalisté
(Gymnázium, Brno, Vídeňská 47),
Mendík (Gymnázium J. V. Jirsíka,
Č. Budějovice), který získal rov-

něž zvláštní cenu za mimořádný
sólový výkon ve skladbě When
You Believe, Cum amore (Gymnázium F. X. Šaldy Liberec), který
získal navíc ještě zvláštní cenu za
interpretaci skladby Zahučaly
chladné vetry, a Basové G (Gymnázium Františka Palackého
Valašské Meziříčí), který obdržel
ještě zvláštní cenu za mimořádný
sólový výkon ve skladbě You Raise Me Up.
Ve zlatém pásmu se umístily sbory Barbastella (Gymnázium, OA
a Jazyková škola Hodonín), jehož
sbormistr Josef Ilčík dostal cenu
za nejlepší dirigentský výkon při
povinné skladbě, Song (Masarykovo gymnázium Vsetín) získal
zvláštní cenu za interpretaci
skladby Salve Regina, Smíšený
pěvecký sbor gymnázia Orlová
získal cenu za nejlepší interpretaci povinné skladby a Besharmonie (Gymnázium Nad Kavalírkou 1, Praha 5).
Organizátorem celostátní přehlídky GC 2014 je občanské sdružení
Gymnasia Cantant ve spolupráci
s Gymnáziem Brno, Vídeňská 47,
dále přehlídku podporují statutární město Brno, Jihomoravský
kraj, městská část Brno-střed a Nadace Leoše Janáčka.


(red)

Zástupci všech generací se společně pobavili v týmovém pétanque
Mezigenerační odpoledne se
neslo v soutěžním spřáteleném
duchu. Ve čtvrtek 10. dubna se
v rámci širšího programu
Brněnského Majálesu hrál
v Lužánkách pétanque.
Městský parlament dětí a mládeže
Brno připravil ve spolupráci se širším programem Brněnského Majálesu Mezigenerační odpoledne na
terase u Střediska volného času
Lužánky. Pozvány byly všechny
věkové generace, které se chtěly
podělit o své životní zkušenosti.
Moderování se zhostila předsedkyně Eva Novotná a místopředsedkyně Ivana Štrajtová z městského
parlamentu. Program byl pojat
v soutěžním spřáteleném duchu,
kdy se zájemci rozdělili na skupiny
a společně se pobavili při týmovém
pétanque. Během volného času si

mohli také prohlédnout poutavou
výstavu ze zájmových činností
všech generací. Po hře si navzájem
vyměnili své zkušenosti a poznatky
z různých aktivit, kterým se v minulosti věnovali či stále ještě věnují.
Popovídat si s nimi přišli i hosté,
mezi nimi i starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Závěrem vítězný tým získal věcné
ceny, mimo jiné i vstupenky na
Brněnský Majáles.
Městský parlament dětí a mládeže
má za hlavní cíl participaci mladých.
Snaží se svojí činností děti motivovat a vyvolat v nich zájem o své
okolí. Členové se účastní veřejných
akcí, na kterých by se mohli prezentovat či se snaží samotné akce
uskutečňovat, jako je tomu například v případě akce Mezigenerační
piknik či projektu Povídej mi
o výšce, na které vysokoškoláci
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sdělují svoje zkušenosti z vysokých
škol, aby se studenti středních škol
mohli co nejlépe rozhodnout, kam

chtějí v budoucnu ve svém studiu
směřovat.

(red)

Stalo se v naší městské části

Velikonoce na ledě přivítaly brněnské olympioniky a jejich fanoušky
Tradiční brněnská benefice
Velikonoce na ledě se letos
konala ve znamení dozvuků
zimní olympiády v Soči.
Zaplněná hala TJ Stadion Brno
aplaudovala tradičně týden před
Velikonočním pondělím nejen
krasobruslařským
výkonům
olympioniků Michala Březiny
a Ondřeje Hotárka, ale tleskalo
se i Michalově sestře Elišce a nejmladším brněnským talentům.
Redaktorka České televize Barbora Černošková, která modero-

vala v Soči olympijské studio, jim
pak společně s Michalem Březinou předávala speciálně vyrobené „olympijské“ medaile, které
pak dostávaly také nositelé nejlepších masek při karnevalu na
ledě. Zpívala Dáda Patrasová
a nezapomnělo se ani na tradiční
pomoc potřebným dětem.
Ty při jedenáctých Velikonocích
na ledě obdržely jedenáct tisíc
korun. Příští rok už to bude dvanáct.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Názory vedení radnice

Veďme děti ke sportu, vzory máme
Úspěchy hokejové Komety potěšily jistě mnohé
fanoušky. A patrně
nenechaly
chladnými ani ty,
kteří se běžně
o
vrcholový
brněnský sport příliš nezajímají
a v televizi je „bílá“ nebo „zelená“
obrazovka v lepším případě nudí,
v horším pak – velmi mírně řečeno
– štve. Kometa prostě jede!
Naše městská část organizačně

podpořila snahu odvysílat všechna
důležitá utkání závěru hokejové
extraligy na velkoplošných obrazovkách v centru Brna. Protože tak
velkou halu, do které by se všichni
fanoušci vešli, v Brně nemáme.
Závěrečné bilancování nás teprve
čeká, toto číslo zpravodaje má
uzávěrku dříve, než bude známa
délka a průběh celé série včetně
definitivních výsledků. Co už je
však v tuto chvíli zřejmé, je fakt, že
každý takový úspěch přitáhne
k aktivnímu sportu další děti. Vzpo-

meňme na skvělé české biatlonisty
– po olympiádě řeší trenéři mládeže
problém, kde sehnat dostatek
zbraní. Doufejme, že podobná
nouze bude v Brně i o hokejky.
Trochu jiné starosti než Kometa má
náš další významný sportovní klub,
a to Zbrojovka Brno, která bojuje
o záchranu v nejvyšší fotbalové
soutěži. I přes tyto nesnáze zde
vidíme motivační potenciál pro děti
a mládež. Svědčí o tom i zájem ve
školách o uspořádání besed s hráči tohoto klubu, které letos orga-

nizujeme. Chci poprosit rodiče, aby
své děti, pokud je nějaký sport
zaujme, podpořili. Uvědomuji si,
že je to někdy pro rodinný rozpočet
zatěžující, nicméně je to investice,
která se mnohonásobně vrátí.
A fanděte brněnským sportovcům
– v Brně působí mnoho vynikajících
klubů, v nichž se na vysoké úrovni
hraje třeba basketbal, volejbal, florbal, ragby, baseball nebo futsal.


Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed

Počet přidělených bytů v městské části Brno-střed stále roste

Rekordní počet
bytů, které má ve
správě městská
část Brno-střed,
byl občanům přidělen v lednu
tohoto roku. Od

začátku roku 2014 do dubna se
konkrétně jedná o 88 bytů, do
nichž se noví nájemníci mohou
přestěhovat. Obsazenost bytů se
drží stejně jako v předchozím
roce na 91 %, jak lze z přiložených grafů vyčíst, a to i přestože

bylo městské části z důvodu
navýšení ceny nájmu vráceno 60
bytů. Není tedy pravda, že by se
počet přidělených bytů snižoval,
ale právě naopak. Od začátku
letošního roku je naprosto zřetelná vzrůstající tendence přidě-

lených bytů. Z celkového množství 4944 bytů, které má naše
městská část ve správě, evidujeme 438 volných bytů. Z tohoto
počtu je 180 bytů zařazeno do
různých programů, které mají přiPokračování na str. 8
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Názory vedení radnice

Počet přidělených bytů v městské části Brno-střed stále roste
Pokračování ze strany 7
spět k revitalizaci bytového fondu
a u téměř 260 bytů probíhá jednání o přidělení konkrétním žada-

telům, popřípadě opětovné zveřejnění na úřední desce městské
části Brno-střed. Každých 14 dní
je na úřední desce vyvěšeno

kolem 30 bytů. Zajistit si kvalitní
bydlení je důležité pro každého
z nás, proto věřím, že rostoucí
tendence přidělování bytů zů-

stane v naší městské části
zachována.

Mgr. Pavel Sázavský,
1. místostarosta MČ Brno-střed

Názory zastupitelů

Čistota ovzduší je nejpalčivějším ekologickým problémem Brna
Po Ostravsku
a Mostecku se
Brno stalo třetím
nejznečištěnějším
městem
z hlediska ovzduší v republice.
Podle zákona je
možné limity zplodin překročit jen
pětatřicet dní v roce. V Brně se tak
ale od začátku roku stalo už pětadvacetkrát. A loni sedmdesátkrát.
Zatímco na Mostecku a Ostravsku
je problémem průmysl, v Brně většina znečistění pochází z automobilové dopravy. Největším problémem je jemný prach, jehož
částečky se dostávají přímo do
plic a odtud do krve, kde poškozují
stěny cév a způsobují vážná onemocnění. Špinavý vzduch v centru
Brna tak ohrožuje desítky tisíc lidí,
včetně malých dětí.

Potvrdila to i letošní únorová
šokující měření dánského experta
Kaare Press-Kristensena, který
například na Úvoze letos naměřil
několikanásobné překročení
norem běžných v evropských
městech.
Přestože Brno má již od roku
2012 schválený Program na zlepšování kvality ovzduší, tak svoje
závazky v něm neplní. Město slíbilo zatraktivnit hromadnou
dopravu – místo toho radní zdražili jízdné a omezili počet spojů.
Místo záchytných parkovišť
v okrajových částech, kde by
návštěvníci měli možnost přesednout na MHD, staví radnice parkovací domy přímo v centru
a pomáhá tak sem přivádět další
a další auta. O podpoře cyklodopravy se prakticky nedá vůbec
mluvit, přestože existuje řada lidí,

kteří by kolo na cestu do práce
rádi využívali. Přestože filtry do
starších autobusů MHD by
brněnskému ovzduší rozhodně
prospěly, radní před třemi lety
jejich nákup bezdůvodně odmítli,
přestože měly být zaplaceny ze
švýcarských fondů.
Další možností, jak snížit množství prachu z dopravy je zavedení
tzv. nízkoemisní zóny, která již
úspěšně funguje v řadě německých měst. Zóna omezí vjezd do
centra lidem, kteří zde nebydlí
a jejichž auta nadměrně znečišťují
vzduch. Starosta Šťástka straší
tím, že by tento zákaz postihl řadu
lidí, kteří na nové auto nemají. Je
to zbytečná obava. Česká legislativa počítá s tím, že ti, kdo
v zóně bydlí, mají výjimku a ti, co
tu nebydlí mohou zónu objet
nebo dojet do centra tramvají. Sli-

by politiků, že za 20 let už bude
silniční okruh kolem středu Brna
hotový, jsou k smíchu. Potřebujeme řešení tady a teď, vždyť jde
o naše zdraví.
Zelení prosazují rychlé přijetí sady
opatření, která sníží alarmující
znečistění vzduchu v brněnských
ulicích. Pokud se podaří pod
požadavek sebrat více než 2000
podpisů, musí zastupitelstvo
návrh projednat. Na březnovém
zasedání totiž koaliční zastupitelé
z ODS a ČSSD podobný návrh
zelených zablokovali, takže se
o něm nakonec vůbec nejednalo.
Petiční arch můžete získat na této
adrese:
http://www.zelenebrno.cz/sberpodpisu-za-cistejsi-vzduch-vulicich-zahajen/

Mgr. Jasna Flamiková,
zastupitelka za Stranu zelených

by panelových sídlišť, nadměrné
používání betonu a všudypřítomná snaha o plnění růstových ukazatelů. Připadá mi, že slovo rozvoj
je více než důstojným pokračovatelem těchto tendencí. Přetavila se do něj megalománie uplatňovaná za účelem dosažení
světlých zítřků. Dnes bychom řekli
za účelem zisku. Ve slově rozvoj
však jistota ničeho dobrého není.
Raději proto hovořím o vývoji,
který má už ve své podstatě
logický základ vyžadující vždy
vysvětlení, a dávám pozor, abych
svými kroky něco zlepšoval.
Z praxe mám ověřeno, že není

problém konkrétněji se vyjádřit.
Uvědomíme-li si co chceme,
odkud, kam, proč a jak by se
město pro život lidí mohlo vyvíjet.
Není pak problém uvádět, že je
potřeba něco zvětšit nebo zmenšit, přidat či ubrat, dodržet stávající úroveň, vytvořit rezervu,
postavit nebo zbourat a podobně. Mohou s tím mít problémy jen
lidé neznalí a nepokorní, neochotní věci jasně pojmenovávat,
vysvětlovat, prodiskutovat. A to
je dobře.

Rozvíjet, nebo zlepšovat
V Brně se až
nápadně často
setkáváme se
slovem rozvoj. Je
tedy na místě
otázka, co si pod
ním představit
a proč je tolik
používáno. Čím pochybnější
a monstróznější věci jsou pojednávány, tím více se to slovo
vyskytuje. Funguje jako zaklínadlo, ke kterému se autoři uchylují
ve stavu argumentační nouze.
Z neznalosti, neodbornosti,
pohodlnosti, ale také v neochotě
k serióznímu vyjadřování.

Nerad to slovo nacházím ve zdůvodňování investic, územního
plánu nebo ve volebních programech. Myslím si, že naše město
a jeho obyvatelé si zaslouží lepší
péči. Jsem starší hloubavý člověk
a zažil jsem dvě epochy. Pokusím-li se shrnout své zážitky jedinou větou, zněla by: „Od světlých
zítřků k reálnému socialismu a od
rozvoje k zadlužené společnosti“.
Slovo rozvoj mi koresponduje se
světlými zítřky počátků komunismu.
Na sklonku socialistické epochy
bývala kritizována megalománie.
Byly tím myšleny například stav-



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

www.stred.brno.cz
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Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel za KDU-ČSL

Naše školy

Brněnští pedagogové získali ocenění při příležitosti Dne učitelů

Výrazná pedagogická osobnost roku a ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou
činnost. V těchto dvou kategoriích se ocenění udělovalo.
Mezi odměněnými byla i paní
učitelka z městské části Brno-střed Mgr. Růžena Seykorová.
U příležitosti Dne učitelů uspořádal Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna
ocenění pedagogických pracovníků. Oceňování proběhlo na slavnostním shromáždění ve čtvrtek

27. března v Rytířském sále Nové
radnice.
V první kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku uspěli paní
učitelka Ivana Hudcová z MŠ
Škrétova 2, Mgr. Zdeňka Čechová, zástupkyně ředitelky ZŠ Mutěnická a Mgr. Michal Kříž, učitel na
ZŠ Sirotkova.
Ve druhé kategorii získali ocenění
Hana Tieberová, učitelka MŠ Hudcova, za městskou část Brnostřed Mgr. Růžena Seykorová (rozhovor s Mgr. Růženou Seykorovou
na s. 10, pozn. red.), učitelka ZŠ

a MŠ Křenová a Mgr. Zdeněk Černošek, ředitel ZŠ Vejrostova.
Pedagogy k ocenění mohli
navrhnout ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol zřizovaných
statutárním městem Brnem
a městskými částmi, členové školské rady nebo například městské
části. Mezi rozhodující kritéria při
výběru kandidátů patřila mimořádná pedagogická, odborná
a publikační činnost nadstandardní práce (projektové vyučování,
míra účasti na tvorbě, koordinaci
nebo evaluaci školního vzděláva-

cího programu nebo koordinaci
těchto činností, péče o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, včetně talentovaných žáků,
významná mimoškolní činnost
apod.), uplatnění moderních
a efektivních metod ve výchovně
vzdělávacím procesu vyplývající
z aktivní účasti v dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, zpracování projektů a zapojení do
mezinárodních programů, metodická činnost a významná prezentace školy.

(red)

Amari Kereka a Olympijský den. Taková je nabídka Osmecu

Už 6. ročník hudebního festivalu Amari Kereka pořádá základní škola na nám. 28 října. Stejná
škola zve také na sportovní
Olympijský den.
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
pořádá každoročně společně
s několika spřátelenými školami
celorepublikový hudební festival
Amari Kereka. Ten letošní se
uskuteční 15. května od 14.00
hodin v KS Omega, Musilova 2a.

„Je to právě tanec, hudba a zpěv,
kterými naši žáci během školního
roku žijí a mohou svůj talent na
jaře představit veřejnosti,“ uvedla
za organizátory Mgr. Jana Šťastná. Letošní šestý ročník nese
název Můj sen aneb V co věřím!
K doprovodným akcím festivalu
patří výtvarná a literární soutěž,
projekce z činnosti školy, výstava
velkoplošných prací žáků, ukázky
fotografií a vernisáž obrázků.
Plný sál diváků, rozzářené oči

dětí, nádherné melodie romských
písní, ukázky moderních tanců,
skvělá taneční vystoupení
v pestrobarevných kostýmech,
vystoupení školních kapel provázené nadšeným potleskem rodičů a přátel školy, to všechno
vytváří
nezapomenutelnou
atmosféru celého festivalového
odpoledne. Více na webových
stránkách školy www.osmec.cz,
Kde jsou také ke zhlédnutí videozáznamy z předchozích ročníků

a spousty zajímavých festivalových fotografií.
Pro všechny žáky prvního i druhého stupně je určen velký sportovní Olympijský den.
Letos se bude konat ve středu
4. června od 8.00 hodin a vyhlášení nejlepších sportovců
s odevzdáváním věcných cen
proběhne v pátek 7. června
v 10.00 hodin na dvorku školy na
ulici Stará 13/15.

(red)
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Naše školy

Nejtěžší je motivovat rodiče žáků, že do školy se chodit musí
Jak moc se vyvinuly
požadavky na učitele, na co
musíte být připraveni více,
než tomu bylo na začátku
vaší pracovní kariéry? Co
jste se musela naučit?

Profil
Mgr. Růžena Seykorová se
narodila v Krnově 11. září
1957. Do základní školy ji přijali
jako nešestileté dítě, ne proto,
jak sama skromně uvádí, že by
byla šikovná, ale protože bylo
málo dětí. „Dnes to není tak
jednoduché, rodiče musejí získat doporučení lékaře, psychologa a souhlas školy. Je
důležité si uvědomit, že se psal
rok 1962, malá vesnická škola
a sen, že budu paní učitelkou
velice vzdálený. Život píše
romány, znáte to,“ komentuje
Seykorová. V roce 1968 se
s maminkou a sestrou přestěhovaly do Ostrova nad Ohří
a tady ukončila ZDŠ. Pak už
šlo všechno jednoduše. Gymnázium a potom PedF v Plzni
se zaměřením na první stupeň.
„První umístěnka, první pracovní místo – Ostrov nad Ohří,
zvláštní škola 5. třída. Děti
odložené, nechtěné, poznamenané. Byla to tvrdá zkušenost pro mě, ale také obdiv
k práci učitelů, kteří zde učili.
Vdala jsem se a přestěhovala
do Brna,“ vzpomíná na pracovní začátky Seykorová.
A dodává: „Učitelské místo
jsem dostala na ZŠ Kneslova.
Učila jsem tam dva roky a přišlo další rozhodnutí. Otevírala
se škola ve Slatině, kam odešly
dvě třídy a nás pedagogů bylo
na škole najednou moc. Měla
jsem na výběr: zůstat a jít učit
do první třídy nebo přejít na
Křenovou. Asi je vám jasné, jak
jsem se rozhodla. Svého kroku
jsem nelitovala, čekala mě třída, na kterou ráda vzpomínám,“ dodává Seykorová.

Ocenění za dlouhodobou tvůrčí
pedagogickou činnost získala
Mgr. Růžena Seykorová, která
učí žáky prvního stupně na
Základní škole Křenová již třicet let. Ocenění byla předávána
ve čtvrtek 27. března u příležitosti Dne učitelů. A Mgr. Růžena
Seykorová byla jediná z učitelů
z městské části Brno-střed, která uznání získala. Předávání
cen pravidelně pořádá Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna.

Naše současnost je dobou
moderních technologií a myslet
si, že škola zůstane mimo, je naivní. S počítači jsem měla možnost
seznámit se už v roce 1989, i později, kdy jsem mohla s nimi pracovat, jsem ale neměla potřebu
se práci na PC moc učit. Domnívala jsem se, že do 1. třídy nebudou počítače potřeba. Zlom
nastal asi v roce 2007, kdy byla
instalovaná první interaktivní
tabule na druhém stupni. Cesta
IT do mé první třídy trvala tři roky,
vedla přes úspěšný projekt a peníze EU. Učím se s ní pracovat
a když mi „hrozí“ z důvodů velkého počtu dětí ve třídě stěhování
do jiné učebny, říkám: „Ano, ale
interaktivka jde se mnou!“

Přemýšlejí dnešní děti jinak,
třeba i v důsledku používání
moderních technologií?

financí a naše politiky. Ale jak
budou žáci s pomůckou zacházet? Jak dlouho by tablet „péči“
žáků vydržel?

Jsou dnes děti na nástup do
školy lépe připraveny? V čem
více vynikají oproti dětem
v dřívějších dobách
a naopak?
Vycházím ze svých vlastních zkušeností. Naši žáci by měli velké
problémy, kdyby nenavštěvovali
mateřskou školu a přípravné ročníky, které na naší škole mají
dlouholetou tradici i výsledky. Příprava v rodině je totiž velmi slabá.

Co jste se od svých žáků
nejvíce naučila vy?
Snad mohu říci, že díky kontaktu
s malými dětmi mi zůstala dnes
neobvyklá míra důvěry ve své
bližní.

Litovala jste někdy svojí
profese, zvolila byste si dnes
jiné povolání?
Jsou okamžiky, kdy se problémy

S jakým pocitem jste
odcházela z Nové radnice,
když jste si odnášela ocenění
za dlouhodobou tvůrčí
pedagogickou činnost?
Z radnice jsem odcházela s velice
zvláštním pocitem. Byla to směs
překvapení, ale i radosti nad tím,
že moje práce je oceňována.

Základní škole na Křenové
jste věrná přes třicet let, jak
moc se za tu dobu změnil
přístup dětí ke vzdělání? Je
lehčí, nebo naopak obtížnější
je zaujmout?
Musíte si uvědomit, že škola, na které učím, je školou „mimo tabulky“
a vzdělání nepatří na přední místo
v hodnotách většiny našich rodičů.
Děti jsou hravé, mají zájem se učit,
chtějí být chválené v každé době.
Mám spoustu možností jak je zaujmout, ale co rodiče? Jak motivovat je? Jak jim vysvětlit, že pravidelná docházka do školy je cestou
k lepší budoucnosti jejich dětí?
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Děti nemají problém mluvit jazykem moderních technologií, je to
jejich svět, to spíše já mám někdy
pocit, že je tento svět o mnoho
věcí ochuzuje.

Myslíte si, že například tablet
bude brzy mít své místo ve
výuce, třeba i na prvním
stupni?
Kdyby školy měly více peněz, tak
tablety by ve školách už byly.
Snad otázka pro pana ministra

navrší a já si říkám, mám tohle
zapotřebí? Ale povolání učitelky
bych neměnila.

Stane se vám, že si roli
učitelky nosíte i domů, nebo
se vám daří soukromí od
práce oddělovat?
Já sice tvrdím, že si práci a její
problémy domů nenosím, ale
moje rodina má názor zcela
opačný.

(red)

Naše školy

S rodiči na Osmecu v Edukativně stimulačních skupinách

Že nevíte, co se za tím vším
skrývá? V přípravných třídách
ZŠ a MŠ nám. 28. října a v mateřské škole Dituška se děti společně s rodiči již několikátý rok
úspěšně připravují na vstup do
první třídy prostřednictvím tzv.
Edukativně stimulačních skupin.
Ty probíhají dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Do skupiny
šesti až osmi účastníků jsou zařazeny děti na základě zájmu rodičů

a je zde rozvíjeno několik základních oblastí, které je potřeba před
vstupem do základní školy posílit
– zrak, sluch, jemná motorika
a grafomotorika, řeč, paměť
a předmatematické dovednosti.
Rodič se účastní každé lekce společně s dítětem, aby získal dovednosti k následné domácí přípravě.
Ty mu vysvětlí lektor ve spolupráci
s asistentem, kteří skupinky
vedou. Pravidelné setkávání učitele, rodiče a dětí je také v neposlední řadě velmi příjemnou udá-

lostí. Děti se před svými rodiči více
snaží a dosahují tak lepších
výsledků. Rodič má možnost získat ucelené informace o pokrocích svého dítěte a návody pro
další práci a zlepšení. Účast ve
skupinách je u nás na škole zcela

zdarma včetně výukových materiálů, a to díky podpoře z projektu
Model, který je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR.

Mgr. Zdeňka Párová,
Koordinátorka včasné péče

Pamětnice vyprávěla žákům svůj životní příběh ovlivněný válkou

ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, Brno,
zaměřená na inkluzivní vzdělává-

ní, je zapojena do zajímavého projektu Příběhy našich sousedů.

Ten ve spolupráci se školami
dokumentuje vzpomínky pamětníků. Při této příležitosti navštívil
tým žáků naší školy paní Ing. Evu
Dobšíkovou. Vyprávěla jim svůj
životní příběh, který poznamenala druhá světová válka. Žáci
během návštěvy poprosili paní
Dobšíkovou o podepsání její
autobiografické knihy, která bude
mít čestné místo ve školní
knihovně.
Úkolem žáků bude v dalších týdnech zpracovat reportáž a audioreportáž o osudech paní Dobšíkové. Výsledek jejich práce bude

vystaven v prostorách Magistrátu
města Brna.
Tak, jako pozvala paní Dobšíková
nás, pozvali jsme ji na naši školu
i my. V květnu tedy proběhne
v knihovně ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, Brno diskuze s milou
pamětnicí a žáky.
Projekt příběhy našich sousedů
je realizován společností Post
Bellum, která buduje sbírku
Paměť národa a je podporován
Českým rozhlasem.

Bc. Kamila Bíziková,
učitelka ZŠ a MŠ Brno,
nám. 28. října

Žáci z Husovy spolu s babičkami zabubnovali uprchlíkům
I v letošním školním roce se
žáci 9. A ZŠ a MŠ Husova stali
součástí programu Extratřída
a získali grant od Nadačního
fondu Tesco na svůj projekt
nazvaný Mládí a stáří stále
vytváří.
A stejně tak jako minulý rok, i letos
přichází jednu středu v měsíci
s připravenou tvůrčí dílnou do
Domova pro seniory Naděje

v brněnských Bohunicích. První
letošní setkání však bylo netradiční. Místo malování, modelování a kreativního tvoření žáci
společně s babičkami bubnovali
a zpívali, protože tentokrát do
Naděje zavítali i milí hosté z Organizace pro pomoc uprchlíkům,
pan Morris Daie a paní Eva Kaličinská, aby pohovořili o neobyčejných tradicích a zvycích afrického Konga.

Po společné besedě o nezvyklé
kultuře v africkém Kongu se
dostaly ke slovu bubny a nejrůznější nástroje, dokonce přišlo i na
tanec.
Následující dílna už byla malířská
a malovalo se na pravá plátna.
Aby žáci získali novou výtvarnou
zkušenost, navštívili nejprve ateliér v Edukačním centru Muzea
města Brna na Špilberku. Pod
vedením Barbory Svátkové,

malířky a muzejní animátorky,
společně vytvořili dvě rozměrné
abstraktní malby, v jejichž duchu
se pak nesla výtvarná tvorba se
seniory z Naděje.
Společná díla, která právě vznikají, by žáci rádi představili na
slavnostní červnové vernisáži
a výstavě.


(red)
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Letní tábory

Léto bude na koupališti Kraví hora plné sportu a zábavy pro děti
nejnovější
metodiku
výuky
a k dispozici mají moderní plavecké
pomůcky.

Doplňkový program

Již 9. rokem připravuje plavecký klub SKP Kometa Brno ve
spolupráci s koupalištěm Kraví
hora příměstské tábory pro děti
od čtyř do dvanácti let a intenzivní kurzy plavání pro děti od
dvou do šesti let.
Příměstské tábory jsou týdenní kurzy od pondělí do pátku, začíná se

30. června a končí 29. srpna. Program je od 8.00 do 16.00. Hlavní
náplní táborů je výuka plavání. Plave se hodinu ráno a hodinu odpoledne. Jedná se o plaveckou výuku
pro plavce i neplavce. Plavecké tréninky probíhají v kryté plovárně na
obou bazénech. Trenéři jsou profesionálové, kteří se plaváním s dětmi zabývají celý školní rok. Ovládají

První a pátý týden bude na téma
děti a příroda. Děti navštíví brněnskou ZOO, zajdou si do parku a do
lesa. Budou pozorovat a poznávat
zvířátka a rostliny. Hry a soutěže
budou zaměřené tímto směrem.
Druhý, šestý a devátý týden má
téma Brno. V těchto termínech děti
navštíví hvězdárnu, zdolají hrad
Špilberk, dozvědí se mnoho zajímavostí o městě Brně.
Třetí a sedmý týden je věnován
záchranným složkám „112“. Na
tábor přijedou policisté, hasiči
i záchranáři. Profesionálové budou
učit děti, jak mohou pomoci v krizových situacích. Dozví se jak se
zachovat, když se děje něco špatného jim nebo kamarádům. Naučí

se zavázat kamarádovi koleno
a mnoho jiných potřebných dovedností.
Čtvrtý a osmý týden bude úplná
novinka, program ve zdravém těle
zdravý duch.
Celé letní prázdniny jsou pořádány
pro malé děti na Kraví hoře plavecké kurzy. Děti mohou přijít každý
den od pondělí do pátku. Kurz
v trvání jedné hodiny probíhá na
hrátkovém bazénu pod vedením
trenérů. Rodiče mohou přihlížet na
lavičce, jít na kávu a pozorovat děti
z terasy nebo si jít zaplavat. Cílem
u malých dětí je seznámit je s vodním prostředím a hravou formou je
připravit na budoucí plavecký
výcvik. Pokud vaše dítko již umí
plavat, budeme pracovat na jeho
plaveckém stylu.
Přihlášky jsou na stránkách
www.plavani-katka.cz. Více na
 (red)
tel.: 777 645 517.

Z dětí se stanou malí Vikingové na příměstském táboře na Josefské
Centrum pro rodinu a sociální
péči nabízí příměstský tábor
Jak vycvičit draka a letní pobyty s Klubem přátel rodiny.
Tábor je vhodný pro děti ve věku
6–11 let. Chceš si užít týden plný
her, tvoření a zábavy? Tak se
s námi pojď bavit do přátelské
vikingské osady a staň se na
týden Vikingem. Procvičíme nejenom svaly, ale také naše mozkové závity. Čeká nás objevování
draků,
nových
kamarádů
a především našich schopností.
Termín tábora je: 4.–8. srpna ve
Společenském sále CRSP na

Josefské 1, 8.00–16.00 hod.,
pondělí až pátek. Přihlašovat je
možné osobně nebo telefonicky
na
recepci
CRSP,
tel.:
542 217 464, nebo e-mailem:
tereza.mrhalkova@crsp.cz.
V nabídce letních prázdninových
pobytů Klubu přátel rodiny
najdete ještě volná místa pro
dovolenou rodin s různě starými
dětmi, maminky s malými dětmi,
také pro prarodiče s vnoučaty
(novinkou je pobyt pro starší děti),
několik míst je volných i na seniorských pobytech. Připraven je
společný program na krásných
místech České republiky.

Bližší
informace:
e-mail:
i n f o @ k l u b p r a t e l r o d i n y. c z ,
www.klubpratelrodiny.cz, tel.:

542 217 464 (recepce) nebo
736 608 607.

(red)

Příměstské tábory od Rezekvítku proběhnou ve dvou termínech
Tajemství staré mapy a Cesta
za pokladem jsou názvy dvou
letních příměstských táborů,
které naučí děti poznávat přírodu. Na oba tábory zve občanské sdružení Rezekvítek.
Rezekvítek nabízí příměstské
tábory pro kluky a holky: Tajemství staré mapy 14.–18. července
(8–13 let) a Cesta za pokladem
4.–8. srpna (5–7 let).
Program je zajištěn od 9.00 do
17.00. Cena: 1 000 Kč. Děti den-
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ně vyrážejí v doprovodu zkušených vedoucích na poznávací
výlety do přírody v Brně a blízkém
okolí. Učí se poznávat přírodu formou her, závodů, soutěží i rukodělných činností.
Více informací na e-mailu: tereza.zizkova@rezekvitek.cz nebo
na tel.: 543 216 483, www.rezekvitek.cz.



(red)

Letní tábory

Turistický oddíl Delfíni připravuje program pro děti už 40 let

Jak titulek napovídá, naše historie sahá až do roku 1974, kdy
byl turistický oddíl založen.
Postupem času jsme se připojili
ke klubu českých turistů a rovněž
k asociaci TOM ČR. V letošním
roce tak slavíme významné výročí
40. let od založení oddílu. Oddíl
Delfíni Brno má již 70 členů a jeho
aktivity jsou velice rozmanité.
Jezdíme na pravidelné poznávací

turistické výlety, také sjíždíme
řeky, lyžujeme na horách a zdokonalujeme se v základech lezení.
V rodném městě Brně se scházíme na pravidelných družinkách
pro malé i větší členy. Jako
základny nám slouží klubovna na
Rašínově v centru města
a malebná klubovna u řeky Svratky na Veslařské ulici v městské
části Jundrov. Více o oddílu a naší

činnosti můžete získat na webových stránkách www.delfinibrno.cz, kde nahlédnete na aktuální
dění (se spoustou fotografií), ale
budete mít také možnost se přihlásit na některý z našich výletů
nebo rovnou letní tábor, který se
kvapem blíží.
Pořádáme třítýdenní letní tábor
v přírodě v našem tábořišti u řeky
Rokytné poblíž obce Tavíkovice.
Je to překrásné místo zasazené

uprostřed přírody plné lesů, skal
a květnatých luk. V letošním roce
od 28. června do 19. července
bude náš tábor přeměněn na
westernové městečko a budeme
tak s dětmi žít na Divokém západě plném dobrodružství. Opět
budeme žít táborovým životem,
učit se mnoha dovednostem
v přírodě a získávat nová cenná
přátelství. Těšíme se, přidejte se
k nám.
 Tomáš Beňo
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Rozhovor

Ján Svorada: Jsem rád, že se mi podařilo živit se tím, co jsem i rád dělal.
Bylo to vaše nejslavnější vítězství?
Z mediálního pohledu určitě. To
ano. Na Giru nebo na Vueltě (druhý, resp. třetí nejuznávanější světový cyklistický závod, pozn. autora) se všichni při vyhlášení už balí,
ale v Paříži si vítězství můžete
opravdu vychutnat a užít. Jede se
slavnostní kolečko, jsou u toho
kamery, novináři a tisíce lidí, kteří
dovedou to vaše vítězství
v poslední etapě ocenit.
Z pohledu sportovního výkonu si
ale cením víc jiných vítězství.

Profil
Ján Svorada se narodil 28. srpna
1968 v Trenčíně. Ke sportu ho
vedl jeho otec, Ján Svorada starší, sám výborný cyklista. Malý
Jančí ale začal s hokejem. Svůj
první cyklistický závod jel ve dvanácti letech v Bratislavě. Tam také
ukončil maturitou střední odborné učiliště elektrotechnické, obor
mechanik elektronik. Prvního
mezinárodního úspěchu dosáhl
v osmnácti letech, když na MS
juniorů v Maroku dojel pátý. Byl
přijat ke studiu na vysokou školu,
ale kolo zvítězilo. V roce 1987
narukoval do Dukly Brno k šéftrenéru Františku Jursovi. V roce
1989 jel poprvé Závod míru,
v následujícím roce se již stal jeho
celkovým vítězem. Tím se mu
otevřela cesta do profesionálního
pelotonu, ve kterém účinkoval
sedmnáct let a dosáhl zde celkem osmdesáti etapových
prvenství. V nejcennějších světových závodech Tour de France,
Giro d’Italia a španělské Vueltě
získal jedenáct etapových vítězství. Československo a Českou
republiku (v roce 1996 získal české občanství) reprezentoval na
několika mistrovstvích světa, je
mnohonásobným mistrem republiky. Byl na třech olympijských
hrách, šestkrát zvítězil v anketě
cyklistického svazu Král cyklistiky. Svoji úspěšnou kariéru ukončil
v roce 2006 a začal se věnovat
manažerské a obchodní činnosti.
Mluví česky, slovensky, italsky
a zčásti francouzsky a anglicky.
Pokud mu čas dovolí, jde si zaběhat, zahrát golf, věnuje se i myslivosti. S manželkou Radkou bydlí
v Ostopovicích u Brna, má dvě
děti, syna Jana a dceru Kateřinu.

Když se v neděli 29. července
2001 řítil do cíle poslední etapy
Tour de France celý peloton nejlepších cyklistů planety, očekávalo se vítězství Australana Stuarta O’Gradyho nebo Němce
Erika Zabela, který vyhrál v tom
roce při spurtu již třikrát. Nejslavnější a nejuznávanější cyklistický
etapový závod světa končí tradičně v Paříži na Elysejských
polích a vítězství pod Vítězným
obloukem před statisíci diváků
na trati a milionů u televizorů je
považováno za nejprestižnější
z celého závodu. Podíváme-li se
ale na dobové záznamy z dojezdu
poslední etapy 88. ročníku Tour
de France, uslyšíme zprvu překvapivé, po dojetí do cíle však
uznalé komentáře televizních
redaktorů. S rukama nad hlavou
a s úsměvem ve tváři projel cílem
na Champs-Elysées v dresu stáje
Lampre český reprezentant Ján
Svorada.

Bylo to i pro vás překvapující
vítězství?
V tom roce se mi v dojezdech
docela dařilo, v předchozích etapách jsem byl pátý, čtvrtý a třetí.
Do dobré pozice jsem se dostal i v
závěru poslední etapy, kdy jsem
po ostré pravotočivé zatáčce vjížděl do cílové rovinky na třetím místě. Přemýšlel jsem, jestli mám už
nastoupit, protože do cíle bylo ještě poměrně daleko a nechtěl jsem
to rozjet někomu jinému, ale když
jsem viděl, že se za mnou vytvořila
díra, tak jsem za to vzal. A takových pětadvacet metrů před cílem
jsem už věděl, že vyhraju (úsměv).

Co může být víc než vítězství
v nejuznávanějším etapovém
dojezdu světa?
Pro mě jako pro sprintera je to třeba celkové vítězství v etapovém
závodě Midi Libre, který se jede
v kopcovitém terénu v Pyrenejích,
popřípadě jeden z vítězných spurtů na Vueltě, kde jsem porazil Laurenta Jalaberta a Maurizia Fondriesta, kteří byli pro tento těžký
spurt do kopce favorizováni. Těch
mých prvních míst, která by se
dala považovat za úspěch, je
několik desítek, ale rád také vzpomínám i na ty závody, třeba
i z dorostu a z juniorského věku,
ve kterých slavila úspěch naše
týmová taktika a vyhrál některý
z mých kolegů.

Mluvíte ale tak, jako kdyby
cyklistika nebyla individuálním
sportem, ale sportem kolektivním a jako kdyby nešlo o výsledek. Přitom vaše životní krédo je
„být druhý vlastně znamená prohrát...“
Pokud se bavíme o silniční cyklistice, tak ta je skutečně kolektivním
sportem. Má-li závodní profesionální mužstvo osm, devět závodníků, je kolem nich realizační tým
složený přinejmenším ze stejného
počtu lidí jako závodníků – maséři,
mechanici, sportovní ředitelé,
doktoři, řidiči. Určuje se společná
týmová taktika, dokonce i peníze
z výher se mezi jezdce dělí rovným
dílem. To moje životní heslo platí
stále, říká se o mně, že jsem perfekcionista. Já mám rád detaily,
rád dotahuji věci do konce, ale to
neznamená, že jsem chtěl nebo
chci vyhrávat za každou cenu. Jak
už jsem řekl, stejnou hodnotu mají

pro mě i některá vítězství mých
týmových kolegů, kterým jsem
pomáhal rozjíždět spurt, nebo třeba darované vítězství kolegovi,
který obvykle odváděl v závodě
„černou práci“ za mě.

Na obrázku z loňského Milčova
kolečka jste s Františkem Jursou. Setkal jste se tam i s Dalerem, Smolíkem a Doleželem.
Jaký máte vztah k těmto sportovním legendám? Cítíte se sám
jako cyklistická legenda?
Všechny pány samozřejmě znám
a respektuji to, co pro českou
cyklistiku udělali. A ještě vlastně
dělají. A jestli se já cítím jako
legenda? Nevím, jak by se vlastně
legenda měla cítit (úsměv). Osobně jsem rád, že se mi podařilo živit
se tím, co jsem i rád dělal a mohl
jsem při tom procestovat svět
a poznat spoustu zajímavých lidí.

Co děláte v současné době?
Kdy bude v České republice
mistrovství světa horských kol?
Pracuji jako obchodní zástupce
pro společnost Lampre, která je
dodnes hlavním sponzorem profesionálního týmu, ve kterém jsem
před léty jezdil, a jsem spolumajitelem ve dvou obchodech
s cyklistickým zbožím v Brně
a také ve společnosti, která distribuuje cyklistické tretry. Jsem členem organizačního týmu, který
pořádá světový pohár horských
kol v Novém Městě na Moravě
a v posledním roce pomáhám
i s pořádáním silničních etapových
závodů Czech Cycling Tour
a Závod míru U-23. Pokud jde
o světový pohár horských kol,
všechny tři předcházející ročníky
byly vyhlášeny nejlepšími v roce.
Rádi bychom završili tuto úspěšnou sérii pořádáním mistrovství
světa v olympijské disciplíně XCO
a v Eliminátoru, který jsme právě
my prosadili do kalendáře UCI
(Světová cyklistická federace,
pozn. autora). Snažíme se proto
o propojení našeho týmu s týmem
biatlonovým v čele s Jirkou Hamzou, abychom společnými silami
připravili pro diváky další výjimečnou sportovní akci. Kandidaturu
na pořádání mistrovství světa
v roce 2016 jsme již podali…

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Telefon: 737 784 254
e-mail: rcvice@seznam.cz
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14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

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

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66 | pemmbrno.prodej@pemm.cz | www.pemm.cz

Projekt \D^>E1>EƉŽĚƉŽƌƵũĞƉŽĚŶŝŬĄŶşǀŽďůĂƐƟƎĞŵĞƐůŶĠ
ǀǉƌŽďǇĂǀǉƚǀĂƌŶĠƚǀŽƌďǇ͘jēĂƐƚŶşŬƽŵƉƌŽũĞŬƚƵZDŶĂďşǌşŵĞ͗
ͻŵşƐƚĂǀƎĞŵĞƐůŶĠĚşůŶĢ;ĐŽǁŽƌŬŝŶŐͿ
ͻƐĞŵŝŶĄƎĞŽƉŽĚŶŝŬĄŶş
ͻƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşĂƐĚşůĞŶşǌŬƵƓĞŶŽƐơ
ͻƓŬŽůŝēŬƵƉƌŽĚĢƟϮʹϲůĞƚ
şŬǇ ƉƌŽũĞŬƚƵ ďƵĚĞ ĐĞůŬĞŵ ƉŽĚƉŽƎĞŶŽ ϲϬ K^s ǌ :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ –
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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:
5XCVGDPÉHGUVKXCN
t

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

(GUVKXCNLÉFNCCEJWVÉ
t

(GUVKXCN\FTCXÉCRÅêGQVøNQ
t

nckrpole.cz

Jste srdečně zváni do
nově otevřené prodejny
na Pekařské 33, kde
nakoupíte až 18 druhů
sudového vína, pochutin
a cukrovinek Manner.

PO–PÁ 9.00–18.00, SO 9.00–15.00

2013
Jihomoravský
kraj

Jihomoravský
kraj
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!!! Peníze IHNED na RUKU !!!

Starožitnosti
založeno 1991

VÝKUP starožitností VÝKUP

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

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

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

Návrat k tradicím

Pivo ja

ZŘIZUJE NOVOU, MODERNĚ
ZAŘÍZENOU ZUBNÍ ORDINACI
NA ROSTISLAVOVĚ NÁM. 15
V BRNĚ–KRÁLOVĚ POLI

ko dáre

k

Nabízíme komplexní zubní ošetření,
včetně chirurgie a implantologie.

OTEVÍRÁME 1. KVĚTNA 2014
A PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.
Přijďte se k nám přesvědčit,
že zubní ošetření nemusí být
nepříjemnou zkušeností.

MDDR. JÁN SEMANČO
TEL.: 541 217 124
MOB.: 727 837 258
INFO@SEMANCO.CZ

Křížová 3 (u Mendlova nám.)
Po–Pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu
+ 420 602 352 922

WWW.SEMANCO.CZ

PODNIKEJTE U NÁS!

mančo inz Brno
střed 45x83mm.indd
1
14.4.2014
11:54:23
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.

Móda v Alfa pasáži
13. 5., 17.30 hodin
módní přehlídka plavek Litex, spodního
prádla Werso, dámského oblečení Kasha
a pánské sportovní módy Kappa
VSTUP ZDARMA, koná se za každého počasí

Poštovská ul., Brno

www.alfapassage.cz
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STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

tel.: 737 171 367

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

Neziskové organizace

Společnost Na počátku pomáhá těhotným ženám v krizi už 20 let
nikdy z jejich života neztratí,“
dodává ředitelka.

V prvních letech fungování bylo
hlavním prostředkem podpory azylové ubytování. Nejdříve v pronajatých prostorách, ale poté se rychle podařilo získat finanční
prostředky na nákup domu, který
byl poté dostavěn, upraven a v průběhu roku 1996 otevřen. Již 18 let
je znám jako Domov pro dětský
život. Vznikl tak velmi potřebný prostor, kam se mohou těhotné ženy
během pro ně citlivého období
uchýlit, kde mohou v bezpečí
donosit své děťátko a kde také
mohou získat mnoho důležitých
schopností a informací, které využijí
během porodu, při péči o novorozence i při následné výchově poté,
co miminka povyrostou.

naloval systém podpory rodičovských kompetencí, v rámci něhož
se maminky v azylovém domě
i v tréninkových bytech mohou
zúčastňovat mnoha různých kurzů, přednášek, výtvarných aktivit
i psychoterapeutických setkání.
Všechny tyto činnosti jim mají
pomoci v dalším životě být samostatnými, nezávislými, schopnými
se bez větších potíží postarat
o vývoj a výchovu svých dětí, umět
řešit konfliktní situace, pečovat
o svou duševní pohodu, navazovat kvalitní a perspektivní partnerské vztahy nebo řešit ryze praktické věci týkající se chodu
domácnosti, jednání s úřady, či
například umět levně a zdravě vařit
nebo ušít si potřebné věci pro
praktické využití i pro radost.
V rámci prevence a spolupráce
v nedávné době vznikly dvě va-

Zároveň s možností azylového
bydlení byla zprovozněna telefonická linka, na kterou se potřebné
maminky mohly dovolat nejen se
žádostí o ubytování, ale i pro radu,
uklidnění a podporu. Později se
z telefonní linky vyvinula celá
Poradna Na počátku.
„Během několika málo let se však
objevila potřeba podporovat
maminky i poté, co z azylového
domu odejdou. Často neměly
možnost naučit se starat o vlastní
domácnost a rodinu, a proto
v následném životě narážejí na
zbytečně velké překážky, které
mohou zapříčinit i to, že jsou jim
děti odebrány z výchovy. Proto
roku 2001 vznikl systém návazné
podpory, a od roku 2004 fungují
tréninkové Byty Na počátku (dříve
známé jako Byty na půli cesty),“
vzpomíná na začátky Vondráková.
Postupně v průběhu let se zdoko-

rianty vzdělávacího programu.
Jedna je zaměřena na současné
i budoucí profesionály na vyšších
odborných a vysokých školách,
úřadech práce, sociálních odborech obcí či v jiných neziskových
organizacích. Tato aktivita je
zaměřena na osvětu průřezového
tématu neplánovaného těhotenství mezi kolegy v sociální oblasti
a její součástí je i domluva možností spolupráce při řešení konkrétních případů. Druhou variantou je vzdělávání mladých lidí (kteří
se snadno mohou stát cílovou
skupinou) v oblasti neplánovaného těhotenství zejména s ohledem
na prevenci či případné řešení
takové situace. Tato aktivita je
uskutečňována interaktivní formou workshopu a nejčastěji probíhá na středních školách a v nízkoprahových klubech.

(red)

Vznik azylového domu

Těhotné ženy, jejichž životní
situace je komplikovaná, si
mohou přijít pro pomoc do
poradny Na počátku. Díky ubytování v azylovém domě přivedly maminky na svět už 131 dětí.
Už dvacet let poskytuje obecně
prospěšná společnost Na počátku
podporu
těhotným
ženám
a maminkám s dětmi, které se
dostaly do nepříznivé životní situace. „Po dvaceti letech intenzivní
práce zjišťujeme, že je podpora
maminkám a jejich dětem v tísni
stále stejně potřebná, jako v polovině 90. let, což je trochu smutné.
To jsme tehdy, když jsme začínali,
vůbec nepředpokládali,“ řekla
k výročí ředitelka Eva Vondráková.
Na počátku provozuje poradnu
(Poradna Na počátku) v Brně, na
utajené adrese pak azylový dům
(Domov pro dětský život) a služby
pobytové sociální rehabilitace
(Byty Na počátku).
Ženám, které jsou v některém ze
zařízení ubytované, poskytuje Na
počátku také vzdělávací sociálně-aktivizační program, zaměřený
na zvýšení jejich rodičovských
kompetencí. Školám také nabízí
preventivní interaktivní program
pro studenty a studentky, během
kterého se mohou mimo jiné
dozvědět o tom, jak snadno je
možné se do nepříznivé situace
během těhotenství dostat.

Pomoc před a po porodu
Na počátku nabízí v první řadě
poradenství (telefonicky, e-mailem,
osobně), které může pokrývat
poměrně širokou oblast. Poradna
poskytuje vyslechnutí, uklidnění,
podporu, zmapování nepříznivé
situace i společný návrh jejího
řešení. V Domově pro dětský život

jde především o ubytování před
porodem a pak ještě nějakou dobu
po něm. Neméně významnou
složkou je však i podpora rodičovských kompetencí. V Bytech Na
počátku je pro maminky nejdůležitější možnost vyzkoušet si
samostatné bydlení a vedení vlastní domácnosti, ale i zde mají rovněž možnost nadále zvyšovat své
rodičovské kompetence.
Maminky se svými dětmi mohou
v Domově pro dětský život využívat
samostatné pokoje a společné
kuchyně a koupelny. „Pokojů je
celkem sedm, což je i maximální
počet maminek, které je možné
v domově najednou ubytovat.
Bydlet v domově mohou maminky
do šesti měsíců věku dítěte, ale je
běžné, že domluva může být i na
déle, například rok,“ vysvětlila ředitelka Na počátku Eva Vondráková.
Také je možné zařídit ubytování
v Bytech Na počátku, pokud má
maminka zájem a je tam volno.
„Situace některých žen, které
s námi spolupracují a které podporujeme, se někdy zlepší velmi
výrazně. I jako osobnosti projdou
velkou vnitřní proměnou směrem
k nadějnějšímu životu. Odejdou
do solidního bydlení, svou situaci
dlouhodobě stabilizují, některé se
vdají, a pak třeba hrdě posílají
vysvědčení svých dětí, které se
jim během pobytu v Domově pro
dětský život narodily,“ uvedla Vondráková.
Ne vždy se ale úspěch, přes veškerou snahu, dostaví. Některé
ženy se vrátí k původnímu způsobu života, který je do problematické situace přivedl. „Pro jejich
děti má však význam každý den,
který stráví v bezpečném, láskyplném prostředí rozvíjejícím jejich
potenciál. Tento kladný vliv se už
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Neziskové organizace

Nově značené trasy na Kraví hoře využijí rekreační běžci i děti
V nejbližších dnech bude na
Kraví hoře dokončeno vytyčení
čtyř běžeckých tras v délce od
400 m do 5 km. Jsou vhodné
jak pro děti školního věku, tak
pro náročné běžce.
Občanské sdružení Zdravý Střed,
VSK Technika Brno a brněnské
sportovní osobnosti se spojily
k realizaci fit tras vedoucích po
stávajících cestách a stezkách
kolem Kraví hory. Vyznačené trasy
budou mít nastavené časy, podle
kterých zájemce o jejich zdolání
snadno zjistí, jaká je jeho kondice.
Začátek tras bude situován na jižním okraji Kraví hory za baseballovým hřištěm, kde bude pro každou trasu umístěna jedna
infotabule zobrazující její vedení,
rozpis časů a stručný popis zásad
správného běhu. Pro delší trasy
zde bude k dispozici i tištěná mapka. Každá z výše uvedených tras
má již dnes svého patrona, který
podle rozvrhu, jenž bude zveřejněn
jak na tabulích, tak na webových
stránkách OS Zdravý Střed, bude

poskytovat přímo na místě rady,
jak na to, eventuálně si některou
trasu zaběhne se zájemci osobně.
Výhledově by zde bylo umístěno
i několik venkovních posilovacích
zařízení. „Když jsem si během
svých pobytů v Brně zaběhl kolem
Kraví hory a do Wilsonova lesa,
začal jsem brněnským občanům
závidět možnosti, které i přes blízkost městského centra mají.
Vybrané trasy jsou zajímavé jak
pestrým okolím, tak i profilem
a zájemce všestranně prověří,“ řekl
Ing. Jiří Žák, mnohonásobný
účastník MS v běhu do vrchu. Ten
v Brně často pobývá a snaží se
přilákat veřejnost k aktivnímu stylu
života. „Občanské sdružení Zdravý Střed chce nabídnout několik
dobrých plánů, jak otevřít prostor Kraví hory sportující veřejnosti, namísto jejich destrukce, které
jsme byli v minulosti mnohokrát
svědky ze strany některých spolků
a jejich vůdčích osobností,“
vysvětlil Ing. Rudolf Drnec za sdružení Zdravý Střed. Více na
www.zdravystred.cz.
 (red)

Sdružení Romstar láká k malé kopané nejen romskou mládež

Občanské sdružení Romstar
působí preventivně na mladé
romské lidi, členové zároveň
chtějí být otevření i majoritní
společnosti a podporovat vzájemné přátelství a spolupráci.
Sdružení provozuje tři kluby
malé kopané („A“ tým, juniorský
„A“ tým, zaměřený na talenty,

a juniorský „B“ tým spíše sociálního charakteru jako možnost
trávení volného času, podpora
dětí v zapojení se do kolektivní
činnosti). Všechny týmy se celoročně účastní soutěží pod záštitou Brněnského svazu malé
kopané a v roce 2014 je čekají
přibližně čtyři turnaje. V tomto
roce plánují zorganizovat
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Mistrovství České republiky
Romů v malé kopané.
Občanské sdružení svojí činností
navazuje na dva předchozí historické mezníky. Řada hráčů se
malé kopané věnovala již dříve
pod záštitou občanského sdružení Inex-Sda Brno a vedení
sociálního kurátora Mgr. Jaroslava Kundráta. Poté chtěla aktivní
skupina pokračovat a oživit historii oddílu malé kopané – Romstar. Tento oddíl hrál malou kopanou téměř deset let, vždy však
pouze jako neoficiální „parta
kamarádů“. Současná skupina
však chtěla v této době, kdy jsou
Romové často kritizováni za pouhé pasivní přijímání pomoci od
druhých, dát najevo, že se chce
nejen ve volném čase dobře bavit
fair play sportováním, ale je připravena i pomáhat mládeži a ukazovat jim lepší způsob trávení volného času.
Sdružení Romstar sice vzniklo
teprve v červnu loňského roku,
ale má svoji historii a své úspěchy, dohled a pomoc sociálního
kurátora městské části Brno-

Židenice, který je také jedním
z členů a hráčů týmu.
Už jako oficiální tým v červenci
2013 zvítězili na celorepublikovém Mistrovství České republiky
Romů v malé kopané a získali tak
možnost pořádat tuto akci v roce
2014. I pořádání tohoto mistrovství ve spolupráci s Brněnským
svazem malé kopané bude jednou z činností sdružení v roce
2014. Pro své příznivce chtějí
vydat fotbalovou ročenku o činnosti oddílu. Elektronické měsíčníky a více informací jsou ke stažení na stránkách sdružení
www.fcromstar.cz. Romstar podporuje i městská část Brno-střed.



(red)

Projekt
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Neziskové organizace

Projekt Mandala dětem zve na výstavu do mongolské jurty
Jurta, tradiční obydlí kočovných kmenů, hostí v Lužánkách benefiční výstavu Mandala dětem. Na výtvarný
projekt pro děti do osmnácti
let se mohou zájemci přijít
podívat do 30. dubna.
Třetí putovní výstavu stejnojmenného projektu doprovodí bohatý
a zajímavý program určený jak
dětem, tak i dospělým.

Jedná se o projekt barevný, hravý
a přinášející radost, je otevřen
všem školám a školkám v celé
České republice. V rámci letošního
třetího ročníku se sešlo 189 přihlášek a pro projekt bylo dětmi vytvořeno1247 mandal. Děti se svými
učiteli tvořily jak jednotlivě, tak ve
skupinkách. Z těchto děl bylo online hlasováním širokou veřejností
vybráno padesát mandal, které
získaly nejvíce hlasů a které tak

tvoří nejen putovní výstavu, ale
budou také použity pro výrobu
mandalového kalendáře na rok
2015. Mandaly, které děti vytvořily,
si během jejich vystavování mohou
zájemci zakoupit. Výtěžek z prodeje mandal poputuje, stejně jako
v loňském roce, na podporu dětí
z dětských domovů. V loňském
roce byli takto díky projektu Mandala dětem podpořeni klienti
občanského sdružení Janus. Na

počítači, který jim byl díky výtvarnému projektu zakoupen, se děti
učí práci s počítačem a zdokonalují
se v ovládání různých počítačových programů. Využívají jej pro
lepší připravenost pro pracovní
uplatnění a k hledání bydlení, či
komunikaci se svými blízkými.
V letošním roce nad výstavou převzal záštitu starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.

(red)

Informujeme

Telefonní linky začínající osmičkou nejsou vždy bezplatné
Řada lidí se domnívá, že všechna telefonní čísla začínající
devítkou jsou zpoplatněná
vysokým tarifem. Linky začínající osmičkou naopak považují
za bezplatné. Obojí je omyl.
O ceně hovoru vypovídá tvar
čísla, tedy „barva linky“.
Telefonní čísla začínající devítkou
či osmičkou, zelené, modré, bílé
linky. Pro spotřebitele často bývá
problém se ve spletité džungli

specifických telefonních linek
vyznat.
Obavy z vysokého zpoplatnění
linky začínající devítkou nejsou
vždy oprávněné. Tato čísla používají i banky, aniž by tím útočily na
naše peněženky. Předvolba 910
se využívá pro volání přes internet, čísla začínající dvojčíslím 97
používají pro své sítě např. České
dráhy, armáda či policie.
Vysoce zpoplatněná čísla lze přitom poznat na první pohled. Miloš

Borovička vysvětluje: „Čísla prémiových, tedy speciálně zpoplatněných linek vždy začínají předčíslím 90, třetí číslice uvádí
charakter služby a čtvrtá a pátá
číslice udávají cenu minuty hovoru.“ Pozor je třeba dát zejména na
čísla začínající 905, zde se cena
hovoru vyjádřená čtvrtou a pátou
číslicí násobí desetkrát a hovor
tak zákazníka může vyjít až na 990
korun za minutu. Pokud za devítkou není nula, většinou se jedná

o číslo neveřejné sítě, například
státních úřadů či jiných institucí.
Problém bývá i s čísly začínajícími
osmičkou, která lidé často mylně
považují za bezplatná. Telefonní
čísla začínající osmičkou můžeme rozdělit na zelené linky, které
jsou pro volajícího bezplatné
a dále modré a bílé linky, kde se
úhrada hovoru dělí mezi volajícího a volaného. Charakter linky
poznáme podle prvního trojčíslí.

(red)

Střední odborná škola managementu a práva nabírá nové studenty
Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost, Veřejnosprávní činnost.Takové obory lze studovat na Střední
odborné škole managementu
a práva.
Škola nabízí ve školním roce
2014/2015 tyto čtyřleté maturitní
obory bez přijímacího řízení.
Nutné je ukončené základní
vzdělání, přijatelný prospěch,
zájem o studium, zájem o vybraný obor a osobní pohovor.
Kdo by chtěl pracovat ve školství
a ve školských zařízeních, je pro
něj určen studijní obor Předškolní
a mimoškolní pedagogika.
Kdo by raději pomáhal lidem bez
přístřeší, zdravotně postiženým
osobám nebo rizikové mládeži,
může si vybrat obor Sociální činnost.
Zájemci o práci ve veřejné správě, ve státních úřadech a institucích nebo u policie, si vyberou

obor Veřejnosprávní činnost.
Vše je zakončeno maturitní
zkouškou.
Nábor studentů stále pokračuje
až do 30. září 2014. Přijímací
pohovor v prvním kole probíhá
dne 15. června 2014, ve druhém
kole dne 25. srpna 2014.
Škola také nabízí dvouletý učební
obor zakončený vydáním výučního listu v oboru Práce ve stravování.
Škola dále nabízí svým studentům prospěchové stipendium. Ke
každému studentovi škola přistupuje individuálně.
Také je možné se každoročně
zúčastnit soutěže o nejlepšího
studenta školy, který pak za
odměnu od ředitele školy dostává dárek, např. bezplatný zájezd
do Chorvatska.
Na škole také lze studovat dálkovou formou při zaměstnání
a doplnit si tak středoškolské
vzdělání. Studium je pětileté, ale

při splnění podmínek je možná
varianta zkráceného studia.
Více informací podá manager
školy David Ščuka na tel.:

607 824 664 a na www.
sosmap.cz.


(red)

Žáci se zaměřením na matematiku mohou
studovat na Sirotkově
Základní škola Sirotkova opět
otevírá v příštím školním roce
páté a doplňuje šesté třídy se
zaměřením na výuku matematiky a informatiky.
Škola nabízí vysokou úroveň
výuky, dvě hodiny informatiky
od 5. do 9. třídy, posílená je
dotace matematiky, třídy mají
24 žáků, na jazyk a informatiku
je třída rozdělena na poloviny,
výuka probíhá podle učebnic
pro víceletá gymnázia. Škola
také úzce spolupracuje s gymnáziem Kpt. Jaroše, Klubem

Mensy ČR, s rodilými mluvčími
angličtiny a Cambridge Exams.
Součástí studia jsou zahraniční
výměnné pobyty, vysoké procento žáků je přijatých na gymnázia osmiletá 63%, šestiletá
71%, čtyřletá 100%.
Výběrové řízení se koná 27.
a 28. května v 8.00 hod. Přijďte
se podívat do školy v den otevřených dveří pro tyto žáky
14. května od 14.00 do 18.00
hod. Přihlášky a další informace
jsou k dispozici v budově školy
nebo na webové stránce
www.zssirotkova.cz.  (red)
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Nové pobytové zařízení pro seniory otevřelo sdružení Sanus Brno
Stáří je nevyhnutelná etapa
života každého z nás. Občanů,
kteří budou potřebovat trvalou
péči další osoby, bude stále přibývat a míst s trvalou komplexní péčí je málo.
Lidé na své přijetí musejí často
čekat i několik let a jsou tak odkázáni na péči rodiny, která mnohdy
pracuje, případně žije v jiném
městě a nemá takové možnosti,
aby potřebnou péči zajistila
z vlastních sil. Některé situace se
dají řešit za pomoci pečovatelské
služby, ale starším lidem po čase,
zejména vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, pomoc terénních
pracovníků nestačí. Potřebují pak
komplexní péči, kterou jim dokáže poskytnout zařízení typu
„domov pro seniory“.
Občanské sdružení Sanus Brno
proto nově otevřelo pobytové

zařízení pro osoby se sníženou
soběstačností, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby. Dům domácí péče, který
nabízí jak krátkodobé, tak dlouhodobé pobyty, se nachází nedaleko Brna – v Babicích nad Svitavou.
Dům je nově zrekonstruovaný
a má kapacitu 16 osob, rozdělených do dvou až třílůžkových
pokojů. Uživatelé mají zajištěné
ubytování, celodenní stravu (5x
denně), praní a žehlení ložního
prádla, pravidelný úklid, běžné
úkony péče o vlastní osobu,
pomoc při hygieně, nákupy léků
a drobné osobní nákupy uživatelů, zapůjčení kompenzačních
pomůcek, aktivizační programy,
lékař je přítomen 1x týdně, v případě potřeby na zavolání. O uživatele se stará 24 hodin denně
kvalifikovaný personál.

Brněnské Dětské Divadlo
přijímá nové herce do svých řad
Mladí herci se mohou vydat na
konkurz dne 1. června do
Brněnského Dětského Divadla.
Konkurz Brněnského Dětského
Divadla se uskuteční dne 1. června v Divadle Bolka Polívky od 9
do 17 hod. Konkurzu se mohou
zúčastnit děti s různými zájmy ve
věku od 8 do 16 let, resp. mládež

do 18 let. Děti, které konkurzem
úspěšně projdou, se mohou již
zúčastnit letního soustředění,
které se koná v termínu od
2. srpna do 16. srpna v Hodoníně
u Kunštátu. Přihlásit se k účasti
na konkurzu a další informace lze
získat nejlépe na e-mailu: detskedivadlo-brno@seznam.cz nebo
na tel. čísle 603 584 610. Více na
 (red)
www.brdd.cz.

Kvalitní péčí, aktivitami a také
prostředím může dojít ke stabilizaci či zlepšení duševního i zdravotního stavu klientů. Zájemci se
mohou přijít podívat a zjistit, že
zde existuje možnost umístit své
blízké do prostředí, kde se mohou
spolehnout, že je o ně kvalitně

a důstojně postaráno. Další
podrobné informace na stránkách www.sanusbrno.com, na
telefonních číslech 777 758 262,
541 236 090, popř. e-mailem:
sanus.brno@atlas.cz.


(red)

Brno rozšiřuje systém sběru využitelných
složek komunálního odpadu
Od 1. dubna letošního roku
mohou občané města Brna
do žlutých nebo drátěných
nádob odkládat nejen PET
láhve.
Ale také nápojové kartony, ale
i fólie, sáčky, plastové tašky,
obaly od pracích, čisticích
a kosmetických přípravků,

kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží a další výrobky
z plastů. Nádoby určené pro
sběr vyjmenovaných komodit
budou postupně označeny
novými nálepkami, na kterých
jsou vyobrazeny a slovně
popsány druhy odpadů, které
 (red)
do nádoby patří.

Občanská poradna Brno hledá dobrovolníky pro pomoc druhým
Jste student, senior, pracující
nebo jste na rodičovské dovolené a zvažujete, jak ve volném
čase pomáhat druhým a přitom se něco naučit a poznat
nové lidi?
Občanská poradna hledá dobrovolníky. Náplní práce dobrovolníka v občanské poradně je: asistence poradcům při vyhledávání
informací, zakládání záznamových archů, zpracování statistik,
pomoc poradcům při zpracování
odpovědí na dotazy uživatelů.
Optimální pracovní doba je
4 hodiny týdně.
Od dobrovolníků očekáváme při-

jetí principů poradny, schopnost
jednání se širokou škálou různých
osob, schopnost provádění jednoduchých výpočtů, respekt
k hodnotám a životnímu stylu lidí
z nejrůznějších kulturních prostředí, schopnost efektivní ústní
i písemné komunikace, dodržování závazku mlčenlivosti, dlouhodobou spolupráci, tj. rok a více
(s možností přerušení spolupráce
během prázdnin nebo zkouškového období), pravidelnou
docházku, účast na supervizích
setkáních a na školeních.
Na oplátku nabízíme, možnost
podílet se na potřebné a užitečné
službě, získat zkušenosti, mož-
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nost účastnit se supervizí a porad
poradenského týmu.
Občanská poradna Brno (zkráceně poradna) je občanské sdružení, které poskytuje bezplatnou
sociální službu odborného sociálního poradenství podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Občanská poradna
Brno je členem Asociace občanských poraden.
Občanská poradna Brno poskytuje
rady, informace a pomoc lidem,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci
nebo kterým taková situace hrozí.
Usiluje o to, aby občané netrpěli
neznalostí svých práv a povinností
nebo dostupných služeb.

Cílem poradny je zvyšování
schopností lidí samostatně řešit
problémy a předcházet jejich
vzniku. Cílem Občanské poradny
Brno ve spolupráci s Asociací
občanských poraden je upozorňování na nedostatky legislativy
a neřešené problémy občanů ve
snaze ovlivnit vývoj sociální politiky.
Co můžeme poskytnout, bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní poradenství, kontakty na
státní i nestátní instituce, kontakty
na organizace zaměřené na
odbornou sociální pomoc, praktické věcné a správné informace.

(red)

Informujeme

Knihovna Na Křižovatce připravuje pro děti tematické batůžky
Před rokem a půl byla s finančním přispěním MČ Brno-střed
na brněnské ulici Křížová znovuotevřena pobočka Knihovny
Jiřího Mahena v Brně.
Před nuceným uzavřením ji
zachránila spolupráce s Kabinetem informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě,
jehož studenti nyní pečují o svěřený fond a čtenáře. V knihovně
„Na Křižovatce“ tak došlo k příjemnému spojení akademického
prostředí s knihovnickou praxí. Co
všechno v knihovně můžete najít?
Knihovna Na Křižovatce skýtá
mnohá překvapení. Nejen, že je
zde k nalezení velké množství knih
jak beletrie, tak poezie či dokonce

komiksy, na své si přijde i student
nutně potřebující slovník či milovník game-books. Pokud budete
mít štěstí, najdete v některých knihách lístek, kam se můžete
s hrdostí zapsat jako úplně první
člověk, který ji přečetl. A když
máte doopravdy štěstí, čekají vás
v některých titulech dokonce malé
básničky pro potěšení.

Prezentace knižních
novinek
Rozhodně si od nás mohou něco
odnést i menší děti, které třeba
ještě neumějí tolik číst, nebo se to
doma s rodiči teprve učí. Pro ty
jsou připraveny tematické batůžky
– v každém z nich jsou leporela,
knížky a různé hračky nebo před-

měty, vždy na určité téma (Čtyřlístek, detektivní batůžek, Hello
Kitty a mnohé další). A kdo ještě
neumí ani slabikovat, může si
k nám přijít hrát s kupou plyšáků
(hlavně s naším nepřehlédnutelným hadím maskotem), nebo jako
dárek někomu blízkému vykreslit
záložku. A že tu takových malých
čtenářů máme spoustu. Někteří
se dokonce o knihy dělí i se svými
sourozenci a čtou je mladším
sestřičkám i bráškům nahlas, aby
také oni mohli poslouchat, zatímco si hrají nebo malují.

Obsah batůžku Čtyřlístek
Za výpůjčním pultem na vás
v pondělí a ve středu od 14.00 do
18.00 hod. čeká několik ochot-

ných a příjemných studentek
knihovnictví, které vám nejen
pomohou najít hledaný titul, ale
také vám poradí, když si nevíte
rady s vybíráním nebo vás naučí
používat e-mail. Pro nerozhodné
čtenáře pak knihovnice umístily
do některých knih záložky označující „Tip knihovnice“, a tak je
možné se vsadit, že to budou zajímavé a poutavé příběhy, proto je
nenechte na policích dlouho
čekat.
Knihovna Na Křižovatce už se těší
na vaši návštěvu. Více o knihovně
najdete na webových stránkách
http://nakrizovatce.knihovna.cz.


Lada Matyášová,
Edita Vališová

Za komunální odpad musejí obyvatelé Brna zaplatit do konce května
V roce 2014 činí poplatková
povinnost za svoz odpadu na
poplatníka 670 Kč. Číslo účtu
je stejné jako v uplynulých
letech – 156304/5400, stejně
jako způsoby úhrady a použití
variabilního symbolu (rodné
číslo poplatníka) ke správnému
přiřazení platby.
Pro úhradu místního poplatku
v hotovosti jsou celoročně
k dispozici pokladny na Šumavské 33. Dále je možné k úhradě
využít poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu, které jsou
k dispozici na všech kontaktních
místech Magistrátu města Brna,
na úřadech městských částí a na
pracovišti správce poplatku. Nejpohodlnější je ovšem bezhotovostní převod z účtu na účet. Platit

lze za více osob najednou (jeden
člověk tak může zaplatit např. za
celou rodinu), v tom případě je
třeba vyplnit formulář oznámení
společného zástupce a nahlásit
jména, data narození a adresu
těchto poplatníků. Úhrada je nutná do konce května. Správcem
poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna,
oddělení správy poplatku za
komunální odpad, pracoviště
Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A. Další informace najdete na
www.brno.cz/odpady, dotazy je
možné zasílat e-mailem na
adresu: odpady@brno.cz. V grafu
je zjednodušeně znázorněn proces úhrady, jsou zde označeni
poplatníci a jejich povinnosti.
Označení FO znamená fyzická
osoba.
 (red)

Obyvatelé Masarykovy čtvrti se potkali při úklidu Wilsonova lesa
V sobotu 5. dubna se více než
třicítka lidí zúčastnila jarního
úklidu Wilsonova lesa.
Pomocníci se rozdělili do čtyř
skupinek a každá z nich se postarala o část lesoparku, takže se
podařilo obsáhnout celou lokalitu. Po tříhodinovém snažení se
nashromáždilo celkem 26 pytlů
odpadků – mezi „úlovky“ patřily
i tři pneumatiky, dva kufry nebo
nejrůznější boty a přezůvky.
Uznání zaslouží zejména dříve

narození, kteří neváhali vydávat
se mimo cesty do nelehkého terénu.
Účastníci i pořadatelé si akci
pochvalovali (byť díky teplému
počasí nejeden z nich při zdolávání kopcovitého lesoparku propotil oblečení) a už zvažují, zda
z ní udělají pěknou tradici nebo ji
rozšíří i o další zelené plochy
Masarykovy čtvrti.


(red)
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice
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Volný čas

Výstava o životě s nemocí motýlích křídel zdobí náměstí Svobody

Významné české osobnosti
jsou zachycené při neobvyklých setkáních, z nichž vyzařuje vzájemnost, blízkost.
Výstava 12 plus 12 by měla být
až do 26. května k vidění na
nám. Svobody.
Při příležitosti Dne vzácných onemocnění měla být zahájena výstava velkoformátových fotografií.
I když mají pacienti kůži křehkou
jako motýlí křídla, dotyk jim neublíží. Naopak. Vlídný kontakt je pro
ně důležitou podporou a pomocí.
Do Brna výstava zavítá každý rok,
a to jednoduše proto, že Debra
ČR, která je jediná organizace
u nás, která pečuje o pacienty se
vzácným vrozeným onemocněním kůže EB, tzv. nemocí motýlích

křídel, je organizace brněnská,
i když poskytuje své služby lidem
s nemocí motýlích křídel v celé
republice.
Pracovníci organizace znají
všechny pacienty osobně, znají
jejich potřeby, a proto je pomoc
lidem s EB zcela konkrétní
a adresná. Debra financuje aktivity, které řeší hlavní problémy
potřebných. EB postihuje u pacienta celý organizmus, ne ale intelekt. Do života vstoupí zcela nečekaně, zasáhne celou rodinu,
ekonomicky i sociálně ji velice
ovlivní.
Ještě před několika lety pacienti
s nemocí motýlích křídel v Česku
umírali na infekce, nebyli tu lékaři,
kteří by se o ně dokázali postarat,
kteří by rodičům poradili, jak pečo-

vat o nemocné děti. Vznikem specializovaného Klinického EB
Centra při FN Brno a následně
založení organizace Debra přineslo v péči o pacienty s EB doslova
revoluci.
Debra poskytuje pacientům řadu
služeb – sociální a psychologické
poradenství, organizace pobytů,
integrační aktivity, edukace
a informovanost pacientů, jejich
rodičů, osvěta veřejnosti atd.
Autorkou kampaně 12 plus 12 je
patronka organizace herečka Jitka

Čvančarová a společně ji realizují
už několik let. Za tu dobu se podařilo z pojmu nemoci motýlích křídel
vytvořit více méně veřejně známý
pojem. To se může někomu zdát
jako marginální, ale pro pacienty
s EB je to velký posun, hlavně proto, že už se na ně lidé dívají jinak,
nebojí se jich, chápou je. Sociální
vyloučení, kterému dříve čelili, se
tím trochu omezilo.
n
(red)
Foto: Andreas (titulní strana
zpravodaje) a Lucie Robinson

Výtvarné dílny pro děti od roku a půl pořádá Richard Adam Gallery

Galerie Richard Adam Gallery
připravila od jara pro své
návštěvníky nové programy. Na
své si přijdou neslyšící, v Miniateliérech si zase k výtvarnému

tvoření přičichnou děti ve věku
od 1,5 do 4 let.
V galerii současného umění
Richard Adam Gallery se zájemci
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mohou přijít nejen podívat na
výstavy, ale také navštívit ve svém
volném čase různorodé programy,
které lektorské oddělení pravidelně připravuje. Kromě již zavedených akcí, jako jsou odpolední kurzy, komentované prohlídky,
sobotní dílny pro starší děti, workshopy pro dospělé, koncerty, divadla apod., od jara startují programy
nové.
Těmi jsou Miniateliéry, programy
pro neslyšící, programy pro děti
v anglickém jazyce a zábavné
komentované prohlídky. Miniateliéry umožní objevovat kouzlo
výtvarného umění našim nejmenším, dětem od 1,5 do 4 let.
Vyzkouší si na vlastní kůži práci
s barvami, papírem, tradičními
i netradičními kresebnými a malíř-

skými materiály. Děti si s rodiči
vytvoří i svůj první objekt z modelíny, papíru, polystyrenu a barevných látek. Děti cizinců, kteří žijí
v Brně, ale také české, které se
již aktivně učí angličtinu, mohou
s rodiči navštívit výtvarné dílny
v anglickém jazyce. Od května
jsou pravidelně zařazovány akce
pro neslyšící návštěvníky, dospělé i děti – speciální dílny a také
programy s tlumočníkem. Na své
si přijdou také dospělí, kteří rádi
chodí na komentované prohlídky,
ale občas je dlouhé výklady trochu nudí. Pro ně galerie připravuje interaktivní zábavné prohlídky. Více na www.ragallery.cz,
www.facebook.com/ragallery
a rovněž na vlkova@ragallery.cz,
731 131 865.
n (red)

Volný čas

Návštěvníci hradu Veveří se poslední den v květnu vrátí do středověku
teční nejrůznější vystoupení se
středověkou tematikou včetně
šermířských soubojů, atrakce
a soutěže pro děti, tradiční
řemeslný trh a nebudou chybět
ani sokolníci se svými dravci.
V rámci této akce bude také probíhat soutěž ve vaření kotlíkového guláše s následnou ochutnávkou.
Po celý den se budou konat pro-

hlídky hradu Veveří (poslední prohlídka bude v 17 hodin).
Organizátoři by rádi navázali na
již tradiční úspěšnou akci
a nabídli všem odpočinkový
sobotní program a podpořili tak
Státní hrad Veveří, který se
nachází na území našeho města.
Pořadatelem této kulturní akce je
brněnské pracoviště Národního
památkového ústavu.  (red)

Koktejl muzikálových melodií
a šansonů zazní na Den matek
Již posedmé pořádá občanské sdružení Ženy50 koncert
ke Dni matek. Na tom letošním zaznějí hlasy předních
sólistů Hudební scény Městského divadla Brno Jany
Musilové a Roberta Jíchy.
Středověká tematika, šermířské souboje a vaření guláše
v kotlíku čeká na všechny, kdo
se v sobotu 31. května vydají
na hrad Veveří.

Od 10 hodin dopoledne se zde
již počtvrté uskuteční kulturní
akce „Středověk na hradě Veveří“, která je určena pro rodiny
s dětmi a širokou veřejnost.
V průběhu celého dne se usku-

Na klavír je doprovodí
Doc. Mgr. Šárka Králová. Sólisté zazpívají melodie ze slavných
muzikálů a šansony. V průběhu
večera budou vyhlášeni vítězové 6. ročníku fotografické sou-

těže Úhel pohledu, jejímž cílem
je přiblížit svět žen 50+ a vidět
ho i jejich očima. Soutěž pořádá
organizace Ženy50, ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé
město a pod záštitou starosty
městské části Brno-střed
Mgr. Libora Šťástky. Koncert se
uskuteční v neděli 11. května
v 19 hodin v Sále Otakara
Motejla v budově Kanceláře
veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Vstup je zdarma.

(red)

Začátek festivalu Tancesse prozradí tančící černé postavy v centru
V druhé polovině května se
budou v ulicích centra Brna
pozvolna pohybovat a tančit
černé postavy s nabílenou tváří, nesoucí obrazy s fotografiemi tance. Zahájí tak 6. ročník
mezinárodního festivalu tance,
tanečního a pohybového divadla.
Do Brna se sjedou soubory z nejrůznějších končin republiky.
Zahraničním hostem festivalu
bude soubor z Polska Akro Dance
Theatre Toruň. Festival pořádá
SVČ Lužánky ve spolupráci
s tanečním souborem Cyranovy
boty, z. s.
Festival bude zahájen 19. května
netradiční vernisáží k výstavě
tanečních fotografií v ulicích centra Brna.
„Vernisáž bude ve znamení pohybu. Černě odění mimové coby
živé stojany budou proplouvat
s obrazy po parku Lužánky, ulicí
Lidická, Moravským náměstím

a skončí v ulici Česká. V živých
obrazech budou v různých formacích vstupovat mezi kolemjdoucí
od 17 do 18 hodin. Je to takový
festivalový úvod, kdy prezentujeme program i workshopy, na které
se lidé mohou ještě na poslední
chvíli přihlásit“, uvedla ředitelka
festivalu Věrka Bělehrádková.
Hlavní část festivalu proběhne od
pátku 23. května do neděle
25. května. Od pátečního večera
se představí první účinkující,
ostatní choreografie zatančí další
soubory v sobotu odpoledne
i večer a v neděli odpoledne v Bezbariérovém divadle Barka (program na www.tancesse.cz).
Dopoledne v sobotu a neděli
budou probíhat taneční workshopy pro veřejnost. Letos si organizátoři připravili bohatou nabídku
– kompozice v prostoru, upside
down technika, kontaktní improvizace, výrazový tanec. Specialitou bude letos workshop fyzického divadla, který začne už v pátek

večer a v sobotu odpoledne bude
jeho výsledek prezentován v rámci
festivalového programu. Lektory
jsou profesionální taneční pedagogové z ČR i ze zahraničí, uveďme například Dano Račka (SK),
Petru Fornayovou (SK) nebo Pierra Nadauda (FR).
Festival se charakterizuje zvoleným ústředním tématem Pohyb –
tanec – divadlo, které se line celým
průběhem festivalu. Přehlídka
nabízí mnoho námětů pro tvořivou

divadelní a taneční práci, specificky pro spojení fenoménu divadlo a tanec v podání mladých tvůrčích lidí.
Registrace na jednotlivé workshopy a rezervace vstupenek na
představení lze provést na adrese:
verisima@luzanky.cz.
Výstava fotografií bude k vidění
do poloviny června v SVČ Lužánky.


(red)
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Volný čas

Mezinárodní přehlídka ohňostrojů potěší Brňany v květnu a červnu

Chorvatsko, Řecko, Rakousko
a samozřejmě také Česká
republika. Tyto země předvedou své ohňostrojné představení na Brněnské přehradě.

Již 17. ročník festivalu Brno –
Město uprostřed Evropy oživí ulice Brna ve dnech od 23. května
do 22. června. Pravidelně v těchto
měsících se v Brně a na jižní

Moravě uskutečňuje seriál zábavních, kulturních a prezentačních
festivalových akcí pod hrady Špilberk a Veveří. Největším lákadlem
je mezinárodní soutěžní přehlídka
ohňostrojů s hudbou Starobrno
Ignis Brunensis. V roce 2014 se
koná již její 17. ročník. Nezapomenutelnou pyromuzikálovou
podívanou na hladině Brněnské
přehrady letos předvedou renomované ohňostrojné společnosti
z Chorvatska, Řecka a Česka.
V prestižní mezinárodní ohňostrojné soutěži se představí také
Rakousko, které bude reprezentovat společnost Feuerwerke
Jost. Rakouští ohňostrůjci se
představí na Brněnské přehradě
v sobotu 14. června 2014.

Zábavní projekt s návštěvností
přes jeden milion diváků doplní
jízdy historických tramvají, trolejbusů a autobusů v rámci oslav
145. výročí městské hromadné
dopravy v Brně, přehlídka a jízdy
parních vlaků, historické i moderní programy v centru Brna, soutěž
mistrů světa v letecké akrobacii,
lety horkovzdušných balonů, prezentační akce při oslavách
150. výročí hasičů v Brně a další
atraktivní programy. Festivalové
zábavní a prezentační pořady
doprovází bohatá nabídka služeb
pro individuální turisty i organizované skupiny. Více na
www.ignisbrunensis.cz.


(red)

Dvanáct stanovišť s různými úkoly pobaví rodiče a děti
V neděli 18. května se od 13.30
hodin v parku Lužánky uskuteční odpoledne plné zábavy,
soutěží a sportu s možností
vyhrát mnoho krásných cen.
V prostoru před Střediskem volného času Lužánky všechny příchozí u ozvučeného pódia přivítají
moderátoři a herci Divadla Facka
na chůdách a po celé odpoledne
je budou informovat o všem, co
mohou v Lužánkách zažít a čeho
se zúčastnit.
Hlavní sportovně-naučná trasa je
vhodná pro rodiny různého počtu

i věku. Za každý splněný úkol na
jednotlivých stanovištích obdrží
účastník indicii, kterou mu organizátoři napíšou do připravené
soutěžní kartičky, a předají drobnou odměnu. Za projití všech
dvanácti stanovišť a získání
potřebných indicií získají účastníci další drobnou odměnu
a k tomu také nějakou sladkost.
Všechny vyplněné kartičky jsou
navíc slosovatelné a výhry jsou
více než lákavé – dětské kolo, let
balonem, poukázky do zábavních
center, volné rodinné vstupenky
a mnoho dalších pěkných cen.

Pro děti jsou připraveny také lanové překážky, skákací hrad, malování na obličej, stanoviště městské
policie, půjčovna kol a další pře-

kvapení. Akce se koná za každého
počasí, stanoviště budou nadstřešena. Akce je zdarma. Informace
na www.jihovychod.cz.  (red)

Výstavu sukulentů pořádá Klub kaktusářů
Na tradiční výstavu kaktusů
a dalších sukulentů se
mohou zájemci přijít podívat
do areálu Zahradního centra
Čtyřlístek Brno-Bystrc.
Klub kaktusářů Astrophytum
zde výstavu pořádá ve dnech

od 31. května do 8. června.
Zahradní centrum Čtyřlístek
sídlí vedle Hoby marketu
u zastávky MHD Zoo. Otevřeno
bude denně od 9.00 do 18.00
hodin. Další informace jsou na
webu www.astrophytum.cz.

(red)

Kuličkový den vyzve k souboji zájemce ve třech kategoriích
Moravské náměstí před Místodržitelským
palácem
se
22. května promění v kuličkové
závodiště. Současně budou
probíhat i výtvarné dílny.
Gymnázium Hády ve spolupráci
s Moravskou galerií a Mendelovou univerzitou v Brně tu bude
pořádat Kuličkový den. Ústředním motivem tohoto dne budou
koule a kuličky různých barev,
velikostí, skupenství a materiálů
(v různých podobách). Na prostranství před Místodržitelským
palácem se bude odehrávat celodenní turnaj v hraní kuliček na důlky. Turnaj bude probíhat ve třech
kategoriích, a to od 9 do 11 hodin
bude turnaj pro školáky, od 12 do

14 hodin turnaj pro gymnazisty
a od 17 do 19 hodin turnaj pro
každého, kdo půjde okolo a bude
mít chuť si zahrát kuličky. Pro vítěze jednotlivých kategorií budou
nachystány věcné ceny. V Místodržitelském paláci Moravské
galerie budou současně probíhat
pro všechny účastníky výtvarné
tvořivé dílny a zájemci mohou
také navštívit expozici starého
umění, kde bude připravena
poznávací hra s překvapením. Na
nádvoří budou vystupovat kapely
dětí ze základních škol a středoškolské kapely. Studenti z Mendelovy univerzity v Brně předvedou „jedlá“ kouzla s dusíkem
a všechny budou bavit celý den
členové cirkusu LeGrando.
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Kuličkový den proběhne za každého počasí, pro případ deště
mají organizátoři nachystaný
dostatečný počet stanů. Přihlašování pro kategorii školáků

a gymnazistů bude na webu
Gymnázia Hády www.gymnaziumhady.cz od 5. května.


(red)

Sport

Rok české cyklistiky startuje v Brně benefiční akcí Milčovo kolečko

V roce 2014 uplyne rovných
padesát let od chvíle, kdy na
olympiádě v Tokiu v roce 1964
získal Jiří Daler pro Československo a naši cyklistiku historicky první zlatou medaili.

V květnu letošního roku to bude
také rovných padesát let, kdy
v Praze přijel do cíle poslední etapy nejpopulárnějšího světového
amatérského Závodu míru ve žlutém tričku další borec z Brna – Jan

Smolík. První sportovní akcí roku
české cyklistiky bude ve čtvrtek
8. května tradiční cyklistická
benefice nazvaná na počest
legendárního
bosonožského
sportovce Miloše Hrazdíry Milčovo kolečko.
Hlavními hosty Milčova kolečka
2014 budou zmínění „jubilanti“
Daler a Smolík. K jejich „půlstoletí“
jim přijedou gratulovat cyklistické
osobnosti Ryszard Szurkowski,
Anton Tkáč, František Jursa, Ján
Svorada, Jan a Jindřich Pospíšilovi, Pavel Doležel a další.
Součástí slavnostního setkání je
cyklistický intervalový závod pro
všechny věkové kategorie, jehož
start a cíl je v areálu FK SK Bosonohy v Hoštické ulici. Pojede se
po Hoštické kolem domu Miloše
Hrazdíry po cyklostezce k poldru

a k fotbalovému hřišti u myslivecké chaty a zpět po ulici Práčata
na Hoštickou. Závod je vhodný
pro horská a krosová kola, povrch
tratě je asfalt a šotolina. Délka je
cca tři kilometry a startuje se na
vlastní nebezpečí. Účastníci se
musejí řídit pravidly silničního provozu a musejí být vybaveni cyklistickou přilbou. Děti do 15 let pojedou se svolením rodičů. Závodníci
na 1.–3. místě obdrží medaile
a upomínkové ceny, prvních 100
účastníků obdrží pamětní list.
Startující děti obdrží od Jiřího
Dalera a Jana Smolíka čokoládovou medaili. Prezence k závodu
je od 13 hodin, začátek programu
ve 14 hodin, start ve 14.30 hodin.
Vstup je volný, startovné zdarma.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Koupaliště na Kraví hoře hostí Mistrovství ČR ve freedivingu
Freediving (nádechové potápění) se na bazénu na Kraví hoře
v Brně už zabydlel. Dva poslední roky hostil areál velmi úspěšné závody.
Všichni závodníci si pochvalovali
kvalitu areálu a profesionalitu
zaměstnanců. Když se pro letošní
rok hledalo místo pro pořádání
vrcholné akce – Mistrovství České republiky – bylo jen logické,
aby se konala v Brně.
7. června se vnitřní bazén na Kraví
hoře změní v závodní kolbiště na
kterém budou nejlepší evropští
bazénoví freediveři zkoušet jak
dlouho na jeden nádech vydrží
pod vodou a jak daleko uplavou.
Do Brna se sjede evropská špička, protože brněnské závody

budou jednou z posledních možností kvalifikace na letošní
mistrovství světa na Sardinii.
Očekávat se proto dají výkony
přes 7 minut ve statice (vydržet
bez hnutí na jeden nádech co nejdéle) a přes 250 metrů v dynamice (na jeden nádech uplavat pod
vodou s ploutví nebo bez).
Návštěvníci a diváci se mohou
těšit na aktuální české medailisty
z mistrovství světa Michala Rišiana, Gabrielu Grézlovou, Alenu
Zabloudilovou i současnou
Mistryni ČR a brněnskou závodnici Vendulu Strachotovou.
Historicky první Mistrovství ČR
ve freedivingu se konalo právě
v Brně v roce 2003 a od té doby
se pořádá pravidelně v jiných
českých městech (Praha, Ostra-

va). Po více než deseti letech nejvýznamnejší událost tohoto sportu míří opět do Brna. Více informací se dá nalézt na webu
organizátora: www.freedivecen-

ter.com, kde 7. června bude i on-line přenos ze závodů.


(red)

Moravská Slavia Brno pořádá nábor do klubu stolního tenisu
Moravská Slavia zve na zápis
do přípravky stolních tenistů,
který proběhne ve středu
4. června od 17.30 do 19.00
hodin.
Zváni jsou všechna děvčata
a chlapci od 6 do 9 let, kteří se
chtějí učit hrát stolní tenis, do herny stolního tenisu na Vojtově 12
(vedle fotbalového hřiště Moravské Slavie), kde bude probíhat
zápis do přípravky stolních tenis-

tů. Přiveďte s sebou rodiče, vezměte si sportovní oblečení a obutí.
Dozvíte se zde podrobnosti, kdy
budou probíhat vaše tréninky, co
s sebou na trénink, výše příspěvků, seznámíte se s vašimi trenéry
atd. Pokud budou volná místa, je
možno se přihlásit i později v naší
hale. Tréninky proběhnou ve dvou
pololetích ve třídách po deseti
dětech – říjen 2014 až leden 2015
a únor 2015 až květen 2015.
V příštím roce pak děti mohou

pokračovat v přípravě v našem
TTC nebo v jiných klubech stolního tenisu v Brně.
V právě končící sezoně stolní
tenisté nejlepšího brněnského klubu – TTC Moravská Slavia Brno
vykazovali střídavé úspěchy.
A mužstvo mužů hrající 1. ligu
obsadilo 12. místo ze 14. mužstev,
když výkony poznamenalo především zranění Romana Chrásta
v podzimní části soutěže.
A družstvo žen obsadilo v 1. lize

7. místo, když v základní sestavě
nastupovaly Renata Pavlicová,
Monika Kovářová, Veronika Prnová a Lenka Bednářová.
Jedenáctiletá Linda Záděrová,
dvanáctiletý Radek Skála a třináctiletý Miloslav Vaculík jsou již druhou sezonu zařazeni v programu
České asociace stolního tenisu
„Hledáme nové olympioniky“.
Tento program zaštiťuje nejnadějnější stolní tenisty celé ČR.

(red)
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Sport

Nadšení sportovci přivítají jaro během v areálu Riviéry
Druhý ročník závodu Riviéra
běhu se letos uskuteční v sobotu dne 17. května, od 9.00 hodin
ve volné zóně areálu Riviéra.
Akce je určena nejen aktivním
sportovcům, ale také rodinám
s dětmi všech věkových kategorií.
Běžecké závody jsou rozděleny
podle věkových kategorií, na své
si přijdou všichni, od nejmenších
až po dorost a dospělé. Děti a mládež, pro které je délka tratí náležitě
uzpůsobena, mají účast zdarma.
Pouze pro kategorie juniorů a hlavního závodu činí startovné 70 Kč.

Hlavní závod bude v délce 7250 m.
Pro děti, které přijdou také závodit
nebo jen sportovce povzbudit, je
připraven v rámci doprovodného
programu zdarma skákací hrad,
malování na obličej a jiná stanoviště se zábavou nebo možnost
zapůjčení sportovního náčiní
(pétanque, badminton, aj.), trampolína a soutěže o sladké výhry.
Propozice běhu, pokyny k registraci a další organizační údaje
jsou na webových stránkách
http://www.rivec.cz/akce.php.
Přesná adresa je Bauerova 322/7, 602 00 Brno.
(red)

Kultura

Hlavní postavou Divadelního světa se stane Woody Allen
V tomto roce oslaví mezinárodní festival Divadelní svět Brno
malé půlkulaté výročí. V termínu 6.–13. června proběhne totiž
pátý ročník.
Věnovat se bude komediálnímu
žánru a dedikován je Woody Allenovi. Předprodej na vybraná představení byl zahájen 3. února.
Zaměření na komedii rezonuje ve
všech programových sekcích.
Zvláštní prostor v rámci hlavního
programu dostala tvorba Woodyho Allena (tzv. linie Woody Allen).
Diváci se mohou těšit na průřez
Allenovou tvorbou v podání
především pražských divadel.
Kromě klasických činoher uvidíme ale i taneční představení inspirované Allenovým filmem Manhattan nebo si poslechneme jeho
povídky v podání Lukáše Hejlíka.
Další večerní program bude tvořen komediemi z Česka i ze
zahraničí. Vzhledem k předcházejícím zkušenostem však česká
divadla mírně převažují. Na festivalu bude uvedena např. Figarova
svatba z Klicperova divadla
s Pavlou Tomicovou, hra Nájemníci ze Slováckého divadla z Uherského Hradiště nebo Nevěsty
z Městského divadla Zlín. Známá
tvář české komedie Jiří Lábus se
svou domovskou scénou Studiem
Ypsilon přivezou Hlavu Medúzy
a improvizační hříčku Pánská šatna aneb Improvizace vYpsilonce.

Ze zahraničních představení lze
zmínit Na koho to slovo padne
Divadla Astorka a Ksicht Slovenského národního divadla.
Organizátoři očekávají také
německé divadlo z Meiningenu,
polské divadlo Korez s opusem
o osudech Jaromíra Nohavici či
ruské divadlo Kazaň. Část programu se přesune do šapitó na
Moravském náměstí.
Zahajovací představení na motivy
filmu Woodyho Allena Mocná
Afrodité bude režírovat umělecký
šéf ročníku Vlastimil Peška
a uskuteční se na nádvoří Staré
radnice.
Vyloženě festivalovou záležitostí
bude obsazení Mahenovy činohry
souborem La Putyka, který předvede tři své inscenace: Dolls,
Up’End’Down a La Putyka, které
jsou atraktivní především používáním prvků z nového cirkusu.
Další perličkou, která podpoří festivalovou atmosféru, bude Obludárium Divadla bratří Formanů.
Obludárium se odehrává ve speciálním stanu, který bude postaven na Kraví hoře. Speciálně pro
festival pak vznikne autorské čtení
Bůh inscenované ve Vile Tugendhat pod vedením Vladimíra
Morávka.
Jako každoročně uvedou v sekci
Máme doma svůj výběr z komedií
brněnská divadla. Např. Divadlo
Husa na provázku zahraje Amadea s Miroslavem Donutilem

30
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2014

a Martinem Donutilem v hlavních
rolích.
K významným festivalovým hostům patří vedle např. Jiřího Lábuse a dalších českých komiků také
francouzská komediální herečka
Isabelle Nanty.

Pouliční Off program
Pouliční Off program má letos
samostatnou dramaturgii a také
posílený rozpočet. Každý den se
od 15.00 hodin do večera budou
na několika venkovních pódiích
odehrávat pohádky, kabarety
a různé kejklení. Amatérská scéna dostane speciální prostor na
nádvoří Staré radnice.
Poslední festivalový den proběhne již tradičně Slavnost masek,
tentokrát v režii Mariána Amslera
a HaDivadla. Kromě již výše zmiňovaného Off programu je v plánu

také pásmo filmových komedií
v kině Art.
Vstupenky je možné zakoupit
online na stránkách festivalu, na
stránkách předprodeje TICmB
a na stránkách divadel. Fyzicky
jsou potom vstupenky k dispozici
na pokladně centrálního předprodeje TICmB (Radnická 2) a také
na pokladnách všech spolupořádajících divadel.
Ceny vstupenek (bez slevy) se
pohybují od 80 do 550 Kč (Obludárium). K dispozici jsou samozřejmě 50% slevy pro studenty,
důchodce a ZTP a ZTP/P.
Vstupenky na představení v sekci
Máme doma se prodávají za běžné ceny stanovené daným divadlem. Také slevy jsou plně v režii
daného divadla.
Venkovní Off program a program
v šapitó budou zdarma.  (red)

Kultura

Varhanní festival potěší Brňany v Roce české hudby
Každoročně v měsíci červnu
mají milovníci varhanní hudby
možnost navštívit Brněnský
varhanní festival a vyslechnout
si nejen známé české umělce,
ale i vynikající interprety ze
zahraničí. Také letos zaznějí
v jejich podání díla skladatelů
od baroka až po současnost.
Festival s podtitulem Česká varhanní hudba v kontrastech nabídne průřez tvorbou všech skladatelů, kteří významně zasáhli do
literatury královského nástroje. Ve
středu 4. června se návštěvníci
zahajovacího koncertu mohou
zaposlouchat do jedinečných tónů
varhan v prostoru kostela
sv.Augustina v Masarykově čtvrti.
34. ročník festivalu zahrnuje celkem pět koncertů a k tomu další
doprovodné akce. Stejně jako
v předchozích ročnících koncerty
vyplní všechny červnové středy
a budou doplněny pondělním prémiovým koncertem, který se rozezní v Červeném kostele – chrá-

mu J. A. Komenského. Rozhodně
zajímavé jsou i doprovodné akce –
mimobrněnské koncerty a semináře. Probíhá rok končící pro českou hudební kulturu magickou
čtyřkou, rok, který nazýváme pro
neobvyklý souběh významných
hudebních výročí Rokem české
hudby. Letošní ročník Brněnského
varhanního festivalu je připsán
dílu českých skladatelů, u nichž
figuruje „osudová čtyřka“ a jejichž
skladby budou uvedeny v kontrastu se skladbami evropské i zámořské varhanní literatury.
Festival zahájí v kostele
sv. Augustina ve středu 4. června
německý umělec Wieland Meinhold, univerzitní varhaník a profesor z Výmaru. Ve svém recitálu
přednese skladby „výmarské školy“ v kontrastu s Chorální fantasií
Leoše Janáčka. Druhý koncert ve
stejných prostorách představí
11. června českého interpreta,
absolventa Akademie múzických
umění v Praze, laureáta mnoha
mezinárodních soutěží Pavla

Svobodu v programu s kompozicemi od Johanna Sebastiana
Bacha, Leoše Janáčka a Petra
Ebena. Do skladeb od polských
sousedů, ale především do Biblických písní od Antonína Dvořáka
v podání pěvce Richarda Nováka
je možné se zaposlouchat na třetím koncertě 18. června v Červeném kostele, na kterém vystoupí
renomovaný polský varhaník
Gedymin Grubba. Prémiového
koncertu opět v Červeném kostele v pondělí 23. června se ujmou
americká hobojistka Kristen Cooper a přední brněnská varhanice
Hana Bartošová a přednesou
hudbu amerických spirituálů
v kontrastu s hudbou českou. Na
závěrečném koncertě v kostele

květen/červen 2014
úterý 6. května, 19.30 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze
světa literatury
středa 7. května, 19.30 hod.
OLDŘICH KAISER & DÁŠA VOKATÁ
Komerční seladon a legenda undergroundu

květen/červen 2014
sobota 10. května, 10.15 a 15.30 hod.
Pět báječných strýčků

sobota 24. května, 11.00 hod.
Kdo zachrání Isabelu?

pondělí 12. května, 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa

sobota 24. května, 17.00 hod.
Polaris

úterý 13. května, 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa

sobota 31. května, 15.30 hod.
Spalovač mrtvol

středa 14. května, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

pondělí 2. června, 9.30 hod.
Spalovač mrtvol

čtvrtek 15. května, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
pátek 16. května 8.30 a 10.15 hod.
Bajky
sobota 17. května, 10.15 a 15.30 hod.
Bajky
pondělí 19. května, 9.30 hod.
Drákula
úterý 20. května, 9.30 hod.
Drákula
středa 21. května, 8.30 a 10.15 hod.
Kdo zachrání Izabelu?
čtvrtek 22. května, 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy
čtvrtek 22. května, 12.00 hod.
Divácký seminář

úterý 3. června, 9.30 hod.
Spalovač mrtvol
čtvrtek 5. června, 9.30 a 19.00 hod.
Stvoření světa
čtvrtek 5. června, 12.00 hod.
Divácký seminář
Změna programu vyhrazena!

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

sv. Augustina 25. června vystoupí
varhaník z Říma Marco Lo Muscio, umělec vyvíjející intenzivní
koncertní činnost po celém světě.
Pro svůj recitál připravil posluchačsky přitažlivý program ze
skladeb mu nejbližších – z rodné
Itálie.
Brněnský varhanní festival pořádá Klub moravských skladatelů
a dramaturgicky se snaží připravit
publiku co nejatraktivnější programy. Rozhodně stojí za to zaznamenat si v diáři termíny všech
koncertů, udělat si čas a přijít se
zaposlouchat do kouzla královského nástroje.
Podrobnější informace o celém
festivalu na www.varhany.nomi.cz

Hana Bartošová

úterý 13. května, 18.00 hod.
TAPI
Vernisáž mandal
středa 14. května, 19.30 hod.
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Matador české hudební scény se svoji kapelou
čtvrtek 15. května, 19.30 hod.
DIVADLO AGADIR
Eustach – příběh mezi životem a smrtí, povídka je
z knihy Nárazový tón zvonu A, Křest knihy a CD
pátek 16. května, 19.30 hod.
DO VĚTRU A INSOMNIE
Svitavská kapela Do větru zahraje směs rock-folkfunk a výrazné latino rytmiky a brněnská skupina
Insomnie big-beat-acoustic
neděle 18. května, 15.00 hod.
DIVADLO ŠPÍLBERG
KRYSÁCI – veselý pohádkový příběh
úterý 20. května, 19.30 hod.
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO:
ERIC CLAPTON – z kytaristy písničkářem
středa 21. května, 19.30 hod.
IVAN HLAS TRIO
Ivan slaví „60“
čtvrtek 22. května, 19.30 hod.
244. VEČER P.T.O.:
Poslední koncert OZVĚNY!
Jako host skupina LÍSTEK

pátek 23. května, 19.30 hod.
JAN BURIAN
Burianova kulturní ozdravovna
úterý 27. května, 19.30 hod.
IMPRO DŽOW
Improvizační představení v podání improvizačních
hrdinů, kteří mají za úkol pobavit každého diváka
a také sami sebe
středa 28. května, 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou tváří
čtvrtek 29. května, 19.30 hod.
DAN VERTÍGO A NIC VÍC
Brněnský kytarista a harmonikář a kapela ze Strážnice,
která hraje jemný folk s dravou rytmikou
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
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
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PROGRAM KVĚTEN
4. 5.

11:00 a 14:00

POHÁDKOVÁ ŠKOLKA
(KAMARÁDI)

11. 5.

11:00 a 14:00

MAMINČIN SVÁTEK
(DIVADLO ÚSMĚV)
DÍLNIČKY PRO DĚTI

18. 5.

11:00 a 14:00

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
(DIVADLO KORÁB)

25. 5.

11:00 a 14:00

TETINY VE SVĚTĚ
(TETINY)

12:00 a 15:00
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KEI LAST MOMENT
S FABII TOUR

Příští zájezd na Jadran? S KEI LAST MOMENT
nyní ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.
Na palubě vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý
komfor
kom
fort,
for
t, jako rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky
ovládaná okna či centrální zamykání.
zamykání. Například model ŠKODA
Fabia Tour Easy může být váš již od 189 900 Kč s financováním
ŠKODA Finance od ŠkoFINu.
Tak se rychle sbalte a přesvědčte se, že KEI LAST
MOMENT,
MOME
NT, s mimořádnou výbavou i cenou, se vyplatí.

fabiatou
abiatourr.cz
* Cena platná s financ
financováním ŠK
ŠKODA Fina
inan
nce od Šk
ŠkoFI
FIN
Nu.
ŠKODA
Fabia

189 9

se ŠK
ODA F
ina

Váš autorizovaný prodejce vozË ŠKODA:

Tour o
d

00 Kč

nce o
d Ško
FIIN
Nu

2 vozu
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km
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AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno - Vinohrady
Tel.: 518 700 000
E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz

E

