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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
V letošním roce si připomínáme několik významných výročí spojených s Českým rozhlasem
Brno. Ve čtvrtek 10. května to bude přesně devadesát let, kdy se z vysílače tehdejšího Radiojournalu v Komárově ozvalo první pokusné vysílání a o čtyři měsíce později pak bylo otevřeno
již samostatné studio v pavilonu na střeše Zemského domu v Kounicově ulici. U těchto prvních
brněnských „rozhlasových vlnění“dnešní ředitel
Českého rozhlasu Brno pochopitelně nebyl, ale
leccos o tom ví. I jeho letošní osobní výročí jistě
nezůstane opomenuto, je totiž téměř na den
o třicet let mladší než první brněnské rozhlasové
vysílání. V květnu mu bude šedesát. Jmenuje
se Jaromír Ostrý.
Pokračování na str. 15
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ý Fašan
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Další místo čeká na svoji šanci

Sezónu venkovních akcí v parcích
a na náměstích zahájí Velikonoční slavnosti
Parky a náměstí v centru Brna i letos oživí
několik velkých trhů a prázdninový festival.
Sezónu venkovních akcí zahájí Velikonoční
slavnosti, které se konají na náměstí Svobody již popáté, a to od 11. do 18. dubna.
Pro návštěvníky bude otevřeno přes čtyřicet
prodejních stánků s velikonočním a dárkovým
zbožím z produkce drobných řemeslníků
a s občerstvením. Každý den odpoledne od
14.00 do 18.00 hod. bude na pódiu probíhat
doprovodný program, jehož hlavním lákadlem
jsou folklórní vystoupení, pro děti také zahrají
divadla a pro dospělé hudební skupiny žánrově sahající od netradičně pojaté lidové hudby,
přes folk až po swing či keltskou muziku. Denně se také otevře velikonoční dílna. „A jak se
již stalo tradicí, na Zelený čtvrtek se bude
návštěvníkům servírovat špenátová polévka
a čepovat zelené pivo,“ zve na akci, na kterou
je vstup zdarma, starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Bližší informace
o sortimentu na stáncích, kompletní doprovodný program a fotografie z předešlých ročníků Velikonočních slavností jsou zveřejněny
na www.velikonocnislavnosti.cz.
„Letos podruhé připravujeme i festival Léto
v centru. Ten začne v den Svátku hudby, tedy
v sobotu 21. června, a hlavní část jeho programu bude probíhat každý prázdninový

pátek v parku na Moravském náměstí,“ představil další plány starosta Šťástka a dodal:
„Malí návštěvníci se mohou těšit na odpolední
výtvarné dílny a pohádky, ti velcí pak na koncerty všech žánrů.“ Potvrzena je například
účast brněnské hudební legendy – kapely
Folk Team. „Průběžně jednáme i s dalšími
pořadateli, chceme ukázat, že v létě není
v Brně nuda,“ uzavřel starosta.
Na podzim proběhne pátý ročník Festivalu
v centru dění, který postupně v centru Brna
přinese Slavnosti piva (11.–14. září), Slavnosti jídla (18.–21. září), Slavnosti vína
(26. září–3. října) a Slavnosti řemesel
(6.–12. října).
„Vzhledem k tomu, jak se podařilo naplánovat
rekonstrukci Zelného trhu, počítáme s tím,
že se letos uskuteční již pošesté i Vánoce na
Zelňáku, a to v termínu 28. listopadu–23. prosince,“ nastínil plány organizátorů starosta.
Všechny uvedené akce pořádá radnice MČ
Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko
ve spolupráci s dalšími partnery.
 (red)
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Konečného náměstí je
dalším z mnoha zajímavých, dnes však nepříliš
přívětivých a neprávem
opomíjených míst v naší
městské části, které by
v budoucnu mohlo dostat
novou podobu.
V tomto čísle zpravodaje zveřejňujeme
rekapitulaci zadání architektonické soutěže na obnovu náměstí, které zdobí i unikátní blok secesních domů Tivoli architekta Františka Pawlu, a zároveň i její
výsledky. Dovolím si připomenout, že
k budoucí podobě prostoru proběhla
v loňském roce veřejná anketa a její
výsledky byly jedním z podkladů pro soutěžící ateliéry. Naším cílem je totiž o veřejném prostoru diskutovat, komunikovat
s veřejností a na základě zjištěných
poznatků jej postupně oživovat. Proto
jsme věnovali pozornost například oblasti
Masarykovy čtvrti a Kraví hory nebo
nedávno Zelnému trhu.
Za sebe mohu slíbit, že se podobným
způsobem budeme naší městské části
věnovat i do budoucna. A pokud se do
diskuse zapojíte, budu velmi rád.

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

Vracíme lesk náměstí „Tivoli“

Vítězný návrh ateliéru P.P. Architects s. r. o., Pavel Pekár, Marek Holán, Ondřej Mundl, Tomáš Págo.
Architektonickou soutěž týkající se obnovy Konečného
náměstí, pro které se mezi
Brňany vžil také název Tivoli,
uspořádala městská část
Brno-střed. Ze čtyř brněnských
ateliérů, které se zúčastnily
výběrového řízení, zvítězil návrh ateliéru P.P. Architects
s. r. o.
Hlavním účelem soutěže byl
návrh základní koncepce
Konečného náměstí jako živého
veřejného prostoru v kontextu
architektonicky výjimečných
okolních staveb. Zadání soutěže
dále kladlo důraz na využití stávající vzrostlé zeleně, její doplnění, odclonění rušné dopravy
a vybavení náměstí městským

mobiliářem.
Samo statným
tématem k řešení byl návrh
ústředního motivu náměstí,
umístění architektonicky výtvarného díla – instalace tematicky
zaměřené na historii vzniku
náměstí a výjimečné okolní stavby s připomenutím jejího tvůrce
Františka Pawlů. K budoucí
podobě náměstí proběhla v loňském roce rovněž anketa, jejíž
výsledky byly jedním z podkladů
pro soutěžící týmy.
Vyzvané ideové architektonicko-urbanistické soutěže ve formě
výběrového řízení se zúčastnily
čtyři brněnské ateliéry. Vítězný
návrh ateliéru P.P. Architects
s. r. o. je založený na libretu parkového náměstí s centrální zpevněnou plochou, která se přístu-

povými cestami pohledově otevírá k průčelím okolních domů.
Ústřední prostor je od okolní
dopravy chráněn mělkými terénními valy svažujícími se plynule
k nárožím náměstí. Porotou bylo
kladně hodnoceno, že návrh
využívá stávající zeleně, vhodně
ji doplňuje v celé ploše prostranství a jsou respektovány hlavní
pěší trasy po obvodu prostranství
s využitím živého plotu k jejich
odclonění od silniční dopravy. Pro
další zpracování tohoto návrhu
porota doporučila výškově
a hmotově zdůraznit dominanci
výtvarného prvku tvořícího střed
náměstí, zvážit alternativní materiálové provedení a kombinaci
s vodním prvkem. Části travnaté
terénní modelace, které jsou

pohledově exponované z centrální plochy (z navrhovaného posezení), porota doporučila doplnit
nízkou kvetoucí zelení. Dále bylo
doporučeno prověřit možnost
umístění pavilonku se sezonní
kavárnou a veřejným WC.
Soutěžní návrhy jsou vystaveny
v hlavním vestibulu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2.
V současné době se již zpracovává projekt pro územní a stavební řízení tak, aby k realizaci
obnovy Konečného náměstí
mohlo dojít co nejdříve.


Ing. arch. Vojtěch Mencl,
předseda komise výstavby
a územního rozvoje

Ostatní ateliéry navrhly tyto podoby Konečného náměstí
AGP architekti, Michal Palaščak
Principem návrhu je vytvoření
centrální plochy s hladkým
pochozím povrchem, která umožňuje všesměrný pohyb chodců
a variabilní umístění mobiliáře.
Návrh s největším podílem zpevněných ploch umisťuje pásy zeleně pouze podél dopravních
komunikací. V těžišti náměstí je
situován zcela originálně řešený
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výtvarný prvek – kulové zrcadlo
reflektující fasády okolních
secesních domů. Tento prvek
však s ohledem na měřítko okolních staveb není dostatečným
kompozičním leitmotivem řešení
prostoru. Inspirativní je návrh
osázení záhonů směsí trvalek
a umístění pavilonku se sezonní
kavárnou a veřejným WC.

Informace z radnice
Ateliér Štěpán s. r. o., Marek Jan Štěpán, Hana Kristková
Řešení vyčleňující trojúhelníkovou plochu zeleně modelací terénu do tvaru „mísy“, oddělené
a ohraničené zídkou po celém
obvodu náměstí, se třemi
postranními vstupy do centrální
části.
Nápadité je umístění připomínky
stavitele Pawlů ve formě nápisu
na zídce a její večerní nasvícení

proměnlivým RGB Led zdrojem
světla. Diskutabilní je působení
zídky a její vnímání z horizontu
chodce.
Pokud jde o důležitý prvek zeleně, návrh obsahuje pouze stromořadí oddělující pěší trasy od
komunikací podél stran řešeného
prostoru.

Ateliér RAW s. r. o., Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Eva Wágnerová,
Jiří Plieštik
Návrh založený na „klasicistní“
tříosé kompozici pěších cest protínajících se v kruhovém těžišti –
centrální ploše již dominuje kašna
s výtvarným prvkem „stélou“
a připomínkou stavitele F. Pawlů
nápisem v dlažbě kašny.
Významným prostorotvorným
prvkem jsou rovněž tři linie stromů po stranách trojúhelníkového
náměstí. Toto řešení však znamená vyšší podíl zpevněných ploch

na úkor stávající zeleně a absenci
vzrostlé zeleně v centrální „pobytové části“. Návrh neuvažuje se
zachováním stávajících stromů.
Odclonění dopravy od centrální
pobytové části je dosaženo živými ploty podél silnic a zvýšenou
modelací terénu zatravněných
ploch. Návrh nezachovává současné přímé pěší trasy po obvodu řešeného prostoru.

Stalo se v naší městské části

Brněnský Fašank skončil půlnočním pochováváním basy

Ukázky lidových tanců a zvyků
z jednotlivých regionů Moravy,
včetně množství různých dovádějících masek. Takový byl
Fašank Brno 2014, který proběhl v ulicích města v úterý
4. března.
Slavnosti, v našem regionu nejčastěji nazývané Fašank v Čechách známější pod názvem
„masopust“, spojené s oslavou

slunovratu, jsou součástí folklorních tradic mnoha etnik a prolínají
se prakticky celou Evropou. Jsou
obdobím plným veselí, barevných
maškar, zpěvu, tance a lidí, kteří
se chtějí bavit, zapomenout na
zimu, která jim odnesla slunce
a přinesla zimní nepohodu.

Masopust v tradiční
podobě
Cílem akce, organizované Slo-

váckým souborem Šafrán Brno,
bylo přiblížit široké veřejnosti
a zvláště mladším obyvatelům
města jednu z významných lidových tradic, která bývala v minulosti důležitým předělem hospodářského roku na vesnici.
Organizátorům se podařilo aktivizovat brněnské folklorní soubory a skupiny z městských částí
pro vytvoření nové tradice brněnských fašanků. Oproti minulým
ročníkům zajistili také účast i skupin mimo města Brna, a to
z Pozořic, Ochozu u Brna
a z rázovité oblasti moravskoslovenského pomezí, Bystřice pod
Lopeníkem a Komně, kde se tradiční fašanky pořádají mnoho
desetiletí v prakticky nezměněné
formě. „V jejich případě si účasti
zvláště ceníme, protože naplňují
základní myšlenku akce, a to přiblížit návštěvníkům původní formy kulturního dění různých
oblastí,“ uvedl Ing. Ladislav
Urbančík, místostarosta Slovác-

kého souboru Šafrán, který
Fašank organizuje. Akce začala
na náměstí Svobody tradičním
masopustním občerstvením, později odpoledne se „fašančáři“
vydali na pochůzku po jednotlivých zastaveních v okolí náměstí.
Večer se v Dělnickém domě
v Juliánově celé dění zakončilo
pochováváním basy. Mezi vystupujícími soubory se kromě již uvedených objevil například Brněnský Valášek, Krojovaná skupina
z Komína, Krojovaná skupina
z Pozořic nebo Májek. Akci podpořila i městská část Brno-střed.

Šafrán slaví 65. výročí
Soubor Šafrán Brno vznikl v roce
1949 jako Slovácký národopisný
soubor. V roce 1990 byl přejmenován na Slovácký soubor Šafrán
Brno. V současné době je starostou souboru JUDr. Vladimír Focko. Soubor v letošním roce oslaví
již 65. výročí svého založení.

(red) foto: Jaroslav Pavlík
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Stalo se v naší městské části

V Brně se zavzpomínalo na Masaryka a na okupaci českých zemí

Hned dvě pietní shromáždění
se v březnu uskutečnila v Brně.
První uctilo památku T. G. Masaryka ve výročí den jeho narození, druhé pietní setkání bylo
určeno vzpomínce na 15. březen 1939.
V pátek 7. března v 11 hodin
dopoledne se začalo Komenského náměstí před Lékařskou
fakultou Masarykovy univerzity
plnit těmi, co si přišli zavzpomínat na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka. Ten se právě 7. března 1850 narodil v Hodoníně.
A jako každý rok v tento den
pořádá Československá obec
legionářská (ČSOL) pietní setkání, aby vzpomenula na našeho

významného státníka. Slavnostní setkání, jehož se zúčastnil
Prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil
DrSc. z Masarykovy univerzity
a Ing. Jan Kruml z ČSOL, doplnilo položení kytic k prezidentovu
pomníku.
Ve čtvrtek 13. března se v brněnských Kounicových kolejích
v Brně-Žabovřeskách na ulici Králova konalo pietní shromáždění
k 75. výročí rozbití ČSR a okupace českých zemí nacistickým
Německem dne 15. března 1939.
V místech někdejšího nacistického popraviště uctili zúčastnění
památku těch, jejichž životy byly
na tomto místě nedobrovolně
ukončeny. Kytici na nádvoří v Kounicových kolejích položil mezi jinými i starosta městské části Brno-

-střed Mgr.Libor Šťástka. Následně byla v Pamětní síni navržena
minuta ticha za zemřelé. Besedu
a diskuzi doplnila četba veršů
Vítězslava Nezvala a lidí uvězně-

ných v Kounicových kolejích.
Shromáždění zorganizoval Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Brno.

(red)

Stanislav Chlup získal 1. místo v soutěži Brněnský sport v objektivu

Ve středu 26. února proběhlo
v gotických prostorách Křížové
chodby na Nové radnici slavnostní vyhlášení vítězů fotosoutěže Brněnský sport
v objektivu 2013 a slavnostně
tímto okamžikem organizátoři
zahájili nový ročník 2014.

V kategorii do 20 let zvítězil se
svou fotografií Bezhlavé podání
Jiří Levý, hned za ním se umístil
Viktor Juhaniak, který svou fotografii pojmenoval Cyklista vs.
okruh. V kategorii nad 20 roků se
na prvním místě umístil Milan Diška a hned za ním Atilla Racek.
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Celkovým vítězem soutěže se stal
Ladislav Máša s fotografií Barevná řeka. Již tradičně, stejně jako
v minulých ročnících byla udělena
cena „Fair play“ Pavla Sázavského, a tu získal Stanislav Chlup
s fotografií Ruce 03.
Letošní vítězové přebírali stylové
plakety z rukou patrona soutěže
a prvního místostarosty městské
části Brno-střed Mgr. Pavla
Sázavského a ředitelky pořádající
agentury Jany Procházkové.
Odborná porota vybírala z celkem
256 zaslaných soutěžních snímků. Do rukou výherců bylo předáno celkem 11 cen. V porotě
zasedli: Mgr. Pavel Sázavský,
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.,
Mgr. Martin Jelínek, Mgr. Radek
Klimeš, Otto Ballon Mierny,
Michaela Dvořáková a pan Michal
Odehnal.

Nový ročník soutěže byl odstartován a všichni mají šanci a příležitost předvést své fotografické
umění. V pořadí šestý ročník otevírá všem možnost již dnes zasílat
zajímavé záběry.
Výstava fotografií z roku 2013
bude celý rok putovat po dalších
místech v Brně a Jihomoravském
kraji. Letošní seznam výstav bude
průběžně zveřejňován na webových stránkách fotosoutěže
www.brnenskysportvobjektivu.cz,
na nově spuštěném facebooku
a prostřednictvím upoutávek na
Hitradiu Magic Brno. Na výstavu
nejlepších sportovních fotografií
roku 2013 v galerijní tramvaji
se pak Brňané mohou těšit již
v červnu.


(red)

Informace z radnice

Volby do Evropského parlamentu se konají 23. a 24. května
V pátek 23. května 2014 od
14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 24. května 2014 od
8.00 hod. do 14.00 hod. proběhnou volby do Evropského parlamentu.
Případné dotazy a informace
k volbám do Evropského parlamentu je možné získat:
telefonicky: 542 526 349 – Linhová Libuše
e-mail: linhova@stred.brno.cz
osobně: ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno,
přízemí, od vrátnice vlevo, kancelář č. 2 označená „VOLBY“
Pondělí a úterý: 8.00–18.00 hod.
Středa:
6.30–17.00 hod.
Čtvrtek:
6.30–16.00 hod.
Pátek:
6.30–15.00 hod.

Informace pro voliče
Právo hlasovat – občan České
republiky
Právo hlasovat do Evropského
parlamentu má každý státní občan
České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18
let, nevznikla u něj překážka ve
výkonu volebního práva a je
zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Překážkou ve výkonu volebního
práva je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva.
Právo hlasovat – občan jiného
členského státu EU
Právo hlasovat do Evropského
parlamentu má občan jiného členského státu, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let a je
po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna
2014), nevznikla u něj překážka ve
výkonu volebního práva a je
zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Překážkou ve výkonu volebního
práva je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva.
Občan jiného členského státu,

který má právo volit podle § 5
zákona 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu
a není veden v dodatku stálého
seznamu voličů, projeví svou vůli
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním
obvodu je přihlášen k trvalému
nebo přechodnému pobytu na
území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj.
13. dubna 2014, žádost o zápis
do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu. Ke své
žádosti přiloží kopii dokladu
osvědčující přihlášení žadatele
k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a zároveň čestné
prohlášení žadatele, ve kterém
uvede svoji státní příslušnost,
místo pobytu, adresu volebního
obvodu, kde byl dosud pro volby
do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že
bude hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu pouze
na území České republiky.
Občan jiného členského státu,
který je veden v dodatku stálého
seznamu voličů, projeví svou vůli
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České
republiky tím, že nejpozději 40 dnů
přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku
stálého seznamu veden, žádost
o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Ke své žádosti přiloží
čestné prohlášení žadatele, ve
kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro
volby do Evropského parlamentu
veden ve volební evidenci, a to,
že bude hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu pouze na
území České republiky.
V případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis
do seznamu voličů nebo o přenesení svých údajů z dodatku
stálého seznamu do seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu na území České
republiky již při minulých volbách
do Evropského parlamentu v roce

2009 nebo 2004 a od té doby
nepožádal o vyškrtnutí z tohoto
seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky, je stále
zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Těmto voličům doporučujeme,
aby si svůj zápis ověřili na příslušném obecním úřadě.
Voličský průkaz
Žádost o vydání voličského
průkazu je možné podávat ode
dne vyhlášení voleb u toho obecního úřadu, u kterého je zapsán
v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, a to
písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, příslušnému obecnímu
úřadu.
Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz,
je 8. květen 2014.
Každý občan si může zkontrolovat od 24. března do 14. dubna 2014 do 16.00 hod. na Úřadě
městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Odbor informatiky od
8.00 hod., a to v pondělí a ve středu do 17.00 hod., v úterý a ve
čtvrtek do 14.00 hod. a v pátek
do 13.00 hod., zda je zapsán ve
voličském seznamu. Je třeba
předložit občanský průkaz nebo
cestovní pas.
Hlasovací lístky budou doručeny
do schránek do 20. května 2014,
budou také k dispozici na ÚMČ
Brno-střed, Dominikánská 2 nebo
přímo ve volební místnosti.
Hlasování
Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Volič, který je
občanem jiného členského státu,
prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu a že
je na území ČR přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu.
Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno.
Voliči, který není zapsán ve
výpisu ze seznamu pro volby

do Evropského parlamentu,
okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí,
pokud volič hlasuje na voličský
průkaz.
Po učinění záznamu ve výpisu ze
seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním
razítkem ÚMČ BS a odebere se
do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde si hlasovací lístek
upraví, do úřední obálky vloží
jeden hlasovací lístek toho politického subjektu, pro který se
rozhodl hlasovat. Volič může na
hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému kandidátu dává přednost.
Jiné písemné úpravy hlasovacího
lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Úřední obálku
vhodí před volební komisí do
volební schránky. Pokyny pro
způsob hlasování jsou součástí
hlasovacích lístků. Voliči, který se
neodebral do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků,
okrsková volební komise hlasování neumožní.
Každý volič hlasuje osobně.
Výjimkou je tělesně postižený,
který si může do prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků vzít
jiného voliče, nikoliv však člena
volební komise.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů úřad městské části
a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to
pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.
Možnost volit v nemocnici
nebo obdobném zařízení
Při pobytu v nemocnici, porod-
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nici, sanatoriu, ústavu sociální
péče nebo obdobném ústavu
a zařízení může oprávněný volič
rovněž uplatnit své aktivní volební
právo. Voliče, kteří projeví vůli hlasovat ve výše uvedených zařízeních, nahlásí správce příslušného
zařízení obecnímu úřadu, a to nejpozději 20 dnů přede dnem
voleb, tj. 3. května 2014.
Z toho vyplývá, že o tento zápis
by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny
voleb v některém z uvedených
zařízení zřejmý, neboť následné
změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze
provádět.
Pokud si volič není jistý, kde se
bude ve dny voleb nacházet, jeví

se jako nejvýhodnější řešení vyřízení voličského průkazu.
Hlasovací lístky i úřední obálku
mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.

Informace pro politické
strany
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována
pro volby do Evropského parlamentu, může delegovat nejpozději do 23. dubna 2014 jednoho
člena a jednoho náhradníka do
okrskové volební komise v každém volebním okrsku (§ 18
odst. 3 zákona 62/2003 Sb.).
Další podrobnější informace
najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz. V odkazu „Volby“.

Změna volebních okrsků
Od 1. 1. 2014 vyplývá z § 26
odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů povinnost vést volební okrsky jako účelové územní prvky
v Registru územní identifikace,
adres a nemovitostí (dále jen
„RÚIAN“).
Z tohoto důvodu došlo ke změně definice volebních okrsků,
tj. zařazení jednotlivých adresních míst do volebních okrsků.
Upozorňujeme na tuto skutečnost a doporučujeme voličům,
aby si v době do 13. 4. 2014
zkontrolovali, zda a ve kterém
volebním okrsku je v RÚIAN

zařazena adresa jejich trvalého
popř. přechodného pobytu.
Kontrolu lze provést na internetové adrese:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/o
vereniadresy/vyhledej.
V případě, že adresa v RÚIAN
neexistuje, nemůže být volič
zařazen na seznam voličů,
a tudíž mu nebude umožněno
volit.
Případné dotazy a informace
k volebním okrskům a seznamu
voličů:
telefonicky: 542 526 354 –
Ingrid Prokopová, Odbor informatika.

(red)

Abecední seznam ulic s volebními místy
Adresa

Okrsek

Anenská sudá
Anenská 3–11 lichá
Anenská 13 do konce lichá
Antonínská
Arne Nováka
Bakalovo nábř.
Bartošova
Barvičova 1–9 lichá
Barvičova 2–70 sudá
Barvičova 11 do konce lichá
Barvičova 72 do konce sudá
Barvířská
Bašty
Bauerova
Bayerova 1–17 lichá
Bayerova 2–30 sudá
Bayerova 19–37 lichá
Bayerova 32 do konce sudá
Bayerova 39 do konce lichá
Beethovenova
Běhounská
Bělidla
Benešova 7
Benešova 1–5 lichá
Benešova 9–21 lichá
Benešova sudá
Besední
Bezručova
Bidláky
Bílého
Biskupská
Bohuslava Martinů celá
Botanická 1
Botanická 2–18 sudá
Botanická 3–19 lichá
Botanická 20–38 sudá
Botanická 21–37 lichá
Botanická 39–45a lichá
Botanická 40–56 sudá
Botanická 66–68 sudá
Brandlova 1–4
Brandlova 6
Bratislavská 1–11a lichá
Bratislavská 2–34 sudá
Bratislavská 13–35a lichá
Bratislavská 36–62
bratří Čapků

23037
23038
23037
23065
23070
23025
23008
23044
23044
23043
23043
23012
23005
23034
23061
23059
23059
23060
23058
23004
23004
23033
23005
23006
23006
23006
23002
23022
23026
23044
23005
23041
23063
23063
23061
23061
23062
23058
23058
23058
23004
23002
23010
23010
23011
23012
23048

Volební místo

Adresa

ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Antonínská 3
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Stará 13–15
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Úvoz 55

Burešova
Cejl 1–63 lichá
Cejl 2–50a sudá
Cejl 52–64 sudá
Cejl 65–69 lichá
Celní
Cihlářská
Cyrilská
Čápkova 1–11
Čápkova 12–28 sudá
Čápkova 13–29 lichá
Čápkova 30 do konce sudá
Čápkova 31 do konce lichá
Čechyňská
Červený kopec
Česká 1–33
Česká 34
Divadelní
Dominikánská
Dominikánské nám.
Dornych 1–45 lichá
Dornych 2–76 sudá
Dostálova
Drobného 1–7 lichá
Drobného 27
Dřevařská 1–27 lichá
Dřevařská 2–22 sudá
Dřevařská 24–30a sudá
Dřevařská 29 do konce lichá
Dvorského
Dvořákova
Foustkova 11–35 lichá
Francouzská 2–62 sudá
Františkánská
Františky Stránecké
Gallašova
Gallašova č. ev. 651
Gorazdova lichá
Gorazdova sudá
Gorkého 1–23 lichá
Gorkého 2–14 sudá
Gorkého 16–40 sudá
Gorkého 25–35 lichá
Gorkého 42–54 sudá
Gorkého 37 do konce lichá
Gorkého 56 do konce sudá
Grmelova
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Okrsek
23063
23010
23014
23012
23012
23024
23064
23016
23051
23069
23052
23055
23053
23016
23031
23002
23004
23006
23001
23001
23017
23017
23043
23007
23007
23060
23060
23058
23059
23029
23004
23042
23013
23006
23044
23027
23032
23049
23047
23070
23070
23051
23049
23050
23048
23048
23025

Volební místo
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Stará 13-15
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8

Informace z radnice
Adresa
Grohova 1–11 lichá
Grohova 2–34 sudá
Grohova 13–29 lichá
Grohova 31–41 lichá
Grohova 36–40 sudá
Grohova 43 do konce lichá
Grohova 46 do konce sudá
Havlenova 1–25 lichá
Havlenova 2–10 sudá
Havlenova 12 do konce sudá
Havlenova 27 do konce lichá
Havlíčkova 1–43 lichá
Havlíčkova 2–36 sudá
Havlíčkova 38 do konce sudá
Havlíčkova 45 do konce lichá
Heinrichova 1–19 lichá
Heinrichova 2–20 sudá
Heinrichova 22 do konce sudá
Heinrichova 21 do konce lichá
Helceletova
Heršpická
Hilleho
Hlávkova
Hlídka
Hlinky 1–149 lichá
Hlinky 2–92 sudá
Hlinky 94–140 sudá
Hlinky 142 do konce sudá
Hlinky 151 do konce lichá
Hluboká
Holandská
Hoppova
Horní
Hrnčířská 1–21 lichá
Hrnčířská 23–33 lichá
Hrnčířská 37–43 lichá
Hrnčířská 51, 60
Hroznová
Husova 1–3, 7–13 lichá
Husova 5
Husova sudá
Husova 15 do konce lichá
Hvězdová lichá
Hybešova 1, 1a
Hybešova 2–33
Hybešova 35 do konce
Hybešova 34
Jakubská
Jakubské nám.
Jana Uhra 1–21 lichá
Jana Uhra 2–10 sudá
Jana Uhra 12–20 sudá
Jana Uhra 23 do konce lichá
Jana Uhra 22 do konce sudá
Janáčkovo nám.
Jánská 1–17 lichá
Jánská 2–12 sudá
Jánská 14 do konce sudá
Jánská 19 do konce lichá
Jaroslava Foglara
Jaselská
Jeřabinová
Jeřábkova
Jezuitská
Jihlavská 1
Jílová 1–29b lichá
Jílová 2–24 sudá
Jílová 26 do konce sudá
Jílová 31 do konce lichá
Jiráskova 1–11 lichá
Jiráskova 2–14 sudá
Jiráskova 13–35 lichá
Jiráskova 16–34 sudá
Jiráskova 36 do konce
Jircháře
Jiříkovského
Josefská
Joštova
Kalvodova
Kamenná

23070
23069
23051
23050
23052
23048
23048
23028
23028
23027
23027
23045
23045
23042
23042
23046
23046
23045
23045
23045
23026
23008
23043
23002
23035
23036
23035
23039
23039
23030
23026
23060
23031
23060
23058
23062
23056
23039
23038
23018
23002
23002
23012
23023
23021
23021
23037
23002
23004
23054
23054
23055
23052
23053
23065
23003
23003
23006
23006
23031
23070
23046
23008
23004
23030
23031
23031
23024
23024
23051
23051
23069
23069
23054
23038
23046
23006
23002
23039
23032

Volební místo

Adresa

SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Horní 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Horní 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16

Kamenná čtvrť
Kamenomlýnská
Kampelíkova
Kaplanova
Kapucínské nám.
Klácelova
Kobližná
Kolískova
Koliště 1–35 lichá
Koliště 4
Koliště 37–49 lichá
Koliště 49a–67 lichá
Koliště 69 do konce
Komenského nám.
Konečného nám. 1–3
Konečného nám. 4 do konce
Kopečná 1–21 lichá
Kopečná 2–36 sudá
Kopečná 23 do konce lichá
Kopečná 38 do konce sudá
Körnerova
Kotlářská 1–9 lichá
Kotlářská 2–16 sudá
Kotlářská 11–19 lichá
Kotlářská 18–26 sudá
Kotlářská 21–25 lichá
Kotlářská 27 do konce lichá
Kotlářská 28 do konce sudá
Kounicova 1–43 lichá
Kounicova 2–6 sudá
Kounicova 8–14 sudá
Kounicova 16–28 sudá
Kounicova 30–44 sudá
Kounicova 45–55 lichá
Kounicova 57–67 lichá
Kozí
Koželužská
Kraví hora
Krondlova 1–9 lichá
Křenová 1–17 lichá
Křenová 2–46 sudá
Křenová 19 do konce lichá
Křenová 48 do konce sudá
Křídlovická 1–3
Křídlovická 5–17 lichá
Křídlovická 4–28 sudá
Křídlovická 19–47 lichá
Křídlovická 30–52 sudá
Křídlovická 49 do konce lichá
Křídlovická 54 do konce sudá
Křížkovského 1–19 lichá
Křížkovského sudá
Křížkovského 21 do konce lichá
Křížová lichá
Křížová sudá
Kudelova
Květinářská
Květná
Leitnerova 1
Leitnerova 2–18 sudá
Leitnerova 7–9 lichá
Leitnerova 22–26 sudá
Leitnerova 30–34 sudá
Lerchova 1–11 lichá
Lerchova 2–10 sudá
Lerchova 13 do konce lichá
Lerchova 12 do konce sudá
Lidická 1–31 lichá
Lidická 2–36 sudá
Lidická 33–59 lichá
Lidická 38 do konce sudá
Lidická 61 do konce lichá
Lipová 1
Lipová 1a do konce lichá
Lipová 2–12 sudá
Lipová 14 do konce sudá
Londýnské náměstí
Ludmily Konečné
Ludvíka Podéště
Lužánecká

Volební místo
23032
23039
23045
23043
23005
23045
23004
23016
23009
23014
23010
23014
23015
23002
23054
23055
23038
23038
23037
23037
23011
23056
23057
23057
23061
23062
23059
23063
23068
23066
23068
23067
23057
23067
23057
23004
23016
23048
23042
23017
23017
23015
23016
23019
23020
23020
23022
23022
23023
23023
23034
23035
23035
23019
23033
23009
23005
23039
23021
23021
23037
23038
23037
23044
23044
23045
23045
23066
23008
23065
23007
23063
23046
23039
23044
23039
23029
23032
23039
23007

ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
Gymnázium Barvičova 85
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Antonínská 3
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křídlovická 30b
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křídlovická 30b
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ nám. 28. října 22
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. 28. října 22
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Informace z radnice
Adresa
Mahenova 1–11 lichá
Mahenova 2–14 sudá
Mahenova 13 do konce lichá
Mahenova 16 do konce sudá
Malinovského nám.
Marešova
Marie Pujmanové
Masarykova 1–17 lichá
Masarykova sudá
Masarykova 19–23 lichá
Masarykova 25 do konce lichá
Masná
Mášova
Mečová
Mendlovo nám. 1–15
Mendlovo nám. 16 do konce
Měnínská
Mezírka
Milady Horákové 1–19 lichá
Milady Horákové 2–28 sudá
Milady Horákové 30 do konce sudá
Milady Horákové 21 do konce lichá
Minoritská
Mlýnská 1–23
Mlýnská 25 do konce
Moravské nám. 1–10
Moravské nám. 11 do konce
Mozartova
Muzejní
Nádražní
Nádvorní
náměstí 28. října
náměstí Míru
náměstí Svobody 1
náměstí Svobody 2–7
náměstí Svobody 8–14
náměstí Svobody 15–19
náměstí Svobody 20 do konce
Náplavka
Nerudova
Neumannova 1–16
Neumannova 17 do konce
Nové sady
Novobranská
Obilní trh
Opavská
Opletalova
Opuštěná
Orlí 1–18b
Orlí 19 do konce
Panenská
Panská
Pavlíkova
Pekárenská 1
Pekárenská 2 do konce
Pekařská 1–7 lichá
Pekařská 2–16 sudá
Pekařská 9 do konce lichá
Pekařská 18 do konce sudá
Pellicova 1–53a
Pellicova 55 do konce
Peroutková
Petrov
Petrská
Pionýrská 4
Pisárecká lichá
Pivovarská
Plotní
Plynárenská lichá
Plynárenská sudá
Pod Červenou skálou
Podnásepní
Pohořelec
Polní 1–37 lichá
Polní 2–88 sudá
Polní 39 do konce lichá
Polní 90 do konce sudá
Ponávka
Poříčí 1–3a lichá
Poříčí 5 do konce lichá

23046
23046
23044
23044
23006
23070
23039
23003
23005
23005
23006
23016
23066
23001
23033
23034
23006
23065
23009
23009
23013
23007
23003
23017
23016
23004
23066
23004
23005
23005
23022
23007
23045
23002
23004
23003
23001
23004
23022
23056
23039
23040
23023
23006
23070
23029
23002
23017
23003
23006
23001
23001
23043
23067
23068
23038
23038
23037
23037
23038
23002
23001
23005
23005
23007
23039
23036
23017
23012
23014
23032
23015
23006
23025
23025
23026
23026
23010
23034
23019

Volební místo

Adresa

ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Křenová 21
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
SOU Jánská 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křídlovická 30b
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
Gymnázium Barvičova 85
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křenová 21
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Horní 16
ZŠ Křenová 21
SOU Jánská 22
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křídlovická 30b

Poštovská
Pražákova 53 do konce
Preslova 1–87 lichá
Preslova sudá
Preslova 89 do konce lichá
Průchodní
Příční lichá
Příční sudá
Příkop
Přízova
Pšeník
Radlas
Radnická
Rašínova
Renneská tř. lichá
Renneská tř. 2–12 sudá
Renneská tř. 14 do konce sudá
Resslova
Rezkova
Rooseveltova
Rosická
Roubalova 1–9 lichá
Roubalova 2-22 sudá
Roubalova 11 do konce lichá
Roubalova 24 do konce sudá
Rovná
Rudišova
Rumiště
Rybářská
Rybkova 1–15
Rybkova 17 do konce
Řeznická
Schovaná
Sedlákova 1–31 lichá
Sedlákova 2–28a sudá
Sedlákova 30 do konce sudá
Sedlákova 33 do konce lichá
Skořepka
Skrytá
Sladová
Slovákova
Smetanova 1–19
Smetanova 20 do konce
Sobotkova
Sokolská
Solniční
Soudní 1–11 lichá
Soukenická
Soukopova
Sovinec
Spálená
Stará
Starobrněnská
Stavební
Stojanova lichá
Stojanova sudá
Stráň
Strážní
Strž
Středova
Studánka
Sukova
Sušilova
Šilingrovo nám.
Špilberk
Špitálka 1–11, 15 lichá
Špitálka 13
Špitálka 2–6 sudá
Špitálka 8 do konce sudá
Špitálka 17 do konce lichá
Štefánikova 1–23 lichá
Štěpánská
Šujanovo nám.
Šumavská 31–35 lichá
Táborského nábř.
Tkalcovská sudá
Tomešova
Traubova lichá
Trnitá
Trýbova
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Volební místo
23003
23026
23040
23040
23039
23005
23011
23013
23009
23017
23030
23014
23005
23004
23026
23025
23027
23055
23043
23004
23017
23046
23046
23045
23045
23031
23042
23017
23034
23055
23048
23016
23036
23044
23044
23042
23042
23015
23001
23002
23068
23068
23064
23025
23067
23002
23012
23021
23044
23030
23017
23011
23001
23015
23048
23050
23031
23029
23031
23001
23038
23006
23067
23005
23002
23014
23012
23014
23015
23015
23060
23016
23016
23056
23032
23012
23047
23007
23017
23036

ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
SOU Jánská 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13–15
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Úvoz 55
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
SOU Jánská 22
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13–15
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1

Informace z radnice
Adresa
Trýbova č. ev. 407
třída Kpt. Jaroše
Tučkova 1–11 lichá
Tučkova 2–18 sudá
Tučkova 13 do konce lichá
Tučkova 20 do konce sudá
Tvrdého lichá
Tvrdého sudá
Údolní 1–11 lichá
Údolní 2–28 sudá
Údolní 13–39 lichá
Údolní 30–54 sudá
Údolní 41–51 lichá
Údolní 53–73 lichá
Údolní 56–72 sudá
Údolní 74 do konce sudá
Údolní 75 do konce lichá
Uhelná
Úvoz 1
Úvoz 3–5 lichá
Úvoz 2–46 sudá
Úvoz 7–31 lichá
Úvoz 33–39 lichá
Úvoz 48–56 sudá
Úvoz 41–53 lichá
Úvoz 55 do konce lichá
Úvoz 58–76 sudá
Úvoz 78–88 sudá
Úvoz 90–116 sudá
Úvoz 118 do konce sudá
Úzká
Vachova
Václavská 1–6
Václavská 7 do konce
Valcha
Vaňkovo nám.
Ve Vaňkovce
Veletržní 1–7 lichá
Veletržní 2
Veletržní 9–13 lichá
Veletržní 15 do konce lichá
Veselá
Veveří 1–31 lichá
Veveří 2–38 sudá
Veveří 33–49 lichá
Veveří 40–50 sudá
Veveří 51–71 lichá
Veveří 52–72 sudá
Veveří 73–77 lichá
Veveří 79–109 lichá
Vídeňská 1–53
Vídeňská 54–88
Vídeňská 90–96 sudá

23046
23008
23067
23067
23057
23062
23047
23046
23002
23070
23047
23049
23049
23046
23048
23045
23045
23017
23033
23036
23036
23047
23049
23047
23050
23053
23049
23050
23052
23053
23017
23006
23020
23033
23014
23044
23017
23033
23034
23034
23035
23001
23070
23068
23069
23067
23054
23056
23056
23055
23028
23024
23030

Volební místo

Adresa

ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
SZŠ Jaselská 7
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
SOU Jánská 22
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SZŠ Jaselská 7
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
SZŠ Jaselská 7
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16

Vídeňská 89–101 lichá
Vinařská
Vinohrady
Vlhká 1–19 lichá
Vlhká 2–26 sudá
Vlhká 21 do konce lichá
Vlhká 28 do konce sudá
Vodní
Vojtova
Vrchlického sad
Vsetínská
Všetičkova
Vysoká
Výstaviště
Výstavní lichá
Výstavní 2–12 sudá
Výstavní 14 do konce sudá
Wanklova
Wolkrova
Wurmova
Ypsilantiho
Za divadlem
Zachova
Zahradnická
Zahradníkova 1–7 lichá
Zahradníkova 2–8 sudá
Zahradníkova 10–18 sudá
Zahradníkova 9–15 lichá
Zahradníkova 20–28 sudá
Zámečnická
Závodní
Zderadova
Zedníkova
Zelný trh 1–7
Zelný trh 8
Zelný trh 9 do konce
Zvonařka
Žabovřeská 1
Žabovřeská 2–14 sudá
Železniční 2–16 sudá
Žerotínovo náměstí 1–5
Žerotínovo náměstí 6 do konce
Žižkova 1–15 lichá
Žižkova 2–22 sudá
Žižkova 17–55 lichá
Žlutý kopec
k. ú. Pisárky č. ev. 589, 608, 639, 645
k. ú. Štýřice č. ev. 152

Volební místo
23029
23039
23031
23014
23014
23015
23015
23038
23025
23007
23029
23046
23030
23035
23034
23034
23035
23043
23043
23042
23019
23006
23046
23020
23057
23056
23057
23062
23062
23001
23067
23016
23035
23001
23005
23001
23017
23039
23039
23017
23068
23070
23053
23055
23055
23046
23031
23031

ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křídlovická 30b
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křenová 21
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16

Poznámka:
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel (např. 18–40) zahrnuty i všechny
modifikace (např. 18–40a, b, c).

Radnice nabízí způsob řešení zvyšujícího se počtu volně žijících koček
Pokud se ve vašem okolí
vyskytují přemnožené volně
žijící kočky bez majitelů,
máme pro vás tuto informaci.
Na jaře začíná rozmnožování
koček, které probíhá několikrát
do roka, takže počet koček se
stále zvyšuje.
Pro vyřešení této naléhavé situace se provádí odchyt volně žijících koček, jejich kastrace,
očkování a případně přeléčení
potřebných jedinců. Po nezbytné karanténě se kočky v dobrém
zdravotním stavu vypouštějí na

původní místa výskytu, kde pak
žijí, aniž by rodily stále nové
potomky. Tento postup je předepsán v doporučení Ústřední
komise pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství ČR (dříve
metodický pokyn č. 3/1995 Státní veterinární správy ČR).
Odchyty v rámci Brna provádí
městský Útulek pro opuštěná
zvířata v Brně-Bystrci v rámci
svého rozpočtu. Je to dobré
řešení a vede k regulaci a stabilizaci počtu koček.
Co je třeba?
V případě výskytu koček na
území městské části Brno-střed

se vztahuje pouze na kočky bez
po dat podnět, tj. zajít nebo
zavolat na Úřad městské části
majitele.
Brno-střed, Odbor životního
 Odbor životního prostředí
prostředí (tel.: 542 526 157), kde
MČ Brno-střed
sdělíte informace o místě
výskytu a počtu koček
pověřenému pracovníZveme občany na
kovi, nejlépe i s uvede22. veřejné zasedání Zastupitelstva
ním kontaktních osob
městské části Brno-střed,
(telefon a adresa) znakteré se koná ve středu
lých místních poměrů.
9. dubna 2014
Tyto podněty budou
ve Společenském centru radnice
podkladem
pro
městské části Brno-střed
následnou objednávna Dominikánské ulici č. 2.
ku a provedení celé
Čas konání a program zastupitelstva
akce.
bude zveřejněn na webových
Upozornění: uvedené
stránkách radnice www.stred.brno.cz.
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Názory vedení radnice

Čím dříve bude fungovat Velký městský okruh, tím lépe
Vysoká koncentrace ultrajemných prachových
částic, která byla
nedávno naměřena na křižovatce Úvozu a Údolní a v blízké
Žižkově ulici, opět poukázala na
dlouhodobý problém.
Úvoz a okolí se totiž v žebříčcích
míst s nejhorším ovzduším v celé
České republice umisťují pravidelně. Důvod je jednoduchý: Hustá
doprava v sevření poměrně vysokých domů vytváří úzký kaňon, kterým se valí prach a další zplodiny.
Domnívám se, že řešením tohoto
problému je především dokončení

Velkého městského okruhu. Tato
významná dopravní stavba přinese významnou úlevu širšímu centru Brna i dalším městským částem. Hmatatelným důkazem je
třeba to, jaké zklidnění přinesly
Královu Poli nedávno otevřené
„Dobrovského tunely“.
Do roku 2025 má být hotová celá
severozápadní část okruhu. Od
Pisáreckého tunelu z D1 se řidiči
pohodlně a rychle dostanou až
na Hradeckou, a to bez úzkých
hrdel, jako je nyní úsek za mimoúrovňovou křižovatkou u výstaviště. Do roku 2035 obkrouží stavba téměř celé Brno. Dá všem
možnost během několika minut
přejet z jednoho konce na druhý.

Bez rizika uvíznutí v zácpě a bez
stání na semaforech.
Další dopravu z města odvede
R43, o jejíž výstavbu také dlouhodobě usilujeme. Řidiči ze směru od Svitav se díky ní dostanou
rovnou na dálnici. Brno si opět
významně oddechne.
Zaznívají i jiné – na první pohled
efektní – návrhy na levné a rychlé
řešení, a to zavést v centru Brna
takzvanou nízkoemisní zónu.
Mělo by se tak dosáhnout toho,
že by do centra mohla jen poměrně nová a moderní vozidla, která
neprodukují tolik zplodin. Jistě
chvályhodná myšlenka ovšem
naráží na fakt, že průměrné stáří
vozového parku je u nás více než

14 let. Staršími auty přitom často
jezdí senioři nebo lidé méně movití, problémům budou čelit také
řemeslníci, majitelé obchodů
a provozoven a další drobní živnostníci. Lidé se staršími auty
navíc ucpou silnice okolo zóny,
zaberou tam parkovací místa
a vyvolají další problémy.
Je proto naším společným
zájmem, abychom podpořili co nejrychlejší dostavbu klíčových silnic,
které jsou v drtivé většině evropských velkoměst. Ti, kdo je blokují
a zároveň si stěžují na prach a zplodiny v centru Brna, řešení ve skutečnosti jen ztěžují a oddalují.

Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed

Názory zastupitelů

Jaká má být bytová politika na Brně-střed?
Městská
část
Brno-střed vlastní okolo pěti tisíc
bytů, z toho je
téměř šest set
prázdných.
K těmto bytům
bohužel chybí
koncepce bydlení, kterou od
začátku volebního období po
vedení radnice požadujeme.
Domy se privatizují bez pravidel,
která by jasně stanovila, které
domy a byty jsou pro privatizaci
vhodné a které by si naopak městská část měla ponechat pro účely
sociálního bydlení. U některých
domů návrh na doporučení priva-

tizace ani nedává smysl. Jedná
se o případy domů, do kterých
bylo z úrovně městské části investováno a kde jsou velké počty
menších bytových jednotek.
V tuto chvíli není jasný ani minimální odhad počtu sociálních
bytů, které městská část bude
potřebovat.
Máme skoro šest set volných
bytů, přitom jsou z bytů vystěhováváni obyvatelé, kteří řadu let
platili poctivě nájemné a nyní se
třeba na přechodnou dobu
dostali do potíží způsobených
nemocí či ztrátou zaměstnání.
Další lidé vypovídají nájemní
smlouvy sami, jejich příjem na

nájem nestačí. Přitom jednou
z cest nenavyšování počtu volných bytů by mohlo být například
na přechodnou dobu snížit
nájem lidem, kteří se dostali do
potíží nebo jiná forma pomoci.
Ne všichni obyvatelé, kteří nejsou schopni platit nájem, jsou
si navíc vědomi toho, že můžou
požádat o příspěvek na bydlení,
který by jim pomohl tuto těžkou
životní situaci řešit. Další cestou
může být aktivnější forma podpory výměny bytů. Ta sice oficiálně probíhá, na druhé straně
jsou ale případy, kde městská
část výměnu bytu nechce povolit. Pak vzniká zbytečné podez-

ření, že nepovolená výměna
bytu je účelová.
Další možností, jak řešit vysoký
počet volných bytů, je snížení nájmu v lokalitách, které nejsou z hlediska bydlení natolik atraktivní.
Jedná se především o sociálně
vyloučenou oblast tzv. brněnského Bronxu, zahrnující například
ulice Cejl či Bratislavská. A jistě
by bylo možné najít další kritéria
pro snížení nájemného, která by
vedla k obsazení volných bytů
a zároveň vyšším příjmům na tolik
potřebné opravy domů, které má
městská část ve své správě.

Jasna Flamiková,
zastupitelka za Stranu zelených

Školy na Brně-střed

Rozvíjení kreativity a nadání nabízí umělecká škola Františka Jílka
Základní umělecká škola Františka Jílka zve k přijímacím
talentovým zkouškám, které se
konají ve dvou termínech,
8.–9. dubna a 14.–15. května od
15 do 18 hodin.
Přijímací zkoušky proběhnou
v budovách ZUŠ na Vídeňské 52

(obor hudební, výtvarný a literárně-dramatický) a Vídeňská 85
(obor taneční). Výuka probíhá
i na detašovaných pracovištích
v městských částech Brno-Bohunice, Nový Lískovec a Žebětín.
Žáci Výtvarného oboru jsou
vyučováni nejen výtvarným technikám, ale i dějinám výtvarné kul-
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tury. Hudební obor školy vyniká
širokou nabídkou výuky různých
nástrojů a nabízí uplatnění ve
školních souborech, komorních
seskupeních a orchestrech.
Výuka Literárně-dramatického
oboru probíhá v učebně vybavené nejmodernější divadelní technikou. Dramatická tvorba je účin-

ným nástrojem emocionálního
rozvoje osobnosti žáků. Tanec
rozvíjí muzikálnost dětí, přináší
jim radost a podporuje jejich kreativitu. V rámci Tanečního oboru se
děti seznámí se základy klasického, moderního i lidového tance.
Více informací na stránkách
www.zusjilka.cz.
 (red)

Naše školy

Zimní sportovní den na ZŠ Hroznová připomenul olympiádu v Soči
Loučení s letošní mírnou zimou
bylo na ZŠ Brno, Hroznová 1 ve
znamení sportovního dne.
V pátek 7. března se žáci II. stupně vydali sportovat. Akci jsme
uskutečnili, aby si děti mohly
nejen pořádně zacvičit, ale také
pobavit se při sportu s kamarády
a připomenout si nedávno skončenou olympiádu.
Sportovní den zahájili žáci ve třídách. Zde vytvořili skupiny
a absolvovali olympijský kvíz plný
zajímavostí. V něm byly otázky

z historie olympijského hnutí.
Během vyhodnocení jsme hovořili
o ZOH v Soči a zavzpomínali na
české sportovní úspěchy.
Olympijský kvíz s řešením najdete
na www.zshroznova.cz.Vítězové
z jednotlivých ročníků získali
diplomy a reflexní přívěsky pro
jejich větší bezpečí nejen při sportu. Gratulujeme!
Po velké přestávce se žáci se svými vyučujícími vydali sportovat.
Zápis holek a kluků na vybrané
sporty proběhl v uplynulém týdnu.
V nabídce byl badminton, bow-

Základní škola Úvoz pozvala na ples své žáky,
rodiče, přátele školy a hokejové příznivce
Základní škola Úvoz uspořádala spolu s hokejovým klubem Kometa čtvrtý ročník společenského plesu.
Rodiče žáků, kantoři, trenéři
a další přátelé školy se sešli
7. března v Hotelu Kozák, aby se
společně pobavili a zatančili si
na společenské události. O oficiální zahájení akce se postaral

ředitel školy Mgr. Miloš Doležal
a starosta městské části Brno-

-střed Mgr. Libor Šťástka.
K poslechu a tanci zahrála kapela Midnight Express. S ukázkou
společenských tanců vystoupil
bývalý žák školy Honza Babinec
se svojí partnerkou Klárou. Na
zúčastněné čekala tombola a po
půlnoci i vyhlášení výsledků soutěží o nejlepší tanečníky, nejlepší
taneční kreace či nejvíce se smějícího muže.
 (red)

ling, bruslení, plavání a turistika.
Teplé počasí nepřálo bruslení,
takže i tato skupina podnikla procházku do přírody.
Jedním z hlavních cílů bylo propojit žáky z jednotlivých ročníků
při společné aktivitě, což se
úspěšně podařilo. Chtěl bych
poděkovat pedagogům a zástupcům žákovské samosprávy, kteří
pomohli při organizaci zimního
sportovního dne. Pochvalu si
zaslouží všichni aktivní sportovci
z řad žáků.

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

Informujeme

Hezké oblečení může posloužit.
Vybírají ho obchody Nadace Veronica
Máte doma hezké věci, které nenosíte? Až
na ně při jarním úklidu šatníků, polic a poliček narazíte, místo vyhození do popelnice
je můžete zanést do obchodů Nadace Veronica. Obchody prodávají pěkné darované
věci, které si rád koupí někdo jiný.
Výtěžek z prodeje je rozdělován a pomáhá
občanským sdružením, školám, školkám
a aktivním lidem, kteří se zasazují o lepší životní prostředí v Brně. Například chrání a vysazují
stromy a zeleň v Brně, budují přírodní zahrady
kolem škol a školek, pečují o veřejná prostranství, věnují se dětem a mládeži, pořádají různé
komunitní, kulturní či osvětové akce. Do
obchodů můžete darovat: pěkné vyprané
a nepoškozené oblečení, módní doplňky,
kabelky, šátky, pásky, obuv novou nebo jen
málo nošenou, knihy v dobrém stavu, sklo,
keramiku, porcelán, hračky, bižuterii, šperky,

originál CD a DVD. Do obchodů nebereme
poškozené, rozbité a nefunkční věci, VHS
a audiokazety, starší beletrii a časopisy. Pokud
pěkné věci do obchodů přinesete v období
brněnských dní pro Zemi od 18.–27. dubna,
budete navíc zařazeni do velkého slosování
o ceny.
Dary nám můžete doručit do kteréhokoliv
našeho obchodu v otvírací době od 9–18 hodin
(na Jana Babáka do 19 hodin), v sobotu od
9–12 hod. Při větším množství věcí je lepší se
domluvit individuálně. Pokud si nejste jisti, zda
je věc pro nás vhodná, není nic lehčího, než
se nás zeptat na tel.: 732 191 488. Adresa:
Obchody Nadace Veronica, Pekařská 38
a Jana Babáka 11, www.nadacniobchod.cz.


Mgr. Jasna Flamiková,
ředitelka Nadace Veronica

Školení Bezpečí na internetu
poradí, jak na obvyklé nástrahy
Školení na téma kyberbezpečnosti se
uskuteční dne 29. dubna od 9.00 do 17.00
hodin v prostorách brněnského výstaviště.
„Na to, že se část našeho života odehrává na
internetu, jsme si už zvykli. Komunikace přes
e-mail a sociální sítě, počítačové databáze a systémy, bankovní konta spravovaná přes internetbanking – to vše je už samozřejmostí dokonce
i pro děti. A to ještě nehovoříme o rizicích spojených s používáním tzv. chytrých telefonů
a jiných elektronických hraček,“ vyjmenovává
rizika moderních technologií Milena Tomanová
ze sdružení Hypericum, které školení pořádá.
Je proto důležité získávat nové informace, abychom uměli naplno využívat úžasných možností,
které nám počítačové technologie přinášejí, ale
zároveň znali základní zásady pravidel „bezpečného provozu“ v kyberprostoru. Na školení je
třeba se přihlásit na e-mailu: info@hypericum.cz.
 (red)
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Informujeme

Triada nabízí podporu a praktickou pomoc rodičům v těžké situaci
Snad každý rodič se dostal do
situace, kdy by přivítal pomoc
nebo radu v těžké situaci. Ne
každý dokáže obtíže zvládnout
vlastními silami. Říct si
o pomoc není znakem rodičovského selhání, ale naopak snahy svou situaci řešit.
Rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly v složité životní situaci,
už jedenáct let pomáhá Triada –
Poradenské centrum. V poradenském centru pracují sociální pracovníci, kteří rodinám mohou
nabídnout podporu, poradenství
i praktickou pomoc. Vycházejí
z předpokladu, že dítě má právo
vyrůstat ve vlastní rodině. Rodiče
jsou pro dítě nenahraditelnými
osobami a vztahy dítěte s nimi
stojí na prvním místě. To platí
i v případě, jestliže dítě nežije se
svými rodiči (např. po rozchodu

rodičů, v pěstounské péči nebo
v ústavním zařízení).
Rodiče se mohou přijít do centra
poradit ve věcech ohledně vztahů
v rodině, uzavírání a rozvodu manželství, péče o děti, výchovy, školství a vzdělávání, péče o dítě po
rozchodu rodičů, stanovení výživného nebo přípravy na narození
dítěte, sociálních dávek, bydlení,
finančního hospodaření. Sdružení
nabízí rodičům s nezletilými dětmi
také doprovázení a podporu při
vyřizování osobních záležitostí
(na úřady, do škol, k soudům, do
dětských domovů apod.) nebo
intenzivní pomoc v jejich domácím
prostředí či podporu při asistovaných setkáních dítěte s rodičem,
se kterým aktuálně nežije.
V rámci nabízených služeb Triada
také pořádá pravidelná středeční
odpoledne pro rodiče s dětmi
zaměřená na rozvoj dětí předškol-

ního a mladšího školního věku.
Všechny služby jsou poskytovány
zdarma. Triada sídlí v centru Brna
na ulici Orlí 20. Je dobré se předem objednat osobně nebo tel.:
774 409 909, 774 909 130 či na
rodiny@triada-centrum.cz.

Sociální služba je realizována
v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“ prostřednictvím Evropského sociálního
fondu a rozpočtu ČR. Více na
www.triada-centrum.cz.  (red)

Nehodnotíme, ale vytváříme bezpečné prostředí, říká ředitelka Triady
Ředitelka poradenského centra Triada PhDr. Eva Rotreklová zdůrazňuje, že vycházejí
z předpokladu, že rodiče jsou
pro děti nenahraditelnými osobami.
S jakými nejčastějšími otázkami se na vás klienti obracejí?
Rodičům nabízíme pomoc ve
věcech, které se přímo nebo
nepřímo dotýkají nezletilých dětí
v rodině. Obracejí se na nás rodiče, kteří se potýkají s nějakými
obtížemi, např. mladí rodiče, rodiny s více dětmi, onemocněním či
ztrátou zaměstnání jednoho
z rodičů. Časté téma je situace
dětí po rozchodu rodičů. Rodiče
se ptají na otázky ohledně rozvodu, stanovení výživného, svěření dítěte do své péče, úpravu
kontaktu dítěte s druhým rodičem. Klienty také často zajímá,
na jaké sociální dávky má rodina
nárok. V neposlední řadě klienti
řeší problémy s dluhy nebo špatnou finanční situací rodiny.
Může si k vám pro dotaz přijít
i rodič, jehož dítě vyrůstá v úplné rodině, ale momentálně řeší
nějaký výchovný problém?
Samozřejmě, podpora při výcho-

vě je další časté téma, s kterým
k nám rodiče přicházejí. Můžeme
jim pomoci získat náhled na jednotlivé výchovné prostředky
a jejich vhodné a účelné používání, ve stanovení hranic ve
výchově,
vyrovnávání
se
s výchovně obtížnými situacemi.
Rodičům nabízíme také podporu
při školní přípravě a při rozvoji
konkrétních dovedností a znalostí dítěte, zejména v předškolním
věku.
Pracujete s klienty dlouhodobě nebo si třeba může rodič
nechat poradit i jen telefonicky?
Dlouhodobou spolupráci s klienty
navážeme většinou v případech,
kdy se rodina dostala do obtížné
situace a potýká se s více obtížemi. Pomáháme rodičům s praktickým nácvikem péče o dítě
nebo o domácnost, nebo v situacích, kdy je třeba dosáhnout
potřebné změny ve výchově
nebo péči o dítě. Není rozhodující, zda se rodiče nebo jiné pečující osoby rozhodly se na nás
obrátit přímo nebo na základě
doporučení orgánu sociálně
právní ochrany. V takových případech většinou zahajujeme prá-
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ci u nás v poradně a následně
potom část spolupráce může probíhat přímo v domácnosti. Nabízíme také doprovod na úřady
a při jednání se školou.
Jaké další programy organizujete?
V našem centru umožňujeme
asistovaný kontakt dítěte s rodičem či jiným příbuzným, se kterým dítě nežije ve společné
domácnosti. Snažíme se také
podporovat rodiče v kontaktu
s dětmi, které nevyrůstají v rodině
ale např. v ústavních zařízeních
nebo v pěstounské péči. Věnujeme se také náhradní rodinné
péči. Doprovázíme pěstounské
rodiny, pěstounům nabízíme také
vzdělávací programy. Dále pořádáme akce pro sociálně znevýhodněné rodiny. Jsou to pravidelná setkání rodičů s dětmi
v našem centru nebo akce
během školních prázdnin.
Jak probíhají středeční odpoledne určená pro rodiče s dětmi?
Rodiny ze sociálně znevýhodněných rodin mají v našem centru
možnost společně strávit čas
každou středu od 14 do 16 hodin.

Rodiče si spolu s dětmi hrají nebo
se věnují nějaké tvořivé činnosti.
Při této příležitosti mají dospělí
možnost konzultovat své aktuální
problémy a situaci dítěte s odborným pracovníkem.
Jak byste motivovala rodiče,
aby se necítili trapně si
o pomoc říct?
Poradenství poskytujeme anonymně, dbáme na diskrétnost při
všech činnostech, jsme také
vázáni mlčenlivostí a obecně
závaznými předpisy o ochraně
osobních a citlivých údajů. Rodiče nehodnotíme za jejich chování
nebo přístup k výchově dětí.
V našem centru vytváříme bezpečné prostředí pro každého,
respektujeme individuální situaci
každé rodiny. Přijít poradit se
nemusejí pouze rodiče, ale také
prarodiče, jiní příbuzní nebo
pečující osoby. Mohou přijít i se
svými dětmi, kterým se zvlášť
může věnovat jiný pracovník
našeho centra. S klienty mluvíme
o možnostech řešení problému,
s kterým přicházejí, jaký způsob
klient zvolí, záleží vždy na jeho
rozhodnutí, my mu poskytneme
podporu a pomoc při dosažení
 (red)
cíle.

Informujeme

Uzavření ulice Milady Horákové přináší změny v městské dopravě
Výlukové opatření má tyto základní atributy:

V březnu byla uzavřena pro
veškerou, a tedy i městskou
hromadnou dopravu ulice Milady Horákové v úseku od dětské
nemocnice až po ulici Koliště.
Situace potrvá přibližně do
června roku 2015.
V rámci této uzavírky budou
vyměněny všechny inženýrské
sítě, zrekonstruována tramvajová

trať, vozovka i chodníky. Vzhledem k neprůjezdnosti ulice Milady
Horákové není možné nasadit
místo tramvají běžnou náhradní
autobusovou dopravu. Výlukové
dopravní opatření zajišťuje maximální možnou dopravní obslužnost okolí vyloučeného úseku
a také obsluhu celé dotčené
oblasti, především městské části
Brno-sever.

• Všechny tramvajové linky jsou
z ulice Milady Horákové převedeny do ulice Cejl, která je
po dobu výluky jedinou spojnicí s centrem města.
• Tramvajová doprava zůstává
pro oblast Lesné a Černých
Polí i nadále páteřním dopravním systémem. Cestovní doba
přes ulici Cejl k hlavnímu nádraží se nemění a například na
Českou je pouze o 3 minuty
delší.
• Tramvaje mají dostatečnou
kapacitu a většina cestujících
z dotčené oblasti městské části Brno-sever nebo z části Židenic či Zábrdovic nemusí měnit
své cestovní návyky.
• Obsluhu lokality přiléhající
k zastávce Dětská nemocnice
je možné zajistit pouze v denním provozu obousměrnými
tramvajemi s ukončením na
tzv. kolejové úvrati. Tramvaje
linky x3 jedou od dětské

nemocnice do centra přes
Jugoslávskou a ulicí Cejl.
• Náměstí 28. října je naopak
dostupné pouze autobusy. Linky x5, 67 a N93 využívají ve
směru do centra trvale zajištěný průjezd z Drobného do
ulice Příkop. V opačném směru jedou z Moravského náměstí ulicí Lidickou, Lužáneckou, třídou Kapitána Jaroše
a Kudelovou na náměstí 28.října.
• S ohledem na optimální
dostupnost
Moravského
náměstí a části ulice Milady
Horákové je po dobu výluky
změněn režim zastávky Janáčkovo divadlo na „stálá“ (nyní
„pouze od 18 do 23 hodin a na
znamení“) a zastavují zde
všechny projíždějící denní
tramvajové a autobusové linky.
Informace cestujícím podají pracovníci informační kanceláře na
čísle 543 174 317.

Lesnická všestrannost: změří síly v řezání motorovou pilou a sekání

V 38. ročníku mezinárodní soutěže Lesnická všestrannost se
utká 18 týmů z 11 evropských
zemí.
Slavnostní zahájení týdenní mezinárodní soutěže proběhne v parku Lužánky 8. dubna v 9.00 hodin
a k vidění budou dřevorubecké
disciplíny: řezání motorovou pilou,
sekání na přesnost, odvětvování
stromu, rozborka a sborka motorové pily.

Pro návštěvníky z řad veřejnosti
je po celý den připraven bohatý
doprovodný program, do kterého
je zařazena lesnická pedagogika,
šplh na laně, ukázka loveckých
dravců, hudební produkce
v podání studentské kapely
a hudební vystoupení trubačů
Lesnické a dřevařské fakulty.
Soutěžní program se dále skládá
z praktických i teoretických disciplín, mezi které patří např. střelba,
lesnická taxace, práce s ruční

i motorovou pilou, poznávání druhů zvěře, pobytových znaků, druhů dřev, rostlin, stromů, hmyzu
apod.
Součástí soutěžního programu je
i orientační běh.
Lesnická všestrannost není jen
místo přátelského klání v zajímavých disciplínách, ale především
jedinečnou příležitostí pro výměnu zkušeností a navázání nových
a pevných přátelství.
Soutěž organizuje Spolek poslu-

chačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
pod záštitou rektora Mendelovy
univerzity v Brně, patronátem
děkana Lesnické a dřevařské
fakulty a pod záštitou International
Forestry Students’ Association
(IFSA).



(red)
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Informujeme

Prodejci neboli „šmejdi“ při předváděcích akcích obcházejí zákon
Od 15. ledna 2014, kdy nabyla
účinnosti novela zákona
o ochraně spotřebitele, jsou
provozovatelé předváděcích
akcí povinni oznamovat ČOI
místo, datum a další podrobnosti konání předváděcí akce.
Stejně tak i identifikaci výrobků
a služeb, které budou na takové
akci prezentovány. Mají též povinnost uvádět tyto skutečnosti na
pozvánkách, které jsou zasílány
spotřebitelům.
Naše organizace se však neustále setkává s tím, že jsou tyto
zákonné povinnosti obcházeny.
Gerta Mazalová, předsedkyně
SOS – Asociace k tomu uvádí:
„Novela zákona představuje jistou
komplikaci ve využívání nekalých

obchodních praktik. Slušní prodejci nemají problém tyto zákonné podmínky dodržovat, ti neslušní, pro něž se vžilo označení
,šmejdi‘, se však snaží zákon všelijak obcházet.“ Naše organizace
se tak setkala například s tím, že
spotřebitelé dostávají osobní
pozvání na nejrůznější hody
a slavnosti, které mají vypadat
jako soukromé akce. Tyto pozvánky zákonné náležitosti neobsahují. Uvedené soukromé akce však
nejsou ničím jiným, než předváděcí akcí. Prodejce tak porušuje
zákon.
Jiným příkladem snahy o obcházení zákona je situace, kdy pořadatel oznámí ČOI konání předváděcí akce na několika místech
současně, z nichž na většině míst

se akce ve skutečnosti nekoná.
Skutečné místo konání akce je
tak zastřeno a pořadatel se vyhýbá státní kontrole. Podle našeho
názoru by takové jednání mělo
být sankcionováno jako porušení
zákona.
Gerta Mazalová k tomu dodává:
„Uvítali bychom zpřísnění sankcí
za takové obcházení zákona.
Navíc považujeme za chybu, že
nebyl přijat náš návrh, aby byli
spotřebitelé i ČOI informováni
také o ceně nabízených výrobků.
Spotřebitel by si tak mohl lépe rozmyslet, zda mu vůbec stojí za to,
na takovou akci chodit. ČOI by si
zase mohla lépe rozvrhnout své
priority při provádění kontrol.“ Tyto
návrhy chceme v nejbližší době
opět předložit zákonodárcům ke

zvážení. Více na stránkách
www.asociace-sos.cz.

(red)

ZŠ Gajdošova zve
na Gajdablešák
Pro rodiče i širokou veřejnost
je plánovaný bazar dětského
oblečení, hraček a sportovních
potřeb Gajdablešák, který se
uskuteční v sobotu 26. dubna dopoledne. Spolek Škola
Montessori při ZŠ Gajdošova
každoročně organizuje akce
pro žáky, rodiče i širokou veřejnost.Více na www.zsgajdosova.cz nebo www.skolamontessori.cz.
 (red)

Sport

Nejlepší sportovec Jihomoravského kraje pochází z města Brna

V Rotundě pavilonu A na
brněnském výstavišti se uskutečnilo ve čtvrtek 13. března
slavnostní vyhlášení výsledků
ankety Sportovec Jihomoravského kraje 2013.
Anketa byla vyhlášena v sedmi
kategoriích a jednotlivé nominace
navrhovala široká odborná sportovní veřejnost.
Největším sportovním talentem
kraje se stala střelkyně Komety
Brno Jitka Pešková, nejlepším
mládežnickým kolektivem Aerobik Centrum Brno, nejlepším
seniorským kolektivem Draci

Brno, nejlepším handicapovaným
sportovcem byl vyhlášen Ivo
Koblasa a v anketě Deníku Rovnost, kterou pořadatelé nazvali
Jihomoravský sportovní sympaťák roku 2013, zvítězil u čtenářů
kickboxer Tomáš Hron. Za celoživotní přínos jihomoravskému
sportu byli oceněni MUDr. Drahuška Blahová, Miroslav Černohlávek, MUDr. Richard Kania,
Josef Sečkář a in memoriam Bronislav Bechyňský – cenu přebral
jeho syn Bronislav Bechyňský.
V hlavní kategorii Nejlepší sportovec Jihomoravského kraje za
rok 2013 bylo nominováno 35
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sportovců a na prvním místě se
umístil dráhový cyklista ASO Dukla Brno Pavel Kelemen, který se
stal v roce 2013 dvojnásobným
mistrem Evropy do 23 let.
A právě cyklistice, respektive
Roku české cyklistiky, který je
inspirován padesátým výročím
vítězství Jiřího Dalera na olympiádě v Tokiu a vítězstvím Jana
Smolíka v Závodě míru 1964, byl
věnován úvod slavnostního večera. Jan Smolík ve žlutém tričku
vítěze a další legenda Jindřich
Pospíšil, dvacetinásobný mistr
světa v kolové, objeli několikrát
ovál Rotundy a svými odpověďmi

pak rozesmáli celý sál i moderátorku večera Barboru Černoškovou.
Slavnostní večer nabídl kromě
poutavých rozhovorů s oceněnými sportovci také vystoupení sourozenců Ulrychových a několik
dalších zajímavých nápadů
a vystoupení. Vidět třeba a slyšet
mistryni světa juniorů ve střelbě
a největší talent jihomoravského
sportu v kroji a při bravurní hře na
cimbál, to se jen tak nepodaří.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Rozhovor

Jaromír Ostrý: Dveře své kanceláře nechávám rád otevřené. Doslova.
ve vysílání s Josefem Veselým
dokonce naživo nakreslil pozdrav
našemu rozhlasu k devadesátinám. Toho si moc vážíme.

Josef Veselý, to je zřejmě
samostatná kapitola
vašeho čtyřicetiletého
rozhlasového působení.
S úsměvem na rtech nám
prozradil, že ze
spolupráce s vámi se
dodnes vzpamatovává…

Profil
Jaromír Ostrý se narodil 14. května 1954 v Novém Městě na Moravě. Od roku 1961 bydlí v Brně,
kde vystudoval Státní konzervatoř
Brno, dramatický obor (1972).
V roce 1988 absolvoval Univerzitu
Komenského v Bratislavě (obor
rozhlasová žurnalistika) již jako
pracovník brněnského studia
Československého rozhlasu, kam
nastoupil v roce 1973. Než se stal
v roce 1998 šéfredaktorem, pracoval jako asistent režie, režisér
ozvučení slovesných pořadů,
moderátor, režisér slovesných
pořadů, dokumentarista, autor
pořadů a ani práce s rozhlasovou
technikou mu nebyla a není cizí.
V roce 2005 přesídlil na čas do
Prahy, kde zastával funkci programového ředitele Českého rozhlasu a od roku 2007 do roku 2010
byl již opět v Brně vedoucím Centra regionálního rozvoje Českého
rozhlasu. Od roku 2010 až do října
loňského roku byl opět v Praze
šéfredaktorem Českého rozhlasu
Dvojka. V současné době je ředitelem Českého rozhlasu Brno
a Českého rozhlasu Zlín. I ve své
ředitelské funkci se aktivně podílí
na tvorbě mnoha pořadů, např.
Stříbrný vítr, kde si povídá „se
ženami, které mají duši“, Toulky
českou minulostí, které režíruje
a vybírá k nim hudbu, Kontakt,
jehož je autorem a moderátorem,
Tajuplný ostrov, pořad plný vzácných zvukových pokladů, který
moderuje, či diskusní pořad
s moravskými politiky Co vy na
to? Je držitelem Ceny Literárního
fondu za dokument Masér (1997)
a dalších ocenění v rámci Českého rozhlasu. Jaromír Ostrý je
ženatý, má tři děti a říká, že jeho
čtvrtým dítětem je Český rozhlas
Brno.

Když se chcete sejít s ředitelem
Českého rozhlasu Brno Jaromírem Ostrým přímo v jeho
kanceláři v budově rozhlasu
v Beethovenově 4, musíte počítat s tím, že mu každou chvíli
zazvoní mobil nebo jeden z telefonů a že bude zprvu sice taktně, ale přece jen netrpělivě
pokukovat po hodinách. Když
ho ale zaujmete svým nápadem, příběhem, připomínkou
nebo i kritickým názorem,
dovede být stejně pozorným
posluchačem jako třeba všichni ti věrní příznivci Českého
rozhlasu Brno. Nejinak tomu
bylo i v případě návštěvy světově uznávaného grafika, ilustrátora a autora knížek pro
děti, brněnského rodáka žijícího v New Yorku, Petra Síse.

Jaká byla návštěva
Petra Síse?
Tak především neformální. Petr
Sís je uznávanou světovou veličinou, nositelem prestižní ceny
Hanse Christiana Andersena,
spolupracoval s Jacqueline Kennedyovou či Bobem Dylanem,
a přesto, nebo právě proto, přišel
milý a skromný člověk. Přijal naše
pozvání do živého vysílání pořadu
Rendez vous, kde představujeme
vzácné osobnosti s kořeny
v našem regionu. Petr Sís byl po
celou návštěvu velmi vstřícný,
zahrnul nás okouzlujícími vzpomínkami na Brno svého mládí
a mě osobně potěšil, když pohledem spočinul na moje tričko
s kresbou mé vnučky Elišky
a pochválil autorku (úsměv). Pak

S Pepou se známe už více než
čtyřicet let. Nastoupil do rozhlasu
ve stejném roce jako já. V živém
vysílání se sice už tolik nepotkáváme, což bych aspoň občas rád
změnil, však se nás taky posluchači dodnes ptají, zda naše
záchvaty smíchu v pořadu Trefa
byly hrané. Nebyly! Opravdu jsme
se snažili nesmát se, ale bohužel
marně. A spousta našich posluchačů s námi. Trefa byla vlastně
taková psychická ozdravovna pro
tisíce lidí. Poprvé jsme vysílali
1. září roku 1990 – to bylo brněnskému rozhlasu 66 let. K mikrofonu jsme zvali známé umělce
a byla to setkání nezapomenutelná. Především ty opravdové
legendy, Miloš Kopecký,Vlastimil
Brodský a další, které, byť už se
potýkaly s nějakým tím zdravotním neduhem, nás udivovaly svou
vitalitou, moudrostí a smyslem
pro humor.

Zmínil jste datum 1. září.
To má v historii
brněnského rozhlasu své
čestné místo…
V pondělí 1. září 1924 se začalo
vysílat ze střechy Zemského
domu v Kounicově ulici. A potom
vždy ve čtvrtek a v neděli. Hodinový program. Následující rok se
už vysílalo každý den. Dvě hodiny.
Od sedmi do devíti večer. Koncem
dvacátých let rozhlas přesídlil
o pár stovek metrů dál, do nových
studií v Sokolském stadionu.
A začala první slavná éra brněnského rozhlasu. Brno se stává
centrem rozhlasového humoru.
Ten kabaretní je dodnes spojen
se jménem Oldřicha Nového –
toho jsem měl tu čest potkat
v našem studiu v sedmdesátých
letech při natáčení červené
knihovny. Tehdy se začala vysílat
nejen hudba vážná, ale i lidová.

Byl také založen brněnský Rozhlasový orchestr. Každý všední
den mezi 13. a 14. hodinou si historii připomínáme vybranými rozhlasovými skvosty a rozhovory
s pamětníky.

Vzpomeňte tedy alespoň
některou z osobností,
které prošly brněnským
rozhlasem.
Tak to je ještě těžší úkol než chronologicky popsat historii brněnského rozhlasu. Z pera Františka
Kožíka zde vznikla snad první
opravdu rozhlasová hra Cristobal
Colón. Potkávali se zde a samozřejmě i tvořili básníci Oldřich
Mikulášek, Jan Skácel, Antonín
Přidal, folkloristé Jaromír Nečas,
Jaroslav Jakubíček a Jindra
Hovorka a další.

Tak zkuste vyjmenovat
alespoň vaše oblíbené
pořady českého
rozhlasu…
Ty, ve kterých cítím zaujetí autorů.
Tak třeba investigativní reportáž
po stopách, které zanechal ve
Střelicích režisér a spisovatel Vladimír Svitáček, pravidelnou glosu
spisovatelky Dany Emingerové či
recepty vyhlášených kuchařek
z obcí kraje. Interview si nenechám ujít snad žádné odpoledne.
Však si nalaďte 93,1 či 106,5 FM
a zaposlouchejte se. Mám-li ale
jmenovat alespoň jeden pořad,
který mají i posluchači rádi, jsou
to Toulky českou minulostí.
V srpnu budou mít Toulky již tisící
premiéru. To už se dá říct – legendární pořad.

Jak oslavíte svoje
narozeniny?
Prací, samozřejmě (úsměv). A rád
bych pozval naše posluchače
z celé Moravy v sobotu 21. června
na brněnské náměstí Svobody.
Celodenní zábavný i poučný program vyvrcholí večerním vystoupením rozhlasového big bandu
Gustava Broma. Ale do té doby si
především rád poslechnu všechny názory ke zkvalitnění naší práce, ať už prostřednictvím telefonické linky nebo e-mailové adresy
či přímo u mě. Dveře v kanceláři
nechávám rád otevřené, doslova
i obrazně.  Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Inzerce

Zahradnictví

Brno s.r.o.

3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]
2EMHGQiYNRYiPtVWD
.ĢtGORYLFNi%UQR
3DUNRYiQtYHGYRĜH
3R±3i±KRG
7HO
0HQGORYRQiP%UQR
3R±3i±KRG
7HO
9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO

3ĝLMĈWHVHN nám podívat i o VÍKENDU!

GPS

Tel.: 737 964 359, 737 464 627

N 49°13.56'

Bystrcká 40a, Brno SDUNRYLäWčX=22

E 16°32.12'

PO – PÁ 8-18, SO - NE 9-17

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,
NÁTĚRY dveří 350 Kč/kus,
oken, fasád, radiátorů atd.
tel: 606 469 316, 547 225 340

OČNÍ OPTIKA

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

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

Domluvte si termín, který Vám bude vyhovovat
na tel. 603 100 105 nebo 542 24 74 20
Profesionální přístup a moderní prostředí
Vás příjemně překvapí.

Brno, Česká 1, výtahem do 5. patra.

www.giacintov.cz

Centrum baterií
SQS, Sokolova 2k, Brno, www.sqs.cz
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Nejlepší zmrzlina
široko daleko!
otevřeno denně 10-18

Jiráskova 1a

Inzerce

NEDĚLNÍČEK
PROGRAM NEJEN PRO DĚTI

PROGRAM DUBEN
6. 4.
6.
4.

11
1
1 HOD.
HO
H
OD
O
D
D.. A 1
14 HOD. O POPELCE (PARAVÁ
V NEK)

13
3.. 4.
4.

11 HOD.
11
HO
H
O D.
OD
D . A 14 HOD. TETINY VZOO (TETINY)
12
1
2H
HO
O
OD. A 15 HOD. DÍLNIČKY PRO DĚTI

20.
20.
0. 4.
4.

11 H
11
HOD. A 14 HOD. JARO S KAMARÁDY
12
1
2H
HOD.
O A 15 HOD. DÍLNIČKY PRO DĚTI

27
7.. 4.
4.

11
1
1 HO
HO
OD. A 14 HOD. ZPÍVÁ
V NÍ O JARU (TETINY)

W W W. B R N O . AV I O N . C Z

K A Ž D O U N E D Ě L I V 11 A 14 H O D I N

AV I O N - B R N O

50 Kč

1+1

Sleva 50 Kč na spotřební zboží Tchibo. Platí pouze v Tchibo Avion Shopping
Park Brno do 30.4.2014 při nákupu v minimální hodnotě 100 Kč. Kupon
není možné použít na již zlevněné zboží a jiný sortiment, než zboží v
týdenních kolekcích.

Kupte si BigMacTM McMenu
a získejte druhý BigMacTM sendvič
ZDARMA
platí pouze v McDonalds Avion Shopping Park Brno,
do 30.04.2014. Neplatí v kombinaci
s ostatními akcemi McDonald‘sTM

2 908201 300494

49 Kč
1HGėOQtĀNRYR
GėWVNpPHQX

Plnokrevná nabídka. Volkswagen Comfort Edition.

50 Kč
100 Kč

SŉLQiNXSXQDG.Ā

SŉLQiNXSXQDG.Ā

ÕKRGQÄQÅ
Y
]
Á
Y
R
ON
H
&
00.À
Dz150 5

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS, a.s.
3RÐÅÀÅ%UQRWHOID[
ZZZURVDXWRF]HPDLOURVDXWR#URVDXWRF]
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Inzerce

Starožitnosti
VÝKUP

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

Návrat k tradicím

Pivo ja

starožitností, zlata a stříbra

ko dáre

k

!!! PLATBA V HOTOVOSTI !!!

]DORåHQR

ZLATO – STŘÍBRO: veškeré mince, zlomky, šperky, hodinky, slitky, stříbrné příbory, nádobí,
tabatěrky, pudřenky, tácy, svícny a další
STAROŽITNOSTI: obrazy, rámy, hodinky kapesní a náramkové do r. v. 1980, české granáty, medaile,
vyznamenání, bankovky, bižuterii, sklo, keramiku, porcelán, sošky a plastiky (z porcelánu,
bronzu, kovu, dřeva a slonoviny), šavle, bodáky, korbely, hračky, vánoční (betlémy, ozdoby)
hrací stroje a automaty, smyčcové nástroje, nábytek a spousty dalších předmětů

tel.: 737 171 367 nonstop
Starožitnosti
Otevírací doba:
PO–ČT 10–17
PÁ
10–14

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

Svatopetrská 22a, BRNO-KOMÁROV
10 m § ZASTÁVKA KONOPNÁ ¨ 10 m
(pátá zastávka od hl. nádraží TRAM č. 12)
parkování přímo u obchodu

ZDARMA PŘIJEDEME
ZAPLATÍME A ODVEZEME
I CELOU POZŮSTALOST
starozitnosti-ille@seznam.cz

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování

Nopova 41  615 00 Brno  tel.: +420 773 046 149  www.e-a-k.cz
povoleno parkování vozidel na alternativní pohony

možnost nabíjení elektromobilù

www.jdparking.cz
vé

ko

y

lad

Ko

Mi

lištì

rá
Ho

Moravské
námìstí

DÁMSKÉ, PÁNSKÉ A DĚTSKÉ KADEŘNICTVÍ
 Poradenství, příjemné prostředí, zákaznické výhody, pohodlné parkování
PŘÍJEMNÉ CENY, např. melír + foukaná + střih + styling
+ ošetření keratinovou kúrou 490,- 390,- Kč

s tímto
kuponem

sleva 20 %

Platnost ro konce roku 2014

Ko

lištì

P
katastrální
úøad

Ro

os

ev

Janáèkovo
divadlo

elt

ov

a

Zemanova
kavárna

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Electrolux...

lem

ad

Div

a
ov

elt
ev
os

itská

Jezu

Za

Ro

Bìhounská

Moravská
galerie

Divadlo
B. Polívky

ká

its

zu

Je

Místodržitelský
palác

Scala

á

vsk

tisla

Bra

rest. Bohéma

CENTRUM

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

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

Parkovné 2014:
INFO: tel. 733 143 550
6.00 - 22.00 : ½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè
22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè
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servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

www.levnesporaky.cz

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

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

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

!!!OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ!!!
Hotovost do 24 hod.
VYPLATÍME ZA VÁS – exekuce, dluhy,
zástavy, privatizace, dražby
100% právní dohled – seriózní jednání –
najdeme Vám náhradní bydlení
Bayerova 40,602 00, Brno

773 07 96 68

Téma: Jarní festivaly v Brně

Švédská kapela The Hives vystoupí v Brně na Čarodějálesu
Organizátoři sedmého ročníku
festivalu Čarodějáles pozvali
do Brna švédskou skupinu The
Hives. Ta bude mít letos v Česku jedinou koncertní zastávku,
a stane se tak 30. dubna hlavní
hvězdou festivalu.
Čarodějáles zahájí sezónu open
air festivalů spolu se třemi pódii,
na kterých na posluchače čeká
nabitý program. „Jedna z největších světových hudebních ikon,
švédští The Hives, se projevují
divokým zpěvem, ale mají image
seriózních hudebníků symfonického orchestru ve smokingu
a cylindru, žáčků nedělní školy
nebo černobílých toreadorů.
Jejich živelná a neuvěřitelně energická show patří mezi to nejlepší,
co na současné světové rockové
scéně vůbec můžete zažít,“ nalákal na hlavní hvězdu festivalu
Pavel Řehoř z pořadatelské
agentury Gregorymanagement.
Kapela již prodala miliony svých
alb po celém světě, má pevné
místo mezi headlinery mnoha
světových festivalů, oslnila v roce
2007 na festivalu Rock for People. The Hives debutovali v roce
1997 albem Barely legal.
Mezi dalšími do Brna zamíří finská
legenda Waltari se speciálním

programem postaveném na nejslavnějším albu Torcha. Ten předvede pouze na jednom koncertu
v rodných Helsinkách a na Čarodějálesu. Na festivalu vystoupí
také i v Česku už dobře známý
Elvis Jackson.
Nejpopulárnější česká punkrocková skupina Visací zámek se
vrátí po dvou letech, poprvé se
představí Prague Conspiracy,
speciálně pouze pro Čarodějáles
obnoví své punkrockové trio
z raných začátků postfolkový
„buránek“ Xavier Baumaxa, příležitost dostanou momentálně
nejpopulárnější brněnské kapely
Čankišou, Poletíme? či Mucha.
Půlnoc oznámí závěrečná pyroshow legendy Root.
Tradiční neodmyslitelnou součástí festivalu se stala soutěž
o nejúžasnější čarodějnici. I letos
dívky a ženy mohou přispět
k dotvoření typické atmosféry
festivalu
svou
kreativitou
a neotřelostí. Nejlepší kostým
bude v průběhu večera oceněn.
Festival se uskuteční v areálu
brněnského koupaliště Riviéra ve
středu 30. dubna. Brány areálu
se otevřou ve 14 hodin, první
kapela vystoupí o hodinu později.
Předprodej vstupenek byl zahájen v sítích Ticketpro a Ticket-

stream a v obvyklých brněnských
předprodejích. Cena vstupenek
je do 29. dubna 360 Kč, v den
konání akce 500 Kč. Více na

www.carodejales.cz a na facebooku.


(red)

11. ročník Majálesu: první festival, kde se nebude platit penězi

Starý festival ověnčený novinkami a inovacemi. Takto chtějí
organizátoři upoutat na letošní
Majáles, na který se nejen
brněnští studenti mohou těšit
ve středu 7. května.

Největší změnou oproti jiným ročníkům a ostatním festivalům
vůbec má být vedle nového designu pódií jeho systém placení.
Majáles bude totiž bezhotovostní.
Tradiční tištěné vstupenky nahradí čipový náramek. Nabít kredit

na náramek je možné už před
akcí z pohodlí domova – přes web
(platební kartou, PayPal nebo
převodem na účet). V místě akce
je možné dobít náramek platební
kartou, nebo běžnou hotovostí.
Nevyčerpaný kredit se po akci
vrací návštěvníkovi na účet.
„Největším přínosem pro návštěvníka je zrychlení obslužnosti na
akci. Výrazně rychlejší je jak
odbavení vstupů na festival
(odpadá výměna vstupenky za ID
pásek), tak nákup čekohokoliv na
festivalu. Samotná platba ,mávnutím kouzelného náramku‘ probíhá v řádu milisekund, celý proces zaplacení zabere jednu
vteřinu. Přitom dosud průměrný
čas zaplacení piva vycházel na
30 vteřin. Prodejce tak zvládá
obsloužit při stejném počtu výdejních míst mnohem více zákazníků. Dalším přínosem je zapojení

návštěvníků do inteligentních her,
propojení se sociálními sítěmi
a větší bezpečnost – registrované
náramky totiž půjde v případě
ztráty nahradit,“ vysvětlil výhody
bezhotovostní platby tiskový
mluvčí Štěpán Neubauer.
Důležitým rozměrem jsou možnosti využití pro partnery. Ve
svých zónách mohou návštěvníky
identifikovat a snadno jim poslat
fotky z atrakce, nebo např. využít
jejich jméno pro předpřipravené
dárky apod. Návštěvník, v případě
zájmu, nemusí vyplňovat formuláře pro využití partnerské akce,
ale jednoduše si „pípne“. Nových
možností je nepřeberné množství
a díky této technologii se otevírá
úplně nový svět zapojení a aktivací návštěvníků. Majáles využije
čipové náramky pro nové festivalové soutěže a volbu krále.
Pokračování na straně 20
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Téma: Jarní festivaly v Brně

11. ročník Majálesu: první festival, kde se nebude platit penězi
Pokračování ze strany 19

5 pódií, 36 českých
a slovenských kapel,
desítka studentských
uskupení
Brněnské výstaviště se minulý rok
organizátorům osvědčilo, proto
se letošní ročník uskuteční na
stejném místě.
Majáles nabídne program na
5 venkovních a 4 krytých scénách
v pavilonech. Pavilon Z bude opět
sloužit jako odpočinková a servisní zóna. Kryté haly poskytnou útočiště návštěvníkům až do ranních
hodin.
Hlavními hvězdami festivalu bude
Tomáš Klus, Chinaski a Horkýže
Slíže. K dalším českým kapelám,
které na festivalu vystoupí, jsou
Divokej Bill, Mandrage, MIG 21,
Vypsaná Fixa, Wohnout, UDG
a metaloví Dymytry. Pořadatelé
také kromě oznámených anglic-

kých The Feud potvrdili druhou
zahraniční návštěvu – holandské
Kensington. „Letošní program
nabízí jednak vše dobré z loňských ročníků, druhak přináší
zlepšení v nemainstreamových
žánrech. Dvě pódia zůstanou
vyhrazena pouze studentským
kapelám, kterých se letos představí minimálně patnáct,“ uvádí
dramaturg Michal Šamánek.
Majálesy v Praze, Brně a Hradci
Králové pořádá 11. rokem Studentská organizace StudentZone. Jde o akce s největší studentskou organizační základnou
v ČR. Myšlenka „celoměstského“
Majálesu je založena na spolupráci studentů napříč všemi vysokými a středními školami.
Výsledkem jejich práce je organizace jak akcí širšího programu
oslav v Majálesovém měsíci studentů (tj. stavba májky, kandidát-

ské večírky králů Majálesu, celková kampaň králů a miss, pestré
doprovodné akce), tak hlavního
dne oslav (majálesový průvod,
velké studentské zóny na Majáles
Open Airu, koncerty studentských
kapel, volba krále, prince a miss
Majálesu).
Studenti tvoří jasnou majoritu také
mezi návštěvníky akcí, přestože

je akce zcela otevřena veřejnosti.
Proto má festival opravdový duch
mládí a svůj nenapodobitelný
genius loci. Více informací o programu: http://brno.majales.cz/program/ a více informací o čipových
náramcích:
http://brno.majales.cz/naramky/.


(red)

Mezinárodní stepařský festival nabízí lekce i pro zrakově postižené
Pátý ročník stepařského festivalu seznámí zájemce s novinkami, které se objevují v oblasti
stepu, nabídne lekce stepu
zdarma, stepařský jam a velkou stepařskou show v Divadle
Bolka Polívky. Program běží do
poloviny dubna.
Skrz pozvané zahraniční umělce
a choreografy bude mít veřejnost
možnost zhlédnout špičkové
světové stepaře a porovnat je
s tanečníky z České republiky
nebo si vyzkoušet lekce stepu
zdarma (ve čtvrtek 10. dubna
v 18.00 hodin v Tanečním studiu
No Feet na Vaňkově náměstí 1).
Tato hodinová lekce je určena pro

všechny, kteří si chtějí vyzkoušet
základní stepové kroky či vystepovat melodii v rytmu, ale zatím
neměli příležitost si tento styl tance zkusit na vlastní kůži. Stepaři
začínají své první hodiny v běžné
obuvi, aby si na pohyby zvykli,
teprve po několika týdnech výuky
si pořizují stepařské boty. Vhodná
„začátečnická obuv“ by měla mít
dobře odpruženou podrážku.
Boty na vysokém podpatku ani
kecky s gumovou podrážkou nejsou doporučeny, protože nekloužou a tím ztěžují pohyb chodidel.
Tenisky nebo sálovky jsou pro
tento účel ideální.
Ani stepoví nadšenci ale nezůstanou pozadu. V rámci festivalu
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se totiž konají i odborné stepové
semináře (pátek 11. a sobota
12. dubna ve studiu No Feet)

a workshopy pro ty stepaře, kteří
se nebudou bát přiučit tomu nejPokračování na straně 21

Téma: Jarní festivaly v Brně

Mezinárodní stepařský festival nabízí lekce i pro zrakově postižené

Pokračování ze strany 20
lepšímu, co aktuální stepová scéna nabízí. Kromě stepařské galapřehlídky a seminářů se zahraničními lektory organizátoři
přichystali stepařský jam (pátek
11. dubna v 19.00 hodin ve studiu No Feet), na kterém se spojí
stepové improvizační umění s hu-

debním. Stepařský jam navazuje
na úspěšnou tradici jamů na
minulých ročnících. V České
republice podobné akce nejsou
k vidění téměř vůbec (alespoň ne
ty stepařské), i když například
v Americe se považují za běžný
typ stepařských produkcí. Jamy
mohou mít nejrůznější podoby,

ale ve většině případů se sejdou
skupiny stepařů společně s živou
kapelou a za jejího doprovodu
improvizují, tančí, stepují. Vstupenky v ceně 100 Kč (pro stepaře
z No Feet snížená cena 80 Kč)
budou k dostání přímo na místě
před konáním akce nebo v předprodeji v Tanečním studiu No
Feet na Žlutém kopci.
Novinkou jsou také programy
o stepu pro děti a seniory.
Během festivalu se kromě ostatních akcí bude konat i lekce stepu pro slepé a zrakově postižené. Ve spolupráci s Ústavem
sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích a Střední
školou, základní školou a mateřskou školou pro zrakově postižené proběhne lekce stepu pro
ty, kteří žijí částečně nebo zcela
bez zraku.
To nejlepší ze stepu i dalších
tanečních stylů (street dance, jazz

dance, flamenco) předvede Velká
stepová show v Divadle Bolka
Polívky v neděli 13. dubna
v 19.00 hodin. V rámci programu
se diváci mohou těšit na několikanásobné mistry světa ve stepu
Costela Surbeck ze Švýcarska
a Alexandra Ostanina z Ukrajiny.
Dále se představí mistryně světa
ve stepu Katka Fialová, pořádající Taneční studio No Feet a mnoho dalších. Stepařskou show
obohatí i čísla jiných tanečních
stylů. Vstupenky jsou k dostání
v kanceláři Tanečního studia No
Feet na Vaňkově nám. 1a (na Žlutém kopci) každý všední den od
15 do 20 hodin. Cena vstupenek
je 180 Kč (dítě, student, důchodce) a 200 Kč (dospělý). Více informací
na
e-mailu: info@stepfestival.cz
nebo na tel.: 775 140 013 a na
stránkách www.stepfestival.cz.

(red)

Pozvánky na akce radnice
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Volný čas

Převlečení zajíčci budou v Jungle Parku hledat ukrytá vajíčka

V lanovém centru Jungle Park
v Brně-Pisárkách se budou již
tradičně hledat velikonoční
vajíčka.
Hon na velikonoční vajíčka spojený se zaječím karnevalem se
uskuteční v sobotu 19. dubna
od 10.00 hodin v parku u Pavilonu
Anthropos. Děti se mohou těšit
na hry a soutěže s velikonoční
tematikou, pletení pomlázek,
vyrábění píšťalek, malování na
obličej či vyrábění velikonočních
přání.

Následovat bude tradiční Hon na
velikonoční vajíčka, při němž se
děti rozdělí do tří věkových kategorií a budou hledat 4500 kusů
vajíček poschovávaných v lese.
Mezi ukrytými vajíčky budou také
3 „zlatá“ vajíčka. Na jejich nálezce
čeká živý králíček a křeček s kompletní pečovatelskou výbavou.
Těsně před zahájením honu
v 11.30 hodin proběhne losování
o permanentky do lanového
centra pro rok 2014 a také vyhlášení deseti nejlépe maskovaných
zajíčků či jiných jarních zvířátek,

jež si odnesou marcipánové velikonoční dorty. Nebude chybět ani
oblíbená soutěž o nejdelší hod
syrovým vejcem.
V den akce mohou všechny děti
účastnící se honu navštívit lanové
centrum za poloviční cenu
(10–18 h) a také vyzkoušet novinku pro rok 2014 – powerfan,
opravdu adrenalinový bonbonek,
který nabídne skok volným
pádem ze třinácti metrů a zároveň
i pohodové přistání na zemi.
Z předem registrovaných dětí
bude vylosováno jedno, které

vyhrává noc v Cocoontree
v neobvyklé éterické bublince
zavěšené v koruně stromu (více
na cocoontree.cz). Registrace
a další informace zájemci naleznou na www.junglepark.cz
Pátý ročník zábavné velikonoční
akce pro děti spojené se zaječím
karnevalem připravilo lanové
centrum Jungle Park v Brně-Pisárkách společně s městskou
částí Brno-střed a s a. s. Lesy
města Brna.

(red)
Foto: Luděk Šmerda

Otevřená zahrada zahájí sezónu vernisáží sochy Václava Kyselky
Brněnská Otevřená zahrada
Nadace Partnerství na Údolní 33 zve na slavnostní zahájení
sezóny 2014 a v sobotu 26. dubna na Vítání ptačího zpěvu.
Sezóna začne v úterý 8. dubna
v 18.00 hodin u příležitosti vernisáže sochy Václava Kyselky, která
bude v zahradě vystavená až do
1. června. Výstava je součástí
galerijního programu Nadace
Partnerství a Domu umění města
Brna, který od začátku roku probíhá v prostorách pasivního domu
Otevřené zahrady. Do poloviny
dubna jsou například k vidění i ke
koupi obrazy Jana Spěváčka,
tematicky zaměřené na vodu.

Zahrada čtyř živlů
Originálně a vtipně zpracovaný
výukový projekt, který umožňuje
učit pod širým nebem efektivně
a zároveň zábavně. To je Otevřená zahrada a jejích dvanáct inter-

aktivních soch zasvěcených čtyřem živlům – zemi, vodě, slunci
a vzduchu. Nejpopulárnější je
bezesporu stanoviště znázorňující vodní tok v přírodě. Na 26 délkových metrech se klikatí řeka
a každý úsek jejího plynutí mohou
návštěvníci sami ovlivnit (např.
pomocí čerpadel připouštět vodu
do pramenů, regulovat stav vody
v přehradě nebo dokonce zasahovat do meandrového klikatění
řeky v lužních lesích). Cílem aktivity je buď zatopit město, nebo
naopak zabránit ničivé povodni.

Pasivní dům
Areálu Otevřené zahrady vévodí
unikátní pasivní budova, která
patří k nejlepším ukázkám zeleného stavění v České republice.
Slouží jako poradenské centrum
a sídlo hned několika neziskových organizací. Administrativní
budova je napojená na obnovitelný zdroj, využívá dešťovou
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vodu ze střech a zpevněných
ploch a chlubí se jednou z nejnižších spotřeb v České republice.

Sezóna 2014
Od 8. dubna do konce října bude
areál Otevřené zahrady přístupný
veřejnosti. Otevřeno je od pondělí
do pátku mezi 10. a 18. hodinou,
o dubnových a květnových víkendech pak od 13.00 do 18.00
hodin. Letní měsíce nabídnou
prodlouženou otevírací dobu.
Stejně jako v loňském roce i letos
proběhnou v areálu nejrůznější
akce pro děti, dospělé i rodiny,
tematické dny, výstavy, komentované prohlídky, výukové programy atd.

Ptačí zpěv v zahradě
V sobotu 26. dubna se v Otevřené
zahradě uskuteční akce s názvem Vítání ptačího zpěvu. Je
součástí celorepublikového projektu České společnosti ornito-

logické, který se koná v období
od poloviny dubna do poloviny
května.
Sobotní program pro děti
i dospělé začíná v Otevřené
zahradě již v 7.30 ráno, kdy ptáci
nejvíce zpívají. Návštěvníci se
vydají na procházku do okolí
zahrady pod Špilberkem a pod
vedením zkušeného ornitologa
Tomáše Růžičky budou objevovat hlasy běžných ptáků.
Po procházce následuje neformální diskuze o ptácích a jejich
životě.
Akce je zdarma, je třeba se na ni
přihlásit prostřednictvím webových stránek Otevřené zahrady.
Sraz je v 7.30 hodin u vchodu
u budovy C pod dřevěnými amfiteátrovými schody.
Nadace Partnerství pomáhá
lidem, aby chránili a zlepšovali
svoje životní prostředí. Více na
www.otevrenazahrada.cz.

(red)

Volný čas

Na Brněnských Velikonocích na ledě se potkají brněnští olympionici

Michal Březina, nejlepší sportovec Brna za rok 2013 a jediný
brněnský olympionik v Soči, je
od roku 2004 stálým účastníkem benefiční akce Brněnské
Velikonoce na ledě.
A bude tomu tak i v pondělí
14. dubna od 16.30 hodin v jeho
domovské hale TJ Stadion Brno,
Křídlovická 32. Představí se zde

společně se svou sestrou Eliškou
a slíbil, že pozve ke společnému
bruslení i dalšího Brňana, byť
v současné době ve službách italského krasobruslení, Ondru
Hotárka. Přijet by měl i náš další
reprezentant v krasobruslení
Tomáš Verner, takže na ledě by
se mohli potkat hned tři olympionici ze Soči.
A když k tomu připočteme i prů-

vodkyni pořadem, sportovní
redaktorku Barboru Černoškovou, která přímo v Soči uváděla
olympijské studio České televize,
mohli bychom s trochou nadsázky nazvat letošní benefiční setkání na ledě „olympijským“. Malým
i velkým Brňanům zazpívá Dáda
Patrasová a zahraje Felix Slováček a v první programové části
vystoupí i mladé naděje TJ Sta-

dion Brno a děvčata ze Skating
klub Brno. Akce se již od prvního
ročníku koná pod záštitou primátora Brna a starosty městské části Brno-střed Mgr. Libora Šťástky.
Vstup na program i na následný
karneval na ledě je již pojedenácté volný.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Plyšového mazlíčka dětem ošetří lékaři v nemocnici zvířátek
V improvizované nemocnici
zvířátek se děti mohou dozvědět, jak se chránit před úrazy
a jak postupovat při zranění.
Nemocnice bude otevřená od
7. do 11. dubna od 9.00 do
15.00 hodin.
Akce Nemocnice zvířátek bude
již tradičně probíhat na Vyšší
odborné škole zdravotnické, která je od letošního školního roku
přesunutá na Kounicovu 16 (do
budovy bývalé elektroprůmyslové školy).
Pro nemocnici bude vyčleněno
přízemí školy a posluchárna.
Přístup dětí je volen tak, aby akce
mohla probíhat a zároveň nebyla
narušena výuka studentů.
Děti budou přicházet do areálu
školy po vyznačené trase. Do
budovy školy vstoupí ze dvora,
kde bude po celý týden trvání
akce vůz rychlé záchranné
pomoci s týmem záchranářů
a hasičský vůz s profesním personálním obsazením. Oběma
stanovišti děti projdou.

„Nemocnice zvířátek bude mít
ambulanci příjmovou, chirurgickou, interní, ortopedickou, oční,
ORL, popáleninové centrum,
operační sál, rentgen a lékárnu.
V roli lékařů a sestřiček vystupují
studentky a studenti oboru diplomovaná všeobecná sestra
a diplomovaný zdravotnický
záchranář,“ uvedla za organizátorský tým Mgr. Marta Pechánková.
Děti v roli rodičů přinesou svého
medvídka nebo jiné zvířátko
a oznámí na příjmové ambulanci
zdravotní problémy či úraz, které
medvídek nebo zvířátko má.
Dítě také vysvětlí, jak se úraz stal.
„Potom je dítě se svým nemocným kamarádem podle závažnosti zdravotního stavu zavedeno k dalšímu vyšetření nebo
odvezeno na operační sál.
Po ošetření lékař vysvětlí dítěti,
jak to bude se zvířátkem dál, jak
o něho bude dítě dále pečovat
a hlavně, jak bude příště předcházet úrazu nebo onemocnění
svého zvířátka.

Před odchodem z nemocnice si
dítě vyzvedne lékařem předepsané léky pro svého kamaráda,“ popsala průběh vyšetření
Pechánková.
Mateřské školy a základní školy
jsou informovány předem prostřednictvím Zpravodaje. Akce
je určena pro děti mateřských
škol v předškolním věku a pro
děti základních škol v první a druhé třídě.
Na základě přihlášených školských zařízení je vypracován
časový harmonogram jejich
účasti. Zájemci se objednávají
na telefonním kontaktu uvedeném v pozvánce ve Zpravodaji.
Česká republika zaznamenává
ve srovnání s nejlepšími evropskými státy dvojnásobnou úrazovost dětí.
Akce Nemocnice zvířátek je součástí preventivního projektu Světová škola, pořádaného organizací Člověk v tísni, o. p. s., jehož
cílem je ochrana dětí před úrazy.
Každoročně je o akci velký
zájem. Počet dětí, které navštíví

„Nemocnici zvířátek“ se pohybuje mezi 500–600 dětmi.
„Témata globálního rozvojového
vzdělávání jsou součástí výuky
na naší škole a realizací tohoto
projektu, který se svým obsahem
hlásí k naplňování cílů Světové
školy, přenášíme naše vědomosti, dovednosti a zkušenosti
mezi širokou veřejnost a podporujeme tak program Světové
zdravotnické organizace Zdraví
pro všechny ve 21. století,“
dodala Pechánková.
Cílem programu je do roku 2020
vytvořit podmínky, aby všechny
narozené děti a děti předškolního
věku měly lepší zdraví umožňující
jim zdravý start do života.



(red)

Akce

podporuje
městská část
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Volný čas

Den Země oslaví brněnské organizace na hradě Veveří

Nejen Lipka, ale i další brněnské organizace zvou na jarní
oslavy Dne Země 26. dubna od
10 do 17 hodin na nádvoří
malebného hradu Veveří.
Akce bude v letošním roce věnována tématu potravin a výrobků
pocházejících z našeho regionu.

Zajímáte-li se o kvalitu potravin
a příběh produktů, které kupujete,
jistě oceníte informační stánky
a především přítomnost farmářů
a zemědělců, od kterých bude
možné nakoupit jejich výrobky.
Malé návštěvníky bude čekat celá
řada zábavných a poznávacích
her či tvořivých dílen a dospělí si

užijí praktické workshopy, přednášky a dokumentární filmy. Připraven bude také kulturní program, v rámci kterého se
představí divadlo pro děti Komedianti na káře, kapela Japka,
taneční vystoupení, divadlo ÚDIF
s fyzikálními experimenty a také
velký koncert kapely Žamboši,

který začne v 15.30 hodin.
Návštěvu oslavy Dne Země je
možné spojit také s příjemnou
procházkou okolo Brněnské přehrady nebo s výletní plavbou parníkem.


(red)

Milovníci přírody vysadí vánoční jedličky a vydají se na exkurzi

Hned dva dubnové programy
si pro zájemce o přírodu připravil Rezekvítek. Konat se
budou 12. a 13. dubna.

Výsadba vánočních jedliček
12. dubna
Rezekvítek, Veronica a další ekologické organizace zvou na tra-

diční společnou výsadbu jedliček. Akce je součástí projektu
„Vánoční stromky – stromy pro
život“, která začala v loňském
roce prodejem živých vánočních
stromků v květináči.
Sraz všech stromků i jejich hostitelů a hostitelek je 12. dubna
v 10.00 na místě výsadby, kam
zájemce dovedou šipky z autobusové zastávky Lesní školka za
Soběšicemi (směrem na Útěchov,
autobus č. 57).
Slavnostní výsadba se koná na
stanovišti v lesích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny MZLU v Brně. Jedličky je možné zakoupit i na místě akce.
Kontakt: www.rezekvitek.cz,

vilem.jurek@rezekvitek.cz,
775 580 206
Exkurze na Stránskou skálu
13. dubna
Rezekvítek zve na exkurzi na
Stránskou skálu, která je zajímavou národní přírodní památkou.
Spolu s průvodcem objevte
poklady oblíbeného brněnského
výletního místa, které je paleontologickou a archeologickou
lokalitou evropského významu.
Kromě historie zde můžete obdivovat teplomilnou květenu.
Kontakt a přihlášky:
tereza.zizkova@rezekvitek.cz,
775 580 203, www.rezekvitek.cz.

(red)

Jom ha-šoa: Brno poprvé zavzpomíná na oběti holocaustu
Vzpomínková akce, veřejné čtení jmen obětí holocaustu, se
bude letos konat v pondělí
28. dubna od 14.00 do 17.00
hodin na Moravském náměstí
před Místodržitelským palácem.
Den holocaustu a hrdinství,
hebrejsky „Jom ha-šoa ve hagvura“, je dnem, kdy se prostřednictvím občanských a náboženských obřadů vzpomíná na
památku šesti milionů zavraždě-

ných Židů i na židovské hrdiny
bojující proti nacistům, ale i další
oběti nacistického rasového pronásledování.
Každý návštěvník či kolemjdoucí
se tak může v pondělí 28. dubna
připojit ke vzpomínce na oběti
holocaustu přečtením několika
jmen ze seznamu transportovaných.
Letošním tématem jsou oběti
holocaustu – žáci a spolužáci, kteří zmizeli ze tříd českých a morav-
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ských škol a nikdy se do nich
nevrátili. I proto byla k akci vyhlášena výtvarná a literární soutěž
pro žáky a studenty českých škol
pod názvem „Mít své místo. Židé
a Romové – naši spolužáci před
holocaustem a dnes“. Vítězné
práce této soutěže budou vystaveny na místech konání veřejného
čtení, které proběhnou letos také
poprvé v Olomouci, Kutné Hoře,
Liberci, Sušici a již podeváté na
náměstí Míru v Praze.

Pořadateli vzpomínkového dne
jsou Institut Terezínské iniciativy
a Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci s Židovskou
obcí Brno, brněnským Oddělením
pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, Muzeem
romské kultury a s radnicí městské části Brno-střed a jejím kulturním a vzdělávacím střediskem.


(red)

Volný čas

Jubilanti Hana a Petr Ulrychovi zahrají na Příhraničních slavnostech

Ve středu 30. dubna se i letos
uskuteční v sadech Národního
odboje – v parku před klubem
v Šelepově ulici – tradiční koncert k osvobození Brna.
V komponovaném pořadu Nebe
plné hvězd se v hudební části
představují každým rokem jubi-

lující osobnosti populární hudby
spojené s naším městem. Letošními jubilanty jsou Hana a Petr
Ulrychovi, kteří svými písničkami
rozdávají radost už neuvěřitelných padesát let. I jejich osobní
jubilea (Petr 70 a Hanka 65)
budou vzpomenuta společně
s výročími dalších osobností, kte-

rými jsou Pavel Novák, Jiří Vondrák, Standa Hložek, Roman
Horký, ale i čerstvý držitel Ceny
města Brna, sedmdesátiletý Jiří
Pecha, nebo rovněž jubilující
Vinařští romantici se Zdeňkem
Junákem. V pořadu vystoupí také
dva big bandy a další brněnští
jubilanti z umělecké sféry. Ani
letos nebude chybět legendární
Jaromír Hnilička.
Nedílnou součástí slavnostního
koncertu k osvobození Brna
budou letos již deváté Příhraniční
slavnosti, při kterých se setkávají
se svými starosty obyvatelé tří
významných městských částí
Brno-střed, Brno-Královo Pole
a Brno-Žabovřesky. Sady Národního odboje se nacházejí na rozhranní zmíněných městských
částí a dramaturgie setkání využívá i skutečnosti, že přímo v parku
je umístěn památník brněnským
odbojářům. K tomuto památníku
pokládají od prvního ročníku
setkání vrcholní představitelé
města a zmíněných městských
částí kytice a připomínají se ti,
kteří byli v těchto místech v době
okupace internováni.
Specifičnost setkání dokumentuje fakt, že každým rokem jsou
zmiňovány osobnosti s kulatým
výročím narození či úmrtí, po
nichž jsou pojmenovány ulice
v městských částech. Z Brna-střed to letos budou např. František Drobný (1884–1942), profesor obchodní akademie v Brně

a veřejný pracovník, umučený
nacisty v koncentračním táboře
pro účast v odboji, František Leitner (1889–1941), dělník, funkcionář Rudých odborů umučený
nacisty v koncentračním táboře
pro účast v odboji či Hugo Traub
(1879–1943), brněnský historik
a kulturní pracovník umučený
nacisty z rasových důvodů.
Dramaturgickým záměrem je také
připomenutí dalších událostí spojených s dějinami tří zmíněných
městských částí. Z těch, které se
vztahují k MČ Brno-střed, připomínám např. 365. výročí úmrtí
P. Martina Středy (†1649), rektora
brněnské jezuitské koleje, vynikajícího teologa a řečníka, jednoho z významných mužů podílejících se na úspěšné obraně Brna
proti švédskému obléhání v roce
1645 (ulice Středova).
V programu tradičně připomínáme i další brněnská jubilea. Letos
to budou například abrahámoviny slavných vítězství Jiřího Dalera
na olympiádě v Tokiu a Jana
Smolíka v Závodě míru. Samozřejmě za účasti obou protagonistů – držitelů Ceny města Brna.
Významu projektu odpovídá i jeho
medializace. Za všechny mediální
partnery, kteří prezentují akci i její
spolupracovníky, uvádím letos
devadesátiletý Český rozhlas
Brno. Program začíná v 16.30
a vstup do parku je tradičně volný.
 Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Mamma HELP pomáhá pacientkám s rakovinou prsu již deset let
Desáté výročí otevření brněnského Mamma HELP centra si
připomenou jeho klientky letos
v dubnu. Kloboukové vítání jara
chystají na 27. dubna.
V roce 2004 bylo sdružení teprve
druhým zařízením vznikající sítě
pacientských poraden pro ženy
s rakovinou prsu v České republice. V současné době nabízí
Mamma HELP pomoc a podporu
onkologicky nemocným ženám
již v sedmi městech, a připravuje
se otevření osmého centra v Českých Budějovicích.
V prostorách na Nerudově 7 v Brně
je rušno od pondělí do čtvrtka. Od
10.00 do 15.00 hodin jsou paci-

entkám v léčbě, ale i těm již vyléčeným k dispozici laické terapeutky, které díky vlastní zkušenosti
s nemocí mohou nabídnout vysokou míru empatie, dostatek času
a pochopení pro leckdy velmi
intimní rozhovor, a také povzbuzení, motivaci a naději. V odpoledních hodinách se pak klientky
centra mohou zúčastnit řady programů a společenských, vzdělávacích či relaxačních aktivit komunitního charakteru, navázat
přátelství, strávit příjemně čas
a věnovat se svým koníčkům.

Spolupráce s odborníky
„V minulém roce jsme v naší
poradně zaznamenali 1028 osob-

ních návštěv či telefonických
kontaktů,“ říká koordinátorka
brněnského MH centra Stanisla-

va Absolínová. A dodává: „Kromě
sehraného čtyřčlenného týmu se
Pokračování na straně 28
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Volný čas

Mamma HELP pomáhá pacientkám s rakovinou prsu již deset let
Pokračování ze strany 27
našim klientkám věnují i externí
spolupracovníci, dlouhodobě
s námi spolupracuje řada lékařů
i dalších odborníků. Odbornou
garanci nám od začátku poskytuje doc. MUDr. Lenka Foretová,
PhD., vedoucí lékařka oddělení
epidemiologie a genetiky nádorů
v Masarykově ústavu Brno.“
Mamma HELP centrum se kromě
péče o nemocné a jejich blízké
věnuje intenzivně i preventivním
programům, určeným veřejnosti.
Ročně jde o desítky přednášek
pro ženy i studentky ve školách,
ale problematika prevence rakoviny prsu je také součástí společenských akcí, jako je například
již tradiční každoroční Vítání jara
a Loučení s létem v Denisových
sadech, nebo pochod Vyšlápněte

si s mammahelpkami a růžovou
stužkou.

Jaro s kloboukem
Letošní Kloboukové vítání jara
pojaly organizátorky pohádkově.
Zájemkyně si mohou vzít svůj
pohádkový klobouk v neděli
27. dubna do Denisových sadů
pod Petrovem. Začátek akce je
ve 14.00 hodin a potrvá přibližně
do 17. hodiny. Na programu je
například koncert skupiny Louis
Armstrong revival, představení
sdružení Mamma HELP, přehlídka Kloboukového klubu Dantes
nebo Vystoupení folklorního souboru Javorníček. Akce se nekoná
v dešti.
„Veškeré služby klientkám i veřejnosti poskytujeme zatím stále
zdarma, a tak nám velmi pomůže

jakákoliv finanční podpora, ať už
zasláním DMS nebo třeba zakoupením některého z výrobků, které
vznikají v naší artedílně. Vybrat si
můžete třeba na Velikonočních
trzích v Malém Špalíčku nebo
v našem MAMMA SHOPU na

www.mammahelp.cz,“ vysvětlila
Absolínová.
Kontakt: tel.: 549 216 595, e-mail:
brno@ mammahelp.cz., Stanislava Absolínová, koordinátorka,
tel.: 739 632 885.

(red)

Výstava Dotkni se vědy láká na interaktivní prvky, labyrint i hry
na kampusu v Bohunicích. Výstava nabízí také soudní labyrint,
nejrůznější interaktivní hádanky
nebo virtuální prohlídky 60
vědeckých pracovišť.

Malí vědci získají
za experimenty dárky

Jak vypadá vědeckovýzkumná
práce vědců na Masarykově
univerzitě? A jakým oborům se
badatelé věnovali v době založení univerzity téměř před sto
lety? Tyto i mnohé další zajímavé otázky zodpoví výstava
Masarykovy univerzity s názvem Dotkni se vědy, který
nebyl zvolen náhodou.
„Návštěvníci mají totiž opravdu
možnost se vědy dotýkat skrze
téměř dvacet interaktivních
zastavení, hádanek a exponátů,“
řekla kurátorka výstavy Pavla

Hudcová. Výstava připravená
k 95. výročí založení Masarykovy
univerzity uvítá návštěvníky
všech věkových kategorií až do
června a vstup na ni je zdarma.
Výstava přináší atraktivní, dosud
nepublikované informace z historie svých vědců, které návštěvníci najdou například v kukátkách
objektů, umístěných na Komenského a Žerotínově náměstí. Další
části výstavy jsou umístěné v Univerzitním kině Scala a v nákupním
centru Campus Square. Největší
prostor věnovaný vědě a interaktivním hrám si pak zájemci užijí
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K výstavě nechybí ani pestrý
doprovodný program. Pro
nejmenší návštěvníky i ostatní
veřejnost organizátoři chystají
čtyři sobotní workshopy, na kterých si s průkazem Malého vědce
vyzkoušejí celou řadu experimentů i jiných úkolů, a mohou získat
odměnu v podobě trika s vtipným
potiskem. Školní skupiny mají
navíc možnost vstupu do vybraných laboratoří, kde na ně budou
čekat skuteční vědci. Ti odklopí
pokličku svého výzkumu a před-

vedou názorné ukázky své práce.
Výstava je ovšem určena i starším
generacím a pamětníci si mohou
v rámci povídání o historii vědecké práce na Masarykově univerzitě zavzpomínat na svá studentská léta. Výstava potrvá
v bohunickém univerzitním kampusu do 26. června, otevřena je
během všedních dní od 12 do 17
hodin, o víkendech pak od 10 do
17 hodin. Výstavou zájemce rádi
doprovodí milí průvodci.Bližší
informace o celé výstavě i termínech jednotlivých doprovodných
akcí návštěvníci naleznou na
stránkách www.dotknisevedy.cz
a www.95.muni.cz. Výstavu financuje Masarykova univerzita z projektu OP VK Věda a vědci pro
vzdělanost moderní společnosti.

(red)

Kultura

Říkali nám inženýrská kapela, vzpomíná Studenka z Jazz Archivu
Swingový big band Jazz Archiv
je už od svého počátku úzce
spojen s budovou v Lužánkách.
Vznikl před 45 lety v prostorách
tehdy bývalého Domu pionýrů
a mládeže a dodnes pravidelně
zkouší a hraje na Swingových
plesech ve velkém lužáneckém
sále.
Trumpetisté, trombonisté, saxofonisté a jiní soustředěně ladí
oblečeni do flanelových košil
a vytahaných svetrů. Ty však před
vystoupeními mění za slušivá červená saka šitá na míru. Pro veřejnost ale vždycky nehrávali tak
vyparádění. „Když jsem do kapely přišel, s oblečením to byla bída.
Každý pes jiná ves. Přitom takový
big band by měl nějak vypadat,“
dušuje se současný vedoucí
uskupení Jaroslav Studenka.
Později se připojil jeho kolega,
zaměstnanec drah, s nápadem,
aby muzikanti odkoupili saka
z vyřazovaných nádražáckých
uniforem. „K nim jsme si pořídili
ve výprodeji vázanky určené pro
tenkrát už neexistující Socialistický svaz mládeže a na nějakou
dobu vystupovali v tom,“ pokračuje se smíchem kapelník.

Začátky v Lužánkách
Úplně nejstarší historii kapely zná
Jaroslav Studenka jen zprostředkovaně. Nastoupil do ní totiž až
deset let po jejím vzniku. „Na
konci šedesátých let začínala
osmičlenná parta nadšenců pod
vedením Jana Koukala trénovat
v lužáneckém sklípku Ornis při
tehdejším Domu pionýrů a mládeže,“ vzpomíná na úplné začátky tehdejší zástupkyně ředitele
tohoto zařízení Jitka Kačerová.
Za desetiletí kapela povýšila
a z podzemní titěrné místnůstky
se přestěhovala do zkušebny
o velikosti koncertního sálu.
„Za pronajímání těchto prostor
jsme Lužánkám neskutečně vděční. Jen akustika by tu mohla být
lepší. Na druhou stranu už jsem
hrál i v mnohem horších podmínkách,“ vypráví Studenka. Vzpomíná třeba na dnes již neexistující
klub Harlem na Spolkové ulici.
Tamější pódium se tyčilo nad dvěma k sobě svařenými karoseriemi
aut. „V těch vozech během našeho
vystoupení seděla mládež a kouřila
nějaké potvorstvo. Přes prkna
pódia se k nám valily různobarevné
dýmy a mě to neskutečně lechtalo
v krku, což se nedá s hrou na saxo-

fon moc sladit,“ vysvětluje s úsměvem kapelník. Za dobu své existence vystupovala kapela po celé
České republice na řadě jazzových
festivalů, v jazzklubech, na plesech
a dalších společenských akcích.

Inženýrská skupina
S podobně pobaveným výrazem
hovoří muzikanti i o regulích minulého režimu pro hudební scénu.
Aby mohla kapela veřejně vystupovat, musela absolvovat takzvané přehrávky – sepsat repertoár
a z něj náhodně vybrané skladby
zahrát před komisí složenou
z hudebníků a politiků. Bez ohledu
na žánr bylo třeba, aby každá sku-

pina měla na seznamu skladeb
čtyřicet procent domácí produkce,
třicet východní a třicet západní.
„Nás ale naštěstí moc nedusili.
Jazz je americká muzika a ty požadavky by bylo skoro nemožné
naplnit. Osobně se domnívám, že
nás nechali být, protože jsme tehdy byli jediný amatérský big band
v Brně,“ přemýšlí Studenka.
Co se týče současných posluchačských úspěchů skupiny, je
to jako na houpačce. Do Metra
nebo na Šelepku na ně chodí lidi
poskrovnu. Naopak swingový
ples v Lužánkách vždycky vypro Karin Svobodová,
dají.
SVČ Lužánky

HaDivadlo pojalo Sen noci svatojánské improvizovaně a pohybově

V březnu uvedlo HaDivadlo premiéru třetí inscenace z dramaturgického cyklu Hrdinové
a monstra. V režii hostující Petry Tejnorové se tak divákům
představil naskrz přeškrtnutý
Sen noci svatojánské, nejhranější Shakespearova komedie.

Ta se v pojetí režisérky Tejnorové
mění v cestu do světa posedlosti,
podvědomí a sexu. Shakespearova hra Sen noci svatojánské
bývá často interpretovaná jako
výpravná romantická feérie. Pro
režisérku Petru Tejnorovou je
však
Shakespearova
hra
v různých překladech (Jiří Josek,

Martin Hilský, Zora Jesenská)
výchozí inspirací pro autorskorežijní kreaci, která zkoumá téma
hry za hranicemi textu (jak naznačuje zvolený škrt názvu) a také za
hranicemi klasického činoherního
pojetí, za hranicemi žánrů.
„V žádném případě nejde o znásilnění Shakespeara, jedná se jen
o jiný přístup k textu. Text není
interpretován, ale je stejně
významný jako ostatní složky,
herci, tým atd. Škrt v názvu přesně vystihuje náš přístup, že
chceme jít za slova, aby se slova
mohla v pravý moment vrátit,“
popisuje režisérka Petra Tejnorová zvolený inscenační přístup ke
klasickému titulu.
Ke scénické realizaci si režisérka
Petra Tejnorová přizvala některé
své spolupracovníky z tvůrčí skupiny Sgt. Tejnorová & the Commando. „Charakteristický je pro
nás způsob procesu vzniku

inscenace, který je založen na
kolektivní tvorbě, improvizaci
a vnímání představení jako jedinečné události. Výsledné inscenace a projekty se pak pohybují
od fyzického, pohybového divadla k divadlu s prvky dokumentu –
a to za rozmanitého využití audiovizuálních prostředků, nových
technologií,“ popisuje režisérka
Petra Tejnorová způsob divadelní
práce této skupiny.
Na realizaci Snu noci svatojánské
v HaDivadle se podílel její spolupracovník, scénograf Antonín
Šilar. Protože inscenace čerpá
z principů pohybového divadla,
klíčová byla také spolupráce
s choreografem a tanečníkem
Jarem Viňarským, čerstvým držitelem prestižní americké ceny
Bessie Award, jinak také „tanečního Oscara.“


(red) foto archiv HaDi
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Kultura

Lesní zvěř předvede v Kabinetu múz své nové album po mexicku
suje svou hudbu jako nu-jazz, prodchnutý akustickým drum’n’bass
s psychedelií. Základ kapely tvoří
trio Jura Hradil (Tata Bojs, exChorchestr, Umakart, Kašpárek v Rohlíku), Miloš Rejsek (Swordfishtrombones, Voodooyoudo!) a Martin
Čech (exChorchestr, exFruFru,
projekty Pavla Fajta). Toto trio volně doplňuje trumpetista Marek
Steyer. Výsledkem je energická
hudba, kde zpěv, hlukové plochy,
smyčky živých nástrojů, trubka
a bicí vystupují vůči klávesám jako

Brněnská kapela Lesní zvěř
pokřtí ve středu 23. dubna v klubu Kabinet múz svoji druhou
desku nazvanou Movable feasts
(česky Pohyblivé svátky).
Kapela na desce, která vyšla koncem března u brněnského vydavatelství Indies Scope, pracovala
intenzivně poslední tři roky. Bezprostředně po vydání desky kapela Lesní zvěř odletěla na velmi
úspěšnou koncertní šňůru do

Mexika. Druhé řadové album
vzniklo po pěti letech od debutu
Lesní zvěř a po čtrnácti letech
existence kapely. Skupina připravila speciální koncert k vydání alba
na středu 23. dubna v brněnském
Kabinetu múz. „Posluchači tak
budou mít jedinečnou možnost
ochutnat sváteční zvěř po mexicku,“ uvedla Hana Podhorská
z Indies Production.
Lesní zvěř je hudební skupina,
pohybující se na indie scéně, popi-

rovnocenní partneři – slova nebo
melodie mají stejnou váhu jako
hudební plochy.
Na prvním albu s názvem Lesní
zvěř se prolínají dvě polohy kapely, a to jsou písničky versus instrumentálky. Album, které prezentuje studiovou polohu Lesní
zvěře, je výběrem devíti nahrávek
za osm let existence kapely.
Koncert začíná v Kabinetu múz na
Sukově 4 ve 20 hodin. Předprodej
vstupenek v Indies na Poštovské
a v Kabinetu múz.
 (red)

Marcela Holanová zazpívá poprvé na svém
samostatném koncertě
Za doprovodu vlastní skupiny
zazpívá Marcela Holanová
brněnským
posluchačům
15. dubna v Kulturním domě
Rubín v Žabovřeskách.
První samostatný koncert Marcely Holanové láká posluchače
na největší hity z jejího repertoáru. Hostem koncertu je bubeník
skupiny Mika Ronos, který se na

závěr první poloviny koncertu
blýskne brilantním bubenickým
číslem Matrix Reloaded.
Na sklonku roku 2012 se uskutečnil společný koncert, na kterém zazpívala v první části Marcela Holanová a v druhé italský
zpěvák Drupi. Koncert začíná
v Kulturním domě Rubín v 19.30
hodin.

(red)

Vokální těleso Illegal Consort láká na neotřelý koncert starší hudby
Po roce opět vystoupí 10. dubna Illegal Consort v Brně, svém
mateřském městě. Koncert
bude provázet otázka, zda
autor hudby Carlo Gesualdo da
Venosa byl chladnokrevný vrah
anebo kající se génius.
Koncert temných hodinek s jedinečnou atmosférou. Gesualdo
byl po několik staletí zapomenutým nebo mnohými zavrhovaným
hudebním skladatelem. Až koncem 19. století jakoby „vstal
z mrtvých“ a jeho tvorba i osobnost se začaly těšit velkému
zájmu. Igor Stravinskij napsal
roku 1960 Monumentum pro
Gesualdo („Pomník Gesualdovi“)
a následovala řada dalších skladatelů. O jeho životě bylo napsáno několik oper a objevil se
v různých filmech. Hudba, kterou
složil je velice emotivní a nese
v sobě utrpení, které prožíval,
když se hluboce kál za vraždu své
manželky a jejího milence, které
přistihl in flagranti. Responsoria

pro zelený čtvrtek, které zazní na
koncertě, jsou jedním z jeho nejslavnějších a nejobdivovanějších
děl z tohoto období.
Illegal Consort je mladé brněnské
vokální těleso, které je známé
svým nekonvenčním stylem
a velice osobním přístupem
k publiku. Snaží se tak přiblížit
posluchačům všech věkových
kategorií kouzlo staré hudby
(renesance, baroko) a dokázat,
že nemusíte být odborníky, abyste si ji mohli užít.
„Komukoliv to může znít jako klišé, ale mně osobně bylo objevení
Gesualda a jeho hudby skutečně
zásahem do života. Když proniknete do jeho děl hlouběji, snažíte
se je pochopit a co nejlépe interpretovat, je to čirý fanatismus,
závislost. Alespoň v době nácviku
jeho skladeb si tak připadám
a i po několikahodinové zkoušce
nemám dost. Koncert, na který
se teď s ansámblem moc těšíme,
doporučuju opravdu i těm, co
běžně hudbu starších období ne-
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poslouchají. Přijít, posadit se,
zavřít oči a vnímat expresivní
Responsoria je nezaměnitelný
relax.“ Uvedla ke koncertu Lucie
Karafiátová, členka ansámblu.
Ať už návštěvníci naleznou
v Gesualdově hudbě jakoukoliv
odpověď, jeho dílo zůstává
dodnes neuvěřitelně nadčasové
a je jedním z nejpozoruhodnějších
kompozičních počinů té doby.
Koncert se koná 10. dubna

v 19.30 v kostele Nejsvětějšího
srdce Páně v Husovicích
(Náměstí Republiky, Brno-Husovice). Vstupenky na koncert je
možné zakoupit v předprodejích
TICmB (Radnická 2) nebo Student Agency v Domě pánů z Lipé
(nám. Svobody) a budou k dispozici i 30 minut před začátkem
koncertu. Více na www.illegalconsort.cz.

(red)

Kultura

Leoš Janáček zazní v Redutě díky Ensemble Opera Diversa

První orchestrální koncert
Ensemble Opera Diversa v tomto roce Město jako hudba proběhne 28. dubna v 19.00 hodin
v Mozartově sále v Redutě.
Od října loňského roku vystupuje
Ensemble Opera Diversa v historické budově Reduty na Zelném trhu v Brně, a to díky
spolupráci s Národním divadlem
Brno.

Dramaturgie Ensemble Opera
Diversa pro rok 2014 se vztahuje
k Roku české hudby, a to z perspektivy samotného Brna. Proto
jsou všechny koncerty sjednoceny společným názvem Město
jako hudba. Přímo v Redutě se
uskuteční tři orchestrální koncerty s premiérami skladeb Františka
Emmerta a Ondřeje Kyase. Tradiční součástí koncertní sezóny
je také chrámový koncert. V říjnu

duben 2014
sobota 5. dubna, 15.30 hod.
Drákula premiéra

čtvrtek 24. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Drákula

pondělí 7. dubna, 9.30 hod.
Drákula

čtvrtek 24. dubna, 12.00 hod.
Divácký seminář

úterý 8. dubna, 9.30 hod.
Drákula

pátek 25. dubna, 9.30 hod.
Drákula

středa 9. dubna, 9.30 hod.
Drákula

sobota 26. dubna, 10.15 a 15.30 hod.
Stvoření světa

středa 9. dubna, 12.00 hod.
Divácký seminář

sobota 26. dubna, 17.00 hod.
Dětská dílna

čtvrtek 10. dubna, 9.30, 19.00 hod.
Merlin

pondělí 28. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa

čtvrtek 10. dubna, 12.00 hod.
Divácký seminář

úterý 29. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan

pátek 11. dubna, 9.30 hod.
Merlin derniéra

středa 30. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan

sobota 12. dubna, 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

Změna programu vyhrazena!

sobota 19. dubna, 15.30 hod.
Bláznivé léto premiéra
úterý 22. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Bláznivé léto
středa 23. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Bláznivé léto

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

2014 tak Ensemble Opera Diversa a komorní sbor Versus uvedou
pod taktovkou dirigentky Gabriely Tardonové Berlínskou mši Arvo
Pärta a další soudobé duchovní
skladby. Program jednotlivých
koncertů nemá v žádném případě
regionální charakter z hlediska
kvalitativního, naopak: v určitém
stínu zde mimo jiné tvoří tři výjimeční autoři téměř tří generací,
František Emmert, Peter Graham
alias Jaroslav Šťastný a konečně
Ondřej Kyas jako kmenový skladatel souboru.
V prvním orchestrálním koncertu
roku 2014 (28. dubna v 19 hodin)
zazní v Redutě mladistvá Idyla
Leoše Janáčka z roku 1878,
pozoruhodná Partita pro klavír

a smyčce Vítězslavy Kaprálové
a jí stylově poměrně blízký Koncert pro klavír a smyčcový orchestr od Jana Nováka (od jeho smrti
uplyne v roce 2014 třicet let). Program doplňují kratší díla soudobých skladatelů, Křehké vztahy
pro akordeon a smyčce Petera
Grahama a hamletovská kompozice pro smyčce …or not to be
Miloše Štědroně. S Ensemblem
Opera Diversa se vedle jeho kmenové dirigentky Gabriely Tardonové
představí
vynikající
klavíristka Alice Rajnohová.
Vstupenky si můžete zakoupit
v předprodeji Národního divadla
Brno, Dvořákova 11.
Více informací najdete na
www.operadiversa.cz.  (red)

duben/květen 2014
středa 9. dubna, 19.30 hod.
MARTIN KRATOCHVÍL a JAZZ Q
Česká jazzrocková legenda se svojí skupinou v Brně

čtvrtek 24. dubna, 19.30 hod.
ORION a hosté
Večer trampské hudby

čtvrtek 10. dubna, 19.30 hod.
CESTA
Folk, spirituály

pátek 25. dubna, 19.00 hod.
MASCARA
Brněnská folkrocková kapela

neděle 13. dubna, 19.30 hod.
DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA
KŘIŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA, veselý příběh plný básniček

úterý 29. dubna, 19.30 hod.
DÉJÀ VU
Výběr českého i světového folku, co nemá alespoň
4 hlasy od nás neuslyšíte

středa 16. dubna, 19.30 hod.
DISCOSAURUS
Brněnská kapela s vlastní tvorbou stylového
funk/popu

úterý 6. května, 19.00 hod.
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze
světa literatury

pátek 18. dubna, 19.30 hod.
SOUKROMÁ ŠKOLA POPULÁRNÍHO ZPĚVU
Spolupráce a vícehlas s živým akustickým doprovodem

středa 7. května, 19.30 hod.
OLDŘICH KAISER & DÁŠA VOKATÁ
Komerční seladon a legenda undergroundu

sobota 19. dubna, 19.30 hod.
NEŘEŽ TRIO
Koncert hudebníků legendárního Nerezu
V. SÁZAVSKÝ, Z. VŘEŠŤÁL a F. BENEŠOVSKÝ po
dlouhé době v Brně!

Změna programu vyhrazena!

úterý 22. dubna, 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Poslechový pořad hudebního kritika

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: TIC – Běhounská 17;
INDIES – Poštovská 2; FOLK & COUNTRY MUSIC –
Kapucínské nám. 10; KUDRNA – podchod nádraží ČD

středa 23. dubna, 19.30 hod.
BIG BAND KONZERVATOŘE BRNO
Řídí Mojmír BÁRTEK, zpívá D. UBROVÁ a T. MAREČKOVÁ

KONTAKT: Klub Leitnerova; Leitnerova 2, 602 00
Brno; tel.: 543 213 693; e-mail: info@leitnerka.cz;
www.leitnerka.cz

KLUBOVÝ BAR: Otevřen ve dnech programových
akcí od 18.00 hod.
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Inzerce

www.zahradnictvi-jura.cz
– okrasné stromy
– kámen
a keře
– lekníny
– ovocné stromy a keře – úprava a výsadba
– skalničky, trvalky,
zahrad
letničky, balkónovky
- keramika
 od 9. 5. prodej živých pstruhů
Tel.: 777 043 833
Ul. Točná, Starý Lískovec
(zast. Pod Dálnicí, bus 403, 404)
e-mail: jurakadanka@seznam.cz



ANTIKVARIÁT & BAZAR
„STARÉ KRÁMY“
SBĚROVÝ
SB
BĚROV PAPÍR
PET
T LA
L HVE
VE (čisté)
IGELIT
T A FOLIE
OLIE (č
čiré)
OBNOŠE
ENÉ ŠATS
ŠATSTVO
O A OBUV
KOVOŠROT
T A BAR.
AR. KOVY
ELEKTROO
OODPAD

) STARÉ KNIHY A ČASOPISY
) RETRO NÁBYTEK
) STARÉ POHLEDNICE
) STARÁ JÍZDNÍ KOLA
) LEVNÉ OŠACENÍ
) PRODEJ POUŽITÝCH VĚCÍ
A STARÝCH KRÁMŮ

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

Rumiště 6, BRNO-STŘED, TELEFON: 602 717 668

LASEROVÉ OŠETŘENÍ

HEMOROIDŮ NAVIGOVANÉ
ULTRAZVUKEM DIODOVÝ LASER

www.schmidt-kuchyne.cz

CERALASTM E15, 980/1470
Jedině u nás 19 mm korpus!

KDE:

v ambulanci…

JAK:

n
neinvazivně,
bezpečně, bezbolestně,
efektivně specificky (vyhledání
e
a kontrola cévy dopplerem)

PAK:

okamžitý návrat k práci
ok

ce_92_126.indd 1

Záruka 5 až 20 let,
návrh bezplatně

Pondělí–Pátek: 10.00–19.00
Sobota–Neděle: 10.00–16.00

Lékařský dům Laurea
Bulharská 29, Brno

+420 541 420 770

www.icklinika.cz
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Mariánské nám. 1
617 00 Brno-Komárov
545 219 520

