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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Rok 2014 je rokem padesátého výročí našich
dvou slavných cyklistických vítězství.V roce 1964
získal pro Československo Jiří Daler na olympiádě v Tokiu historicky první zlatou medaili a Jan
Smolík zvítězil v nejuznávanějším amatérském
závodě světa – Závodě míru. Připomenutí těchto
dvou výročí, ale také další cyklistické aktivity daly
letošnímu roku název Rok české cyklistiky. Slavnostně bude vyhlášen v tomto měsíci. A můžeme
slavit a sportovat. Na dráze, na silnici, v terénu,
ale i v tělocvičně, kde se hraje kolová. Sport, ve
kterém jsme se ziskem pětadvaceti mistrovských
světových titulů druhou nejúspěšnější zemí světa
za Německem. Jednu z těch světových medailí
má doma i osobnost tohoto měsíce – Miroslav
Kratochvíl.
Pokračování na str. 21
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Brno s jarem ožívá

Školáci zaznamenají vzpomínky pamětníků
na válku, holocaust nebo totalitu
Třináct žákovských týmů z pěti základních
škol, zřizovaných městskou částí Brno-střed, se zapojilo do celostátního projektu
Příběhy našich sousedů, v jehož rámci
budou zaznamenávat vzpomínky brněnských pamětníků na válku, holocaust nebo
totalitní režimy.
Skupiny žáků druhého stupně ZŠ vedené školenými pedagogy a odborníky tak budou ve svém
okolí vyhledávat pamětníky, jejichž vyprávění
audiovizuálně zaznamenají a publicisticky zpracují do formy ucelených životních příběhů. Ty
pak budou uloženy na webových stránkách
www.pametnaroda.czawww.pribehynasichsousedu.cz.Nahrávky mohou být také využity v oblíbeném rozhlasovém seriálu Příběhy 20. století.
„Žáci získají vhled do moderních evropských
dějin, a to na konkrétních příbězích skutečných
lidí, naučí se vyhledávat, třídit a analyzovat informace apřijdou také do kontaktu s moderní nahrávací technikou, což by pro ně mělo být velmi
atraktivní,“ hodnotí přínos projektu starosta měst-

ské části Brno-střed Mgr.Libor Šťástka a dodává:
„Ale za nejdůležitější aspekt považuji podporu
mezigeneračního dialogu. To je něco, čeho se
nám v dnešní hektické době bohužel nedostává.“
Počátkem letošního roku proběhlo sestavování
týmů a první školení pedagogů, od března do
května čeká děti to nejdůležitější: terénní dokumentaristická práce, návštěva archivů, odevzdání a editace textů, audio, video a fotodokumentace nebo ukládání zpracovaných materiálů
na webové portály. „Na červen připravujeme
slavnostní prezentaci výsledků práce jednotlivých skupin na radnici.Vznikne z nich také výstava a brožura, kterou pokřtíme 28. září v rámci
programu Dne radnice,“ uvedl starosta. Projektu
se od roku 2012 zúčastnilo již na 300 žáků
z 37 škol z celé České republiky. V Brně se jako
první zapojily právě školy z městské části Brno-střed. Na projektu se kromě neziskové organizace Post Bellum, která je celorepublikovým
koordinátorem, a radnice organizačně podílí i její
kulturní a vzdělávací středisko.
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S přicházejícím jarem
Brno ožívá a začíná se
rozšiřovat nabídka zajímavých kulturních i sportovních aktivit pro veřejnost. V těchto dnech
například začala významná mezinárodní hudební akce Jazzfest
Brno, milovníky jiného hudebního žánru
jistě potěší tradiční Velikonoční festival
duchovní hudby 2014 a třeba divadlům
bude patřit další ročník již zahájené přehlídky Brněnský lunapark aneb Divadlo
ke kávě.
Kdo namísto kultury dává přednost rekreačnímu sportu, může se zúčastnit
69. ročníku Běhu Lužánkami, který patří
k nejvýznamnějším brněnským sportovním kláním a je druhým nejstarším během
na Moravě. Senioři pak mohou využít
nabídky Klubu českých turistů a zapojit
se do projektu Turistikou k aktivnímu stáří.
Pozvánky na tyto, ale i další akce a aktivity
pro malé i velké, najdete v březnovém
čísle zpravodaje. Věřím, že vám pomohou
si vybrat, jak smysluplně trávit volný čas.
Přeji všem čtenářům příjemné jaro!

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

Princezny i kovbojové se na karnevalu vydali na plavbu po mořích
Kouzelný karneval pro nejmenší roztancoval děti v sále
Společenského centra radnice
na Dominikánské 2 v neděli
23. února.
Princezny, čaroděje, vodníky
i indiány přivítal kouzelník Jiří
Hadaš v roli kapitána pirátské lodi.
Ve svém animačním programu
měl kromě kouzel připraveny také
soutěže a hry – děti vyzkoušely
třeba mořský slalom nebo chytání
ryb. Pro ty, které na poslední chvíli
chtěly vylepšit svůj kostým, byla
k dispozici výtvarná dílna, kde si
vyrobily originální masky.
Třešničkou na dortu pak bylo

malování na tělo, které doladilo
převleky k dokonalosti. Především batolata využila dětský koutek v ústraní, kde našla oblíbený
domeček a řadu hraček k zabavení.
V závěru maškarního reje malé
tanečníky překvapilo kuře – maskot veřejné sbírky Pomozte dětem
a pták Střeďák, který nad dětmi
bdí téměř na všech akcích, které
pro ně radnice společně se svým
kulturním a vzdělávacím střediskem připravuje.
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Akce radnice

Curling na Moravském náměstí vyzkoušely desítky Brňanů

Curling si vyzkoušeli návštěvníci 21. února na kluzišti na
Moravském náměstí.
Na akci Přijďte si ťuknout! aneb
Curling na Moravském náměstí

radili zájemcům o tento atraktivní
olympijský sport zkušení členové
1. CK Brno. Na dvou improvizovaných drahách zkoušeli odhazovat kameny malí i velcí a především děti zaujalo i metení. Zájem

o curling neutuchal po celé tři
hodiny akce, na ledě se vystřídaly
desítky nadšenců.
V České republice je příznivcům
curlingu k dispozici pouze hala
v Praze, přesto naše reprezenta-

ce patří do širší evropské špičky.
Více o brněnském týmu na
www.gml.cz/curling.


(red)

Stalo se v naší městské části

Děti z Lentilky poznávaly na kluzišti zimní sporty a radovánky
Děti z firemní mateřské školy
Lentilka navštívily v rámci
zimního vzdělávacího programu kluziště na Moravském náměstí.
Leden byl v mateřské škole Lentilka zasvěcen zimním sportům.
Děti se seznámily s lyžováním,
bruslením, sáňkováním, ale i tradičními radovánkami, jakými jsou
koulování, stavění sněhuláků
nebo klouzání. To vše kvůli počasí
ale nemohly zažít na vlastní kůži.
„Právě nedostatek sněhu nás vedl
k oslovení pracovníků Sportovního a rekreačního areálu Kraví
hora, kteří se starají o kluziště na
Moravském náměstí,“ vysvětlila

učitelka školky Mgr. Petra Adamíková. Zde se předškoláčci důkladně přesvědčili o tom, že led klouže
a dokonce si zblízka prohlédli rolbu. „Hrdinou se v očích dětí stal
její řidič ,strejda Ota‘, který během
chvilky upravil povrch kluziště. Od
hromady odklizeného sněhu za
mantinelem jsme nadšené děti
jen těžko odtrhávaly,“ smála se
učitelka Adamíková. „Není divu,
že nejeden kluk a dokonce i pár
holčiček odcházelo z výletu
s předsevzetím stát se rolbařem,“
dodala učitelka.
Mateřská škola Lentilka sídlí na
Žerotínově náměstí 1/2, vznikla
za podpory projektu EU Slaďování
pracovního a rodinného života

zaměstnanců Jihomoravského
krajského úřadu a jeho příspěvkových organizací. Má dvě třídy,
v každé z nich je zařazeno sedmnáct dětí ve věku od dvou a půl

roku do pěti let. Menší počet dětí
ve třídách umožňuje individuální
přístup a také pestrou nabídku
aktivit. Provozovatelem zařízení
je SVČ Lužánky.
 (red)
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Informace z radnice

Výsledky ankety o úpravách
v Masarykově čtvrti a Kraví hoře
Radnice městské části Brno-střed vyhlásila v říjnovém zpravodaji anketu, ve které mohli

Střed města čeká rekonstrukce
Zelného trhu a ulice M. Horákové

lidé vyjádřit svůj názor na
zamýšlené úpravy v Masarykově čtvrti a v lokalitě Kraví hory.
První otázka ankety zněla: Souhlasíte s umístěním dalšího dětského hřiště a sportoviště v parku
na Kraví hoře a jeho blízkém okolí?
Kladně dotaz zodpovědělo 192
hlasujících, odpověď NE zvolilo
104 respondentů.

Další zjišťovanou skutečností
bylo, zda lidé souhlasí s obnovou
parku u Vaňkova náměstí, tzv.
Helgolandu.
Možnost ANO – současná podoba je nevyhovující, zvolilo 258 hlasujících, 41 pak volilo možnost
NE.

Třetí otázka: Souhlasíte s rozšířením nabízených služeb v areálu
koupaliště a rekonstrukcí stávající
provozní budovy na wellness cen-

trum se saunovým světem
a novým zázemím pro venkovní
koupaliště (skříňky, převlékací
kabinky, toalety, občerstvení)?
Možnost ANO – provozní budova
a stávající zázemí venkovního
koupaliště je nevyhovující, navíc
nabídka těchto služeb je v Brně
stále nedostatečná a prvky
wellness centra zajistí také větší
komfort pro návštěvníky koupaliště, volilo 147 respondentů.
Možnost NE – provozní budova
mi v dnešní podobě a stavu nevadí, zvolilo 143 hlasujících.

Závěrečný dotaz zjišťova, zda:
Souhlasíte se zachováním provozu linky č. 51 i pro příští rok?
ANO – její provoz je důležitý jak
pro obyvatele Masarykovy čtvrti,
tak pro pacienty onkologického
ústavu. Tak zněla odpověď 277
hlasujících.
NE – doprava do této části Brna
se obejde i bez této linky. Takový
názor sdílelo 17 respondentů.

Radnice městské části Brno-střed
děkuje všem, kteří se hlasování
v anketě zúčastnili, jejich názor

pro ni bude vodítkem při dalším
směřování úprav v těchto atraktivních lokalitách.
 (red)
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Ovoce a zeleninu nabídnou trhovci na Moravském náměstí

Opravy v ulici Milady Horákové mají trvat patnáct měsíců
Život v městské části Brno-střed zasáhnou opravy Zelného trhu a ulice Milady Horákové.
Na Zelném trhu byl v závěru února
z důvodu rekonstrukce ukončen
stánkový prodej. Za ovocem
a zeleninou se Brňané mohou od
17. března vypravit do parku na
Moravském náměstí.
Další změny, které zasáhnou každodenní život v městské části
Brno-střed, zapříčiní dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Milady
Horákové. Započne 15. března
a měla by trvat patnáct měsíců.
„Uzavřena bude celá ulice od křižovatky s ulicí Koliště až po
zastávku Dětská nemocnice
nejen pro tramvaje, ale také pro
veškerou další dopravu. Z toho
důvodu nebude možné do této
oblasti nasadit místo tramvají

náhradní autobusovou dopravu
a organizace dopravy při výluce
bude proto složitější,“ seznámila
s dopady na cestování po městě
tisková mluvčí Dopravního podniku města Brna Linda Hailichová.
Více na webových stránkách
www.dpmb.cz.
 (red)
Zveme občany na
22. veřejné zasedání
Zastupitelstva
MČ Brno-střed,
které se koná ve středu

9. dubna 2014
ve Společenském centru
radnice MČ Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání a program
zastupitelstva
bude zveřejněn na
stránkách radnice
www.stred.brno.cz.

Informace z radnice

Blokové čištění komunikací v městské části Brno-střed v roce 2014
Blokové čištění komunikací
(dále jen BČ) je jednou z osvědčených, ale i nákladných forem
udržování čistoty v Brně, které
finančně zajišťují městské části
ze svých rozpočtů.
Jeho efektivnost je do značné
míry závislá na dodržování zásad
či povinností obyvatel i návštěvníků města, všech subjektů působících na správním území naší
MČ tak, jak to ukládá § 19 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Začátek BČ na správním území
MČ Brno-střed je stanoven na 8.00
hod., předpokládaný čas ukončení
čištění je 16.00 hod. Pozdějším
začátkem BČ (respektive odtahů
vozidel) se snažíme vyjít vstříc řidičům a vlastníkům vozidel a v tomto
smyslu žádáme řidiče o respektování dopravního značení dotčeného bloku a to nejen z důvodu
probíhajícího BČ, ale také z důvodu, že je tento časový úsek využíván i jinými subjekty, např. pro čištění kanalizačních vpustí či ořez
suchých větví stromů apod. Pro
letošní blokové čištění platí další
následující pravidla.
Ve druhé polovině roku se snažíme BČ směřovat do období zvýšeného spadu listí a to tak, aby
s posledními bloky bylo možno
i ukončit podzimní výhrab a čištění komunikačních ploch od listí.
V rámci BČ bude probíhat čištění
přilehlých ploch silniční vegetace
a chodníků.
Ten, kdo vozidlo ponechá stát
v ploše silniční vegetace, se
dopouští porušení § 27 odst. 1
písm. r) zákona č. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
Je třeba si uvědomit, že při ohlášeném blokovém čištění komunikací umístěním přenosných
dopravních značení s vyznačenou dobou a termínem čištění
dochází k místní úpravě silničního
provozu a stání na komunikacích.
Přenosné dopravní značení je
umístěno na komunikacích minimálně 7 dní před blokovým čištěním.
Provozovatelé vozidel, stojících
na vozovkách, chodnících a vyhrazených parkovacích místech,
jsou povinni zajistit odstranění

vozidel v den čištění na dobu od
8.00 do doby, než bude odstraněno přenosné dopravní značení.
Upozornění:
Porušení výše citovaných právních předpisů může mít za následek postih v souladu s výše uvedenou legislativou. Řidič resp.
vlastník vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku
odtažení vozidla.
Přestože zákon č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích § 19
odst. 5, 6 ukládá účastníkům silničního provozu uposlechnout
rozhodnutí silničního správního
úřadu, respektovat příslušné
dopravní značení, jež přikazuje
dočasný zákaz stání na příslušné
pozemní komunikaci a tak umožnit čištění komunikací a veřejných
prostranství, někteří řidiči zákon
porušují a svou nekázní znemožňují udržovat čistotu dotčených
komunikačních ploch.
V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního úřadu, tedy nerespektování příslušného dopravního značení, je
vlastník místní komunikace
oprávněn odstranit silniční vozidlo
na náklady jeho vlastníka.
Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena z odboru dopravy Magistrátu města Brna, jakožto
zástupce vlastníka komunikací,
na Brněnské komunikace a. s.,
kontaktní osoba: p. Pokorný, tel.:
532 144 282, které prostřednictvím svých smluvních partnerů
zajišťují odtahy vozidel.
Výdejní doba ve všední den
8.00–17.00 hod.
Odtahová firma nahlašuje tuto
skutečnost na čísle 158 – Policie
České republiky. Ceník odtahů
vozidel při blokovém čištění je
platný od listopadu 2012.
Odtah vozidla na plochu odtahové
služby činí 1 800 Kč vč. DPH
a parkovné za jeden den 120 Kč.
Navrácení vozidla do místa, kde
byl automobil odtažen, proběhne
pouze v případě zájmu a požadavku provozovatele automobilu.
Částka spojená s „oboustranným“
odtahem činí 3 720 Kč vč. DPH.
Odtahy vozidel v roce 2014 jsou
nasměrovány do následující
lokality:

Jihlavská 672/31, 625 00 Starý
Lískovec (naproti Bohunické
nemocnici), tel.: 547 357 384,
602 578 867. Informace naleznete také na www.bkom.cz.
ÚMČ Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo
vynechání termínů blokového čištění.
Aktuální verzi harmonogramu lze
najít na naší úřední desce na
adrese Masarykova 25/27, Brno,
dále pak na našich internetových
stránkách www.stred.brno.cz, či
přímo na ÚMČ Brno-střed,
Měnínská 4, odbor životního prostředí, oddělení čistoty komunikací.

Harmonogram blokového
čištění ÚMČ Brno-střed
v roce 2014
blok č. 1 Björnsonův sad – spojovací komunikace nad Univerzitou obrany mezi ul. Zahradníkova
a Hrnčířská, Burešova, Dřevařská, Hrnčířská, Sušilova – termín:
7. 4., 29. 5., 3. 9., 2. 10., 3. 11.
blok č. 2 Bayerova, Cihlářská +
parkoviště, Hoppova, Tučkova,
Sokolská v úseku Veveří–Kounicova – termín: 9. 4., 30. 5., 4. 9.,
6. 10., 4. 11.
blok č. 3 tř. Kpt. Jaroše – lichá
str. + slepá, Smetanova, Drobného v úseku č. orient. 18–30 (záliv)
– termín: 14. 4., 2. 6., 5. 9., 7. 10.,
5. 11.
blok č. 4 Botanická v úseku Antonínská–Zahradníkova, tř. Kpt. Jaroše – sudá strana, Hilleho,
Jeřábkova, Pekárenská – termín:
17. 4., 3. 6., 10. 9., 8. 10., 6. 11.
blok č. 5 Bartošova, Kudelova,
Mášova, Mezírka, Lužánecká,
nám. 28 října mimo MHD, Vrchlického sad – termín: 24. 4., 4. 6.,
11. 9., 9. 10., 7. 11.
blok č. 6 Bratislavská v úseku
Příkop–Soudní, Körnerova, Příční, Skořepka, Stará, Vlhká – termín: 25. 4., 5. 6., 12. 9., 10. 10.,
10. 11.
blok č. 7 Barvířská, Radlas, Špitálka, Tkalcovská v úseku park –
slepá, Valcha, Podnásepní, Stavební, Plynárenská – termín: 28.
4., 6. 6., 15. 9., 15. 10., 11. 11.
blok č. 8 Čechyňská, Mlýnská
v úseku Dornych–Štěpánská,
Řeznická, Masná, Zderadova,
Antonínská, Janáčkovo nám. –

termín: 29. 4., 10. 6., 22. 9.,
16. 10., 12. 11.
blok č. 9 Cyrilská, Kolískova,
Mlýnská v úseku Štěpánská-Masná, Přízova, Rumiště, Spálená,
Štěpánská, Šujanovo nám., parkoviště na ul. Zderadova – termín:
30. 4., 11. 6., 23. 9., 17. 10., 13. 11.
blok č. 10 Bakalovo nábř., Červený kopec, Kamenná, L. Konečné, Táborského nábřeží – termín:
9. 4., 11. 6., 3. 9., 7. 10., 3. 11.
blok č. 11 Celní, Jílová+slepá,
Rovná, Vídeňská – slepá, Vinohrady – termín: 11. 4., 18. 6.,
10. 9., 8. 10., 5. 11.
blok č. 12 Hluboká, Horní, Oblouková, Pšeník, Sovinec, Strž,
Vysoká – termín: 16. 4., 20. 6.,
12. 9., 14. 10., 6. 11.
blok č. 13 Gallašova, Grmelova,
Havlenova, Sobotkova, Vojtova
– termín: 18. 4., 25. 6., 17. 9.,
15. 10., 12. 11.
blok č. 14 Dvorského, Opavská,
Polní v úseku č. orient. 13 – Opavská, Renneská – slepá, Strážní,
Vsetínská – termín: 23. 4., 27. 6.,
19. 9., 22. 10., 13. 11.
blok č. 15 Jircháře, Hybešova –
slepá, Křídlovická v úseku Křížová–Nové sady, Nádvorní, Zahradnická, Leitnerova v úseku
Hybešova–Křídlovická, Poříčí –
záliv u Ypsilantiho, Soukenická,
Ypsilantiho – termín: 15. 4., 16. 6.,
8. 9., 13. 10., 10. 11.
blok č. 16 Bělidla, Poříčí v úseku
Křížkovského–Bauerova, Rybářská, Výstavní, Zedníkova – termín: 22. 4., 23. 6., 15. 9., 20. 10.,
11. 11.
blok č. 17 Anenská, Bezručova,
Kopečná, Křídlovická v úseku
Nové Sady – viadukt, Leitnerova
v úseku Pekařská – Hybešova,
Vodní – termín: 8. 4., 9. 6., 1. 9.,
6. 10., 4. 11.
blok č. 18 Hroznová+slepá, Kalvodova, M. Pujmanové, Neumannova, Vinařská v úseku
Lipová–Neumannova č. orient.
12–44 – termín: 23. 4., 24. 6., 5. 8.,
1. 10., 21. 11.
blok č. 19 B. Martinů + obslužná
komunikace, Hlávkova, Pavlíkova, Rezkova – termín: 24. 4.,
25. 6., 6. 8., 2. 10., 24. 11.
blok č. 20 Havlíčkova v úseku
Wurmova–Klácelova, Klácelova,
Lerchova v úseku nám. Míru–Klácelova, Rudišova, Sedlákova,
Pokračování na straně 6
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Informace z radnice

Blokové čištění komunikací v městské části Brno-střed v roce 2014
Pokračování ze strany 5
Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova – termín: 18. 4.,
23. 6., 4. 8., 30. 9., 20. 11.
blok č. 21 bratří Čapků, Grohova
v úseku Úvoz–Údolní, Heinrichova, Helceletova, Jiříkovského,
Zachova, Všetičkova – termín:
16. 4., 19. 6., 7. 8., 24. 9., 18. 11.

blok č. 22 Bílého, Lerchova
v úseku Klácelova–Vaňkovo
nám., Havlíčkova v úseku, Klácelova–Roubalova, Mahenova,
Kampelíkova, Roubalova, F. Stránecké – termín: 17. 4., 20. 6., 8. 8.,
29. 9., 19. 11.
blok č. 23 Čápkova, Gorkého,
Jaselská, Marešova, Stojanova –

termín: 8. 4., 16. 6., 3. 9., 13. 10.,
12. 11.
blok č. 24 A. Nováka, Grohova
v úseku Veveří–Úvoz, J. Uhra,
Resslova, Rybkova, Žižkova po
Lužickou, Žižkova – garáže proti
č. orient. 16 – termín: 10. 4., 17. 6.,
4. 9., 16. 10., 13. 11.
blok č. 25 Jiráskova, Gorazdova,

Pellicova, Sladová – termín:
11. 4., 18. 6., 5. 9., 3. 10., 14. 11.
UPOZORNĚNÍ: ÚMČ města
Brna, Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo
vynechání termínů blokového čištění či upřesnění zveřejněných
informací.
 (red)

Názory vedení radnice

Music Point vstoupil do čtvrtého ročníku, „Šuplík“ funguje téměř 20 let
Radnice městské
části Brno-střed
se již mnoho let
věnuje podpoře
začínajících
a méně známých
umělců, ať už
hudebníků nebo
literátů. Snažíme se též poskytovat prostor divadelníkům.
Momentálně je asi nejznámějším
projektem Music Point, který je
věnován začínajícím a méně známým hudebníkům a skupinám
a který letos vstoupil již do čtvrtého ročníku. Zrodil se v roce 2011
z mála – původní představou bylo
minimální ozvučení a hraní
během léta na domluvené restaurační zahrádce. Nakonec to skončilo stálým pódiem na náměstí
Svobody u Morového sloupu a na

závěr malým festivalem. Druhý
rok již dostali muzikanti prostor
na akcích pro rodiny a především
na námi pořádaných slavnostech,
trzích a festivalech – celkově se
zapojilo 40 účinkujících a uskutečnilo se 80 vystoupení. Vloni se
přihlásilo 44 interpretů a souborů
a proběhlo 84 koncertů. Music
Point organizuje naše kulturní
a vzdělávací středisko i letos –
podmínky účasti, které nejsou
nikterak složité, je možné najít na
stránkách www.music-point.cz.
Trochu ve stínu této pozornosti
stojí podobná aktivita věnovaná
literátům. V námi zřizovaném Klubu Leitnerova má již téměř dvacetiletou tradici pořad Píšete do
šuplíku?, který se prezentuje
sympatickými slovy: „Pokud hledáte literární debatní kroužek

zasvěcenců vedených diplomovaným znalcem, zklameme vás.
Pokud se chcete setkávat s milovníky literatury, šuplíkovými autory,
kteří jsou stejně poznamenaní
jako vy, nebo pokud chcete prostě
sdílet svá díla s lidmi podobného
ražení, narazili jste na to správné
místo!“ Pro případné zájemce je
třeba dodat, že „Šuplík“ probíhá
každé první úterý v měsíci v nekuřáckém klubovém baru, začíná
vždy v 19 hodin a vstupné je dobrovolné. Vyplatí se též sledovat
program, protože často vítá
zajímavé hosty. V minulosti to
byli například básník Petr
Hruška, úspěšná spisovatelka
Markéta Baňková, oblíbený autor
J. H. Krchovský, písničkář a spisovatel Jiří Dědeček a další. Více
je na webu Leitnerky www.leitner-

ka.cz nebo na www.pisetedosupliku.cz.
V mezích našich možností se také
snažíme podporovat menší divadelní soubory bez stálé scény, a to
formou výhodných podmínek při
pronájmu prostor jak Klubu Leitnerova, tak našeho Divadla Polárka.
Ač naše radnice nedisponuje příliš velkým objemem finančních
prostředků na přímé dotace
podobným činostem, domníváme
se, že i tento způsob podpory
a pomoci je zajímavý a efektivní.
A pokud se podaří najít i další
podobné aktivity, budeme jenom
rádi.



Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed

Názory zastupitelů

Aktualizace územního plánu nebo nový územní plán?
Územní plánování je proces
společenské dohody nad využitím území. Jeho
postupy, grafická
zobrazení, prezentace a projednávání by měly být srozumitelné.
V Brně však nabývá na složitosti
a srozumitelnost se vytrácí. Může
za to i krajský úřad a zákonodárci.
Přesto myslím, že za většinu
komplikací si my Brňané, můžeme sami. Nevážíme si konsenzu.

Zbytečně ničíme hodnoty dané
z minulosti. Tlačíme se do megalomanských věcí, ve kterých není
možná shoda. Z partnerů se tím
stávají nepřátelé. Někomu to
vyhovuje, všem ale škodí. Týká
se to Magistrátu města Brna jako
pořizovatele Územního plánu
města Brna (ÚP) i městské části.
Nyní platný ÚP byl schválen v roce
1994. Od té doby byly projednávány stovky změn. V některých
místech (zónách) byl ÚP zpřesněn
Regulačními plány, z nichž některé
jsou platné, jiné ne.
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Od roku 2004 je zahájen proces
pořizování nového ÚP. Byly provedeny průzkumy a rozbory
a vypracován koncept. Ten byl
vzat Zastupitelstvem města Brna
na vědomí a další práce byla
pozastavena do doby schválení
soudně zrušeného dokumentu
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Pak by měla
následovat závěrečná fáze návrh
a schválení.
Trvání platného ÚP se však blíží
dvaceti rokům, tedy době, pro
kterou byl zpracován. Vzhledem

k pozastavení práce hrozí právní
vakuum. Bylo proto dohodnuto
zpracování aktualizace ÚP, v režimu změny celého ÚP. Dne 4. 2.
2014 proběhla její veřejná prezentace a do 11. 2. bylo možno
vznášet připomínky a námitky.
Podalo je mnoho občanů a také
zástupci veřejnosti. Jsou to občané, nebo právnické osoby, kteří
získali pod své připomínky víc než
200 podpisů. Magistrát města
Brna se nyní připomínkami
a námitkami zabývá, posuzuje
Pokračování na straně 7

Názory zastupitelů

Aktualizace Územního plánu nebo Nový Územní plán?
Pokračování ze strany 6
a vyhodnocuje. Dojde asi k dalším úpravám. Probíhá finální fáze
aktualizace ÚP a proces směřuje
ke schválení v Zastupitelstvu
města Brna.
Do projednávání vstoupila i naše
městská část. Zastupitelstvo dne
15. 1. 2014 schválilo požadavky
na úpravu aktualizace ÚP. Jsem
rád, že se v zásadách shodují
s připomínkami a námitkami
občanů, jak jsem je měl možnost
vyslechnout v diskusi k veřejné
prezentaci. Stručně: – Větší
ochrana veřejné zeleně, – Větší
ochrana životního prostředí vnitrobloků, – Přísnější regulace
k omezení vzniku staveb nepři-

měřených svému okolí. Z konkrétních záměrů se Zastupitelstvo vyjádřilo pouze k Nové
městské třídě, kterou požaduje
v severním úseku vypustit z ÚP
a jižní úsek Cejl–Zvonařka plánovat jen jako dvoupruhovou ulici.
Vyjadřování k dalším konkrétním
lokalitám tedy zůstává na občanech.
Jako občan města Brna jsem
podal také své připomínky. Ke
konceptu nového ÚP a nyní
i k aktualizaci. Využil jsem odborných znalostí a zaměřil se na
zpřesnění popisu a respektování
typických struktur městské
zástavby. Kromě větší přehlednosti a pořádku tím sleduji ochra-

nu zahradní struktury a rodinného
bydlení. Těší mě, že média
i někteří politici si nyní všímají, že
by lidé chtěli bydlet v domcích se
zahrádkami. Třeba i řadových,
menších. Že se proto mnoho lidí
stěhuje z města do okolí. Města,
nejen Brno, prý chtějí těchto
„nových“ informací využít v ÚP.
Myslím si, že tohle věděl již Tomáš
Baťa ve Zlíně a mnoho dalších.
Brněnský ÚP z tohoto nevychází.
Původně měla být aktualizace ÚP
pouhou právní úpravou. Množstvím konkrétních, ale i metodických změn však připomíná nový
územní plán. Udivuje mě, s jakou
lehkostí se mění metodické přístupy. Asi bez zamyšlení, kolik

práce dá úředníkům, politikům,
občanům, firmám a nakonec
i soudům, než se naučí s novou
grafikou a jinými postupy pracovat. Než se to zaběhne, může být
v Brně o několik nevhodných staveb víc. Proto si myslím, že aktualizace by se měla víc držet
původního ÚP.
Nakonec zůstane k rozhodnutí,
jak dokončit rozpracovaný nový
územní plán.



Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel za KDU-ČSL

Přednádražní ostuda jako promyšlený záměr
Vystoupíte-li
v Br ně na hlavním
nádraží,
dostanete se do
změti chaosu,
bariér a bohužel
i špíny. Projdete
posprejovanými
místy, která někdo využil místo
záchodků, a doufáte, že už budete
pryč. My Brňané jsme zvyklí, ale
turisté? Není to tak dávno, kdy
mladý úspěšný podnikatel na
besedě o Brně očima podnikatelů
líčil, jak svoje zahraniční klienty
jezdí vyzvedávat autem do Vídně
či do Prahy, aby je nedej Bože
nenapadlo jet do Brna vlakem.
Nerad by totiž o tyto své klienty
přišel.
Stav hlavního nádraží a prostoru
před ním je ostudou Brna. Ačkoliv
vedení města na jedné straně

podporuje i vymýšlí různé akce
a atrakce za desítky a stovky
milionů korun, aby turisty do Brna
přilákalo, na druhé straně jakoby
dělalo vše proto, aby se ještě na
nádraží otočili a jeli někam, kde
to vypadá civilizovaně. Vše přitom
nasvědčuje tomu, že zanedbaná
vlaková nástupiště i nesmyslné
bariéry před nádražím jsou udržovány záměrně. Pod dojmem
zážitku ze současného stavu
přednádražního prostoru získává
u veřejnosti na síle argument, že
lepší bude postavit nádraží nové,
někde jinde.
Přitom už několik let existují
návrhy architektů, které ukazují,
že i tento veřejný prostor lze hezky
upravit a zbavit ho bariér nesmyslných zábradlí a překážek. Zatímco veřejnost po úpravě tohoto prostoru volá již roky, město se

k jejich realizaci rozhoupává jen
velmi pomalu. V tak zahlceném
a nepřehledném prostoru je přitom problém udržet i čistotu, za
kterou pro změnu odpovídá
Dopravní podnik města Brna. Propagátoři odsunu nádraží pak
můžou nabízet přemístění nádraží z centra jako lék na nemocné
přednádraží.
Málokdo si ale uvědomuje, že
i případná stavba nového nádraží
bude minimálně deset let trvat.
I kdyby se tedy začal řešit a realizovat odsun nádraží, stejně
potřebujeme mít nádraží a jeho
přednádražní prostor upravený
tak, abychom se za něj my, ani
nikdo jiný nemusel stydět.
Podle nejnovějších studií se navíc
ukazuje, že modernizovat nádraží
v centru je technicky reálné a pro
cestující výhodné. Brňané by na-

dále mohli využívat jedinečné
možnosti mít moderní nádraží
s přestupním uzlem veřejné
dopravy v centru, v pěší dostupnosti historického centra města.
Odsun nádraží naopak pro velkou
část cestujících prodlouží cestování. S odsunem nádraží jsou
navíc spojeny další investice
k posílení spojů MHD z nového
nádraží do centra a k potřebě
navýšení prostředků na jejich provozování. To pak nevyhnutelně
povede k dalšímu zdražování jízdného.
Je tedy nejvyšší čas, aby se vedení města přestalo vymlouvat na
odsun nádraží a začalo s nápravou hned. Včera bylo pozdě.

Jasna Flamiková,
zastupitelka za Stranu zelených

Informujeme

Jiřinka poskytuje péči seniorům a osobám se zdravotním postižením
Zařízení Jiřinka nabízí deset
lůžek a komplexní péči těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.
„V našem zařízení poskytujeme
krátkodobé i dlouhodobé pobyty
pro seniory nebo zdravotně postižené, kteří jsou odkázáni na

pomoc druhé osoby čtyřiadvacet
hodin denně,“ seznámila se
zaměřením za penzion Jiřinka
Eva Žaludová. „K dispozici máme
deset lůžek, což je zárukou dostatečné péče o každého z klientů,“
dodala.
Odborný zdravotní personál
poskytuje klientům individuální

péči, pomoc při jídle, hygieně
nebo rehabilitaci. Zařízení poskytuje pedikúru, manikúru, kadeřnictví a holičství, nabízí pomoc
při vyřizování úředních záležitostí,
praní prádla nebo zajištění drobných nákupů. Nabízí volnočasové
aktivity podle přání a zálib klientů.
Samozřejmostí je spolupráce

s rodinami klientů. Pobyt zpříjemňuje možnost posezení na zahradě a na dvoře.
Penzion Jiřinka sídlí na ulici Terézy Novákové 22, více informací
na telefonu 605 001 620, e-mailu
evazal@centrum.cz
nebo
www.jirinka.cz.

(red)
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Informujeme

Padesátka malých klavíristů vzdala hold geniálnímu skladateli

Mladí klavíristé do jedenácti let
předvedli od 13. do 15. února
v Besedním domě své umění
na Mezinárodní mozartovské
soutěži Amadeus 2014.

Nejlepšímu brněnskému účastníkovi Radku Bagárovi ze ZUŠ
J.Kvapila předal ocenění starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, který nad soutěží
převzal záštitu.

Ocenění Nejlepší český účastník
a absolutní vítěz si odnesl Jan
Čmeja z pražské ZUŠ I. Hurníka,
skladbu Wolfganga Amadea
Mozarta nejlépe interpretovala
Táňa Vaculová ze ZUŠ Klapkova

v Praze. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo více než padesát dětí z osmi zemí.


(red)

Společnost Teplárny Brno ani letos ceny za teplo nezdraží
Společnost Teplárny Brno
neplánuje pro letošní rok zvýšení ceny tepla pro domácnosti, ani pro ostatní odběratele.
Cena tepla pro rok 2014 zůstane
pro zákazníky Tepláren Brno ve
stejné výši jako v předchozích
dvou letech. Za teplo z výměníkových stanic a plynových kote-

len v majetku TB tak odběratelé
zaplatí 580,80 Kč/GJ bez DPH.
V průběhu posledních let Teplárny Brno již přijaly a dále připravují
řadu opatření, která jim pomáhají
stabilizovat cenu tepla v Brně.
Mezi nejdůležitější patří snižování tepelných ztrát změnou teplonosného média páry na horkou
vodu, prodej elektrické energie

při kombinované výrobě tepla
a elektřiny a také výměna starších technologických zařízení za
účinnější. Velmi výhodná se ukazuje také spolupráce se společností SAKO Brno spalující komunální odpad, která se stává
primárním zdrojem energie při
letním provozu tepelné soustavy.
Výhodnost nabídky a ceny tepla

od Tepláren Brno potvrzuje
i šestadvacet nově připojených
zákazníků, jako jsou například
obytný soubor Panorama Nad
Přehradou, klinika ICRC při
Fakultní nemocnici u svaté Anny
či nejvyšší budova v České
republice AZ Tower, s předpokládaným
odběrem
tepla
56 000 GJ/rok.
 (red)

Český statistický úřad zjišťuje životní podmínky v domácnostech
Vyškolení tazatelé Českého
statistického úřadu navštíví
téměř deset tisíc domácností
v České republice, prokáží se
průkazem tazatele a pověřením.
Český statistický úřad organizuje
v roce 2014 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření
o životních podmínkách domácností v České republice – EUSILC 2014 (Životní podmínky
2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smy-

slem tohoto zjišťování je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci
v celkem dvaatřiceti evropských
zemích. Dalším cílem je získat
data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území
celé České republiky v 9 962
domácnostech, z nichž se 5 962
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době
od 22. února do 11. května 2014
prostřednictvím speciálně vyško-
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lených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které
mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením,
které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení
šetření Životní podmínky 2014
a které jim vydá Krajská správa
ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna podle
přísných požadavků zákona

č. 89/1995 Sb. o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů.
Všichni pracovníci zúčastnění
na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech
ve smyslu § 16 zmiňovaného
zákona o státní statistické službě.
Případné dotazy obyvatel zodpoví
pracovnice Krajské správy ČSÚ
pověřená řízením šetření Životní
podmínky 2014 paní Martina
Nováková na telefonním čísle
542 528 233.

(red)

Informujeme

Výukové programy učí šetřit dřevem a chránit tak lesní porosty

Lesy jsou jednou z nejcennějších věcí, které na Zemi máme,
a to hned z několika důvodů, ať
už je to odbourávání škodlivých látek v ovzduší, nebo
poskytování suroviny, která má
široké využití. Právě proto je
nutné se o lesy odpovědně starat.
Forest Stewardship Council
(FSC) je mezinárodní nezisková
organizace, která byla založena
roku 1993 zástupci dřevozpracujícího průmyslu, environmentálních organizací, obchodníků se
dřevem, lesníků, sdružení domorodých obyvatel a odborů z celého
světa. Základní ideou FSC je podporovat environmentálně vhodné,
sociálně přínosné a ekonomicky
životaschopné lesní hospodaření,
a tím pomoci chránit ohrožené
a devastované světové lesy.

Výrobky nejen dřevěné
Les a dřevo jsou většinou spojované především s dřevěnými
výrobky, se kterými se nesetkáváme až tak často – jednou dvakrát do roka koupíme nějakou
drobnost do kuchyně anebo jednorázový větší nákup nábytku.
Když se však zamyslíte, zjistíte,

že dřevěného původu je mnoho
dalších věcí každodenní potřeby
– od kancelářských papírů, přes
hygienické potřeby až po tužky
a gumu, kterou používáme při
psaní anebo rukavice určené pro
mytí nádobí.
Odpovědný nákup výrobků ze
dřeva tudíž není pouze okrajovou
záležitostí, a proto je důležité
budovat vhodné návyky co nejdříve, jen tak můžeme zanechat
příštím generacím alespoň část
přírodního bohatství.

Vzdělávání jako základní
kámen
FSC ČR realizuje výukové programy a exkurze především pro
žáky středních škol. Terénní část
je uskutečňována ve spolupráci
s odbornými lesníky a díky tomu
mají žáci možnost zjistit podrobnosti o jejich práci i o lesním hospodaření. Programy vyučované
ve školách jsou zaměřeny hlavně
na globální stav lesů a na srovnávání různých způsobů lesního
hospodaření. Nově je v nabídce
i možnost výuky v prostorách
Centra Syřiště, Kounicova 42,
Brno.
Aktuálně je možné objednat
výukový program určený pro

střední školy a gymnázia
s názvem Šetrné dřevo. V rámci
programu se studenti seznámí
s přírodě blízkým lesním hospodařením a se základními principy
FSC® certifikace. Důraz je při
výuce také kladen na odpovědnou spotřebu dřevěných a papírenských produktů. Studenti navíc
prohloubí své znalosti pomocí
aktivizačních her a diskusí, rozšíří
své znalosti o hospodaření
v lesích a lesním ekosystému.
V rámci programu se lektoři
dotknou pojmů z různých dalších
oborů, jako je monokultura, přírodě blízký les nebo audit.
V prvním pololetí roku 2014 bude
FSC ČR realizovat také neplacené vzdělávací semináře pro
zaměstnance dřevozpracujícího
průmyslu zaměřené na fungování
FSC certifikace a na problematiku
EU TR (European Union Timber
Regulation). Součástí vzděláva-

cích aktivit budou také e-learningové kurzy. Celý projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
Zájemci o šetrné hospodaření
nebo o komentovanou exkurzi do
certifikovaného lesního majetku
získají více informací na
www.czechfsc.cz, kde jsou zveřejněny aktuální informace.
Občanské sdružení FSC ČR
vzniklo v roce 2002 a kromě tvorby a koordinace českého národního standardu FSC, poradenství
při certifikaci lesů či dřevozpracujících podniků podle principů
FSC se sdružení věnuje i řadě
vzdělávacích a informačních aktivit nejen v Jihomoravském kraji,
ale po celé České republice, a to
v podobě workshopů či seminářů.

Petr Březina,
FSC ČR

Policie varuje: Případů vloupání do domů a bytů stále přibývá
Jihomoravští policisté od
začátku ledna zaznamenali
výrazný nárůst případů vloupání do bytů a rodinných domů.
V lednu policisté evidovali sto třicet tři případů krádeží vloupáním,
což je o 35 více než za stejné
období loňského roku. Nejvíc pří-

padů se odehrálo v Brně a to čtyřiašedesát (nárůst o dvacet jedna
oproti lednu 2013). Kriminalisté
v součinnosti s uniformovanými
policisty intenzivně pracují na
objasnění těchto případů a dopadení pachatelů.
K zabezpečení svého majetku by
však měli přispět i sami obyvatelé

bytů, bytových a rodinných domů.
Zabezpečení je vždy individuální
podle toho, jestli se byt nachází
v přízemí či pod střechou, jak
vysoko jsou okna, v jaké lokalitě
se nemovitost nachází a podobně. Přesto platí několik základních
doporučení, které mohou případným zlodějům zkomplikovat práci

a odradit je od pokusu o vloupání
do bytu nebo domu.
Často se zloději dostávají dovnitř
přes vstupní dveře. Ty bychom
měli zvolit bezpečnostní, vyztužené a s kvalitním zámkem. Překonání takových dveří je obtížné
a časově náročné a už tento fakt
Pokračování na straně 10
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Policie varuje: Případů vloupání do domů a bytů stále přibývá
Pokračování ze strany 9
může odradit případné zloděje.
Zabezpečit je nutné i okna a balkonové dveře – mechanicky
například mřížemi, nerozbitnou
fólií na skla nebo elektronickým
alarmem. V blízkosti domu policie
nedoporučuje ponechávat žádné
nářadí, které by mohli potenciální
pachatelé využít ke vstupu dovnitř
– sekerky, žebříky, trubky apod.

Prostranství před objektem by
mělo být dobře osvětlené, vhodné
je použít spínače světel, které se
aktivují při pohybu. Samozřejmostí je důkladné zamykání všech
dveří a zavření oken před odchodem z bytu, a to i pokud víte, že
odcházíte jen na krátkou
dobu. Opatření k ochraně majetku
je třeba přijmout zejména před
odjezdem na dovolenou.

Pokud občané zjistí, že i přes
všechna opatření k násilnému
vniknutí do bytu či domu došlo,
neměli by rozhodně vstupovat
dovnitř – pachatel nebo skupina pachatelů by ještě mohla
být uvnitř a mohli by je ohrozit.
Vykradený by neměl v bytě
s ničím manipulovat a neuklízet,
aby nezničil stopy, které jsou
pro policii velmi důležitým vodít-

kem při pátrání po pachateli.
Je třeba ihned volat na linku 158
a počkat na příjezd policistů. Linku
158 je vhodné volat i v případě,
že se podezřelé osoby pohybují
u bytů či domků sousedů.


mjr. Mgr. Petra Vedrová,
Krajské ředitelství policie Jmk
Preventivně informační oddělení

Při odstupování od smluv chybují spotřebitelé i prodejci
Zatímco při nakupování přes
internet spotřebitelé obvykle
vědí, že mají právo zakoupené
zboží do čtrnácti dnů vrátit bez
udání důvodu, v jiných případech si nejsou právem na
odstoupení od kupní smlouvy
jisti a chybují. Situaci neusnadňují ani prodejci, kteří spotřebitele o jejich právech mnohdy
nepoučí, což je v rozporu se
zákonem.
Na poradnu dTestu se obrátil
manželský pár, který před koncem loňského roku povolal do své
domácnosti servisního technika
na pravidelnou prohlídku jejich
drahého vysavače. Technik manželům na místě prodal novou
podlahovou hlavici za více než
deset tisíc korun. Po několika
dnech si manželé uvědomili, že
hlavici nepotřebují. Zatelefonovali

tedy prodejci a odstoupili od kupní
smlouvy. Podle starého občanského zákoníku však bylo odstoupení neplatné.
„Jako první pochybil servisní technik, který opomněl splnit svou
zákonnou povinnost informovat
spotřebitele při uzavírání kupní
smlouvy o jejich právu na odstoupení. Další chybu udělali majitelé
nechtěné hlavice, když pro
odstoupení zvolili telefonickou formu. Zákon totiž stanovoval, že
odstoupení musí být provedeno
písemně,“ uvedl vedoucí právního
oddělení dTestu Lukáš Zelený
a dodal: „Podobných případů je
hodně a spotřebitelé jsou často
ještě méně informovaní. Při prodeji mimo prostory obvyklé k podnikání, tedy například v domácnosti, si ani neuvědomí, že
uzavřeli kupní smlouvu a mají právo od ní odstoupit.“

Při uzavření kupní smlouvy mimo
prostory obvyklé k podnikání zákon
umožňuje od smlouvy do čtrnácti
dnů od uzavření odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. U koupě zboží se za počátek
lhůty pro odstoupení považuje
okamžik převzetí. „O právu na
odstoupení musí podnikatel spotřebitele písemně poučit. Pokud tak
neučiní, platí pro kupní smlouvy
uzavřené po 1. lednu 2014 lhůta
delší, a to jeden rok a čtrnáct dnů.
Jestliže během této lhůty podnikatel zjistí své pochybení a spotřebitele dodatečně poučí, běží od
okamžiku poučení běžná čtrnáctidenní lhůta. Zákon už nevyžaduje,
aby odstoupení bylo provedeno
písemnou formou, ovšem je třeba
si uvědomit, že odstoupení učiněné
po telefonu se bude jen velice těžce
prokazovat. Pro dodržení lhůty pro
odstoupení stačí, bylo-li oznámení

nejpozději poslední den lhůty
odesláno,“ shrnul Lukáš Zelený
problematiku odstupování od kupních smluv, jež se od 1.ledna letošního roku řídí novým občanským
zákoníkem.
Na základě doručeného odstoupení je podnikatel povinen do
čtrnácti dnů vrátit veškeré peněžní prostředky, které přijal od spotřebitele. Spotřebitel je ve stejné
lhůtě povinen vrátit zakoupené
zboží i s příslušenstvím a případnými dárky.
Spotřebitelé, kterým nejsou milé
návštěvy podomních prodejců,
mohou dát svůj názor najevo
například pomocí vzkazu na dveřích. Časopis dTest připravil pro
tyto účely samolepku s výzvou
„Prodejci, nezvoňte“, kterou si
může kdokoliv zdarma objednat
na adrese www.dtest.cz/nezvonte.
 (red)

Nemocné děti potěšila výstava obrázků ilustrátorky Vlasty Švejdové
V Základní škole při fakultní
nemocnici Brno na Černopolní 9 zpestřilo dětem výuku
setkání se známou malířkou
Vlastou Švejdovou a historičkou Milenou Flodrovou.
Základní škola při fakultní nemocnici v Brně zajišťuje základní
vzdělávání žákům se zdravotním
postižením a se zdravotním znevýhodněním. Zařazováni do ní
jsou žáci prvního až devátého ročníku, kteří jsou chronicky a dlouhodobě nemocní a žáci jednorázově krátkodobě nemocní nebo
zdravotně oslabení.
Součástí výuky byl v zimních
měsících projekt Poznáváme

město Brno. V lednu se nemocné
děti setkaly s brněnskou malířkou
Vlastou Švejdovou, jejíž obrázky
znají ze slabikářů a pohádkových
knížek, a nyní si je mohly prohlédnout na prodejní výstavě
v Teyschlově hale dětské nemocnice. Zaujalo je autorčino vyprávění o malování a cestě k ilustracím dětských knih, které
současně inspirovalo k důsledné
vytrvalosti, protože její krásné
obrazy jsou plodem precizního
několikahodinového úsilí, nezbytného i k jejímu vzácnému talentu.
Další osobností, která se přišla
s dětmi podělit o zajímavé příběhy, byla historička Milena Flodrová. Zaujala svými hlubokými zna-
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lostmi historie města a překvapila
třeba vysvětlením legendy spojené s brněnskou zvláštností, zvoněním poledne na Petrově už
v jedenáct hodin.
Dalším působivým příběhem,
se kterým paní Milena Flodrová
děti seznámila, byla historie Těsnohlídkova vánočního stromu.
Úryvek z knihy Františka Kožíka
přítomné vtáhl do bílovických lesů
a dojal nad osudem malé Lidušky,
ponechané napospas mrazu
a noci. Lidsky hluboký zážitek
záchrany děťátka vedl Rudolfa
Těsnohlídka k zavedení sbírky
pod vánočním stromem a jak už
to v případech konání dobra bývá,
musel ve svých snahách vytrvat

pět let, než se mu jeho úmysl
podařilo prosadit.
Na závěr nám paní Flodrová prozradila, že za jejím vypravěčsko
historickým talentem stojí její tatínek, sám historik, který jí v dětství
na dlouhých vycházkách předal
jak znalost české historie, tak i lásku k ní.
O Základní škole při fakultní
nemocnici a akcích, které pro
hospitalizované děti i pro veřejnosti připravuje, je možné se více
dozvědět na www.ahojskola.cz.



J. Cýrusová,
ZŠ při fakultní nemocnici

Informujeme

Služba Duhovka nabízí seniorům pomoc a terapii v domácím
prostředí nebo se mohou zapojit do společnosti Miniklubu

Pretium pomáhá pečovat o seniory a osoby se zdravotním
postižením. Terapie nabízí v jejich domácím prostředí nebo
v Miniklubu.
Stárnutí obyvatel je fenomén, který s sebou přináší potřebu dlouhodobé péče a služeb poskytovaných starším občanům. Jedním
z nových přístupů, směřující k oddálení závislosti seniorů na péči
ostatních osob a podpoře jejich
soběstačnosti v domácím prostředí, je sociálně aktivizační služba
poskytovaná občanských sdružením Pretium na Anenské 10.

Aktivizace seniorů
Sdružení nabízí terénní sociálně
aktivizační službu Duhovka, která
pomáhá aktivizovat osoby k využití vlastního potenciálu v domácím
prostředí klientů. Užitím odbor-

ných technik podporují zachování
úrovně kognitivních funkcí jednotlivce – myšlení, paměti, pozornosti, pomáhají udržovat fyzickou
a psychickou zdatnost.
„Jen samotné přijetí naší služby
přispívá k odstranění osamocenosti a pocitu zbytečnosti, se kterým se často klienti potýkají.
Naším úkolem je jít vstříc těm,
kteří mají problémy s chůzí nebo
jsou imobilní, špatně mluví, často se ani nedostanou z bytu
a jedinou společnost jim dělá
televize nebo doručovatelé
důchodu. Naši odborní sociální
pracovníci, kteří osoby navštíví,
je vyslechnou, popovídají si
o jejich přáních a navrhnou aktivizačně terapeutické činnosti
v návaznosti na potřeby a přání
klientů,“ popsala nabízené služby
předsedkyně
spolku
Mgr. Dagmar Navrátilová.

Z jakých činností si
mohou zájemci vybírat?
Organizace nabízí procvičování
komunikace, trénink paměti, kvízy
o současném světě, seznámení
s novými technologiemi jako je
tablet, e-čtečka, ruční práce, deskové hry, podpora sebeobsluhy,
např. oblékání, stravování a další.
Setkání mohou probíhat jednou
nebo dvakrát do týdne, četnost
návštěv si určuje klient. Doba jedné schůzky se zpravidla pohybuje
od šedesáti do sto dvaceti minut.

Poradenství
V rámci služby Pretium nabízí
také poradenství při řešení
aktuálních problémů, může také
pomoci napravit vztahy s rodinou
nebo okolím. „Rodinným příslušníkům, kteří mají zájem
o poskytování služby pro jejich

člena rodiny, nabízíme nezávaznou schůzku v naší poradně, kde
můžeme formu péče pro jejich
blízké prokonzultovat. Zavolejte
nebo napište na e-mail
pretium@centrum.cz, rádi se
s vámi setkáme,“ vyzvala Dagmar Navrátilová. Sociálně aktivizační služby jsou bezplatné.

Miniklub
Senioři, kteří jsou aktivní a netrpí
nedostatkem společenských kontaktů, mohou navštívit Miniklub,
který se koná v prostorách naší
poradny na Anenské 10. Zde se
mohou účastnit výtvarných činností, přednášek, čtenářského
koutku, povídání u kávy nebo plánování společenských akcí.
Schůzky probíhají zpravidla
v pátek po dohodě s klienty.


(red)

Čtenáři se nemusejí bát ani deště. V knihovně jim zapůjčí i deštník
Knihovna Jiřího Mahena
v Brně připravila pro čtenáře
výstavy i autorská čtení.
Březen je mezi knihovníky i čtenáři oblíbeným měsícem. Je totiž
tradičně zasvěcen všemu, co
souvisí se čtením, čtenářstvím
a knihovnami vůbec. Řada
knihoven po celé republice pořádá v tuto dobu akce, kterými se
otevírá jak novým, tak již „zaběh-

nutým“ čtenářům – láká na autorská čtení, společná setkání
v knihovně či mimo ni, pouští do
světa nové služby apod. Těchto
oslav se každým rokem účastní
i Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Také v letošním roce připravila
pro své čtenáře a návštěvníky
zajímavé aktivity.
Jako horkou novinku chystá půjčování deštníků. Bude-li venku
nevlídno, mohou si jej čtenáři

odnést domů spolu s pěknými
knihami jako výpůjčku.
Dále připravila v Ústřední
knihovně na Kobližné 4 výstavu
Perličky Bohumila Hrabala, kterou chce reflektovat letošní autorovo sté výročí narození. Další
vzpomínkovou výstavu přináší
pobočka v Židenicích na Staré
osadě 15.
Na pobočkách v Bohunicích,
Maloměřicích a Lesné se

návštěvníci mohou těšit na autorská čtení, výstavy, výtvarné dílny
nebo předčítání pro děti.
Termíny a podrobnější informace
o připravovaných aktivitách uvádějí
webové
stránky
www.kjm.cz či facebookový profil
knihovny.


Jana Kuncová,
Knihovna Jiřího Mahena
v Brně
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Téma: Léčba závislostí

Květoslava Vrbová: Léčba závislosti má smysl, i když není dobrovolná
mě ale odstartuje stejně jako alkohol, ten je z tohoto pohledu možná
i více nebezpečný.

Léčí se u vás více mužů nebo
žen?
Muži stále převládají, ale
v posledních letech zaznamenáváme velký nárůst žen se závislostí na alkoholu. Nejspíš pijí
o něco víc než v minulosti a je to
i tím, že mají větší odvahu přijít
svůj problém řešit. Ženy na rozdíl
od mužů pijí často v ústraní, potichu, takže se o jejich závislosti
dlouho nemusí vědět.

Přicházejí k vám pacienti dobrovolně?

Profil
MUDr. Květoslava Vrbová absolvovala v letech 1967–1973
Lékařskou fakultu UJEP Brno,
v roce 1977 složila kvalifikační
atestaci z Psychiatrie I.stupně,
v roce 1988 pak kvalifikační
atestaci z pedopsychiatrie.
Absolvovala výcvik v Kognitivně behaviorální psychoterapii,
Sebezkušenostní výcvik v dynamicky orientované psychoterapii a kurz hypnoterapie. Od
roku 1973 až dosud pracuje
v Psychiatrické léčebně v Černovicích, v letech 1987–1989
působila v Manželské poradně
Brno-venkov. Je zakládající
členkou občanského sdružení
Práh Brno, odborným garantem protidrogového programu
A-Klubů Brno a zakládající
členkou organizace Lotos
Brno, kde dosud zastává funkci
odborné vedoucí sdružení.

S jakými návykovými poruchami
se na vašem oddělení lidé léčí?
Nejvíce se na nás obracejí lidé
závislí na alkoholu, ale i na dalších
návykových látkách. V poslední
době se stále více potkáváme
s lidmi postiženými patologickým
hráčstvím.

Je v porovnání s minulostí více
závislých?
Po listopadu 1989 jsme zaznamenali obrovský nárůst lidí
s návykovými poruchami. V současné době už se ta křivka zastavuje nebo jen mírně stoupá. Jsme
na prvním místě v Evropě ve spotřebě marihuany, na prvních místech ve spotřebě alkoholu a na
předních příčkách se pohybujeme
i ve spotřebě pervitinu.

Čím to?

„V Brně je výborná lékařka
dr. Květa Vrbová, myslím, že
ordinuje v Černovicích, najdi si,
spoj se s ní, pomůže ti. Jedna
z mála výborných specialistů
na alkoholismus u nás. Neváhej
a makej, něco pro sebe dělej,“
radila na diskuzním fóru pro
alkoholiky www.alkoholik.cz
zoufalému sedmadvacetiletému muži jedna z diskutujících.
MUDr. Květoslava Vrbová skutečně pracuje v černovické
léčebně, a to více než třicet let.
Zastává zde funkci primářky na
Oddělení pro léčbu návykových
poruch.

Zasloužilo by si to sociologické
šetření. Nejspíše je ten velký nárůst
důsledkem uvolnění, které s sebou
nenese jen svobodu, ale také
odpovědnost a povinnosti. Dokonce i naše mládež je na evropské
špičce v užívání marihuany. Příčinou je nejspíše to, že se rodiče více
věnují práci a dětem sice poskytují
komfort, svobodu a peníze, ale
méně času a pozornosti.

Větší část ano, někteří se hlásí pod
tlakem rodiny nebo zaměstnavatele, tam je ta dobrovolnost jen
tak napůl. Ale jsou tu i ti, kterým
léčbu nařídil soud.

Je pro úspěch léčby dobrovolnost významná?
Léčba má smysl, i když úplně dobrovolná není. Může závislým otevřít oči a dá jim jiný náhled na situaci, ve které se nacházejí. Pokud se
člověk přihlásí dobrovolně, je to
hodně dobrý začátek léčby. Už si
totiž uvědomuje, že má problém.

Prostředí léčebny je známé z filmu Dobří holubi se vracejí. Je
dnes léčení odlišné?
Každá léčebna postupuje trochu
jinak. Základ léčby je ale pořád stejný, jen režim je méně tvrdý a s pacienty se pracuje víc individuálně.

Jak vypadá denní režim
v léčebně?
Denní režim je pevně stanovený.
To je hodně důležité vzhledem k tomu, že se lidem v důsledku dlouhodobého popíjení rozpadl denní
řád. Den se u nás skládá z psychoterapie, z rehabilitačních činností, pacienti píšou deníky a absolvují pohovory s psychology.

Považujete marihuanu za startovací drogu?

U alkoholiků nebo narkomanů
se tělo zbaví návykových látek.
Jak ale probíhá léčba gamblerů?

Marihuana u mladistvých spouští
amotivační syndrom – dítě ztratí
o cokoliv zájem. Pro tuto věkovou
skupinu je marihuana zařazena
jako tvrdá droga. Závislost podle

U patologických hráčů je velký
důraz kladen na edukaci. Absolvují také trénink v reálném prostředí. Třeba v kroměřížské léčebně nacvičují přímo v hernách, kde
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to kolem nich cinká vyhranými
penězi. U této závislosti je důležité
nemít snadný přístup k automatům, proto velmi vítám jejich rušení. Někde bývá dokonce k vidění
hned vedle herny zástavárna. To
je kombinace, která hráči maximálně usnadní propadnout se do
závislosti.

Kdy je léčba vnímaná jako
úspěšná?
To je poměrně složité. My považujeme za úspěch, když člověk
dokáže abstinovat a případnou
recidivu zvládne, aniž by to mělo
rodinné a sociální dopady.

Jak mohou pacienti svoje
odhodlání žít ve střízlivosti
podpořit?
Důležité je nezanedbat doléčování, absolvovat schůzky s psychiatrem, nezačít je odkládat. Velmi dobré je začít docházet na
nějakou podpůrnou skupinu,
v Brně jich pracuje hned několik
– kromě skupiny v Lotosu mohu
doporučit také Anonymní alkoholiky. Studie prokázaly, že setkávání Anonymních alkoholiků je nejúčinnějším prostředkem k udržení
se v životě ve střízlivosti. Na
setkáních je přátelská atmosféra,
nikdo nikoho do ničeho nenutí.
Dokonce je možné tam zajít
i v době, kdy člověk ještě popíjí
a teprve se odhodlává k abstinenci. Doporučuji zajít tam opakovaně, neskončit po prvním setkání.

V čem jejich úspěšnost
spočívá?
Jednak vědí, o čem mluví – mají
svoji osobní zkušenost s překonáváním závislosti. Potom jejich
program Dvanácti kroků je velmi
dobrou terapií. Pracují na svém
sebevědomí, chování a vzájemně
se podporují.

Kdy by se člověk měl zamyslet,
jestli jeho záliba nepřekročila
hranici závislosti?
Zpozornět by měl už tehdy, kdy
ho v jeho nejbližším okolí – ať už
v rodině nebo v práci – začnou na
problém se závislostí upozorňovat. Vážným varovným signálem
je, když se mu zbortí denní režim,
přijde o práci nebo o rodinu.

(red)

Téma: Léčba závislostí

Doléčovací centrum Lotos nabízí svoje služby závislým na alkoholu
Lotos – doléčovací centrum,
o. p. s. nabízí pomoc lidem se
závislostí na alkoholu a jejich
blízkým. Ve středu Brna působí
již více než deset let a za tu
dobu využily jeho služeb stovky lidí. Služby společnosti se
neustále rozvíjejí, aby pokryly
široké spektrum témat, které
jeho klienti obvykle řeší. Jejich
současnou podobu přiblížila
ředitelka sdružení Radka Kasanová.
Jak závislým pomáháte?
Lidem, kteří se potýkají s nadměrným pitím, či závislostí na alkoholu, poskytujeme psychologické
poradenství. Pomáháme lidem
zorientovat se v jejich aktuální
situaci a zvolit si vhodné následující kroky. Totéž nabízíme těm,
které tíží nadměrné pití jejich blíz-

kého člověka. Lidem, kteří mají
zájem o pravidelnou a dlouhodobou podporu nabízíme podpůrné
skupiny. Jsou to pravidelná setkání lidí se závislostí na alkoholu,
kteří mají motivaci zůstat střízliví.
Na skupině mají příležitost sdílet
své zkušenosti se střízlivěním,
řešit aktuální témata, či se dále
rozvíjet a osobnostně růst.
S jakými potížemi se na vás
mohou lidé obracet?
Nabízíme pomoc s řešením mnoha praktických otázek. Pomáháme třeba s nalezením vhodného
zaměstnání, s řešením aktuálních
problémů v oblasti dluhové,
sociální, bytové a právní. K tomu
je určeno naše Centrum poradenství a prevence.
Přesto, že problémy s pitím se

objevují u mnoha lidí, většina
z nich nikdy žádné služby
nekontaktuje…
Lidé si často nejsou jistí, jestli je
situace už tak vážná, že by se měli
někam obrátit o radu, nebo jestli
se s tím dá vůbec něco dělat.
Mnoho lidí vidí podobné chování
ve svém okolí a řekne si, že to
nebude tak vážné, když jiní lidé
to mají stejně a fungují tak. Pak
je velké procento těch, kteří se za
své pití stydí tolik, že se raději
nikam neozvou.
Co byste poradila těm, kteří
váhají, zda se přijít poradit?
Pokud si lidé nejsou jistí, jestli jsou
naše služby právě pro ně, i to je
důvod, proč se nám ozvat. Společně můžeme zjistit, které služby
by pro ně byly nejvhodnější, případně jim rádi doporučíme jiné

služby, které by pro ně byly v jejich
situaci užitečné. Když si člověk
není jistý, vždy je lepší se ozvat
a nakonec zjistit, že je vše
v pořádku, než odkládat řešení
ve chvíli, kdy je ho potřeba. Služby
poskytujeme bezplatně, takže
není třeba se obávat, že na ně
člověk nebude mít.
Kontaktní údaje:
Psychologické poradenství a podpůrné skupiny:
Mgr. Ludmila Kymličková, e-mail:
kymlickova@lotos-brno.cz, telefon 775 107 455.
Centrum poradenství a prevence:
Mgr. Iveta Šedová, DiS., e-mail:
sedova@lotos-brno.cz, telefon
739 060 350.
Více informací na stránkách
www.lotos-brno.cz.

(red)

Podpůrné skupiny účinně pomáhají překonat závislost nejen alkoholikům
V Brně pracuje několik podpůrných skupin, které pomáhají
závislým žít bez návykových
látek.
Skupiny nabízejí vzájemné sdílení zkušeností spojených s překonáváním návyku.

Anonymní alkoholici
Skupina Fénix
Lidem závislým na alkoholu je
k dispozici skupina Fénix. Schází
se každý den v areálu kláštera
Milosrdných bratří na Vídeňské 225/3, kde se mohou obracet
na Břeťu na telefonu 722 073 003
nebo Soňu na čísle 774 063 797,
e-mail: aabrnofenix@seznam.cz.
Setkání začínají v úterý od 19.00
hodin, v ostatní dny od 17.30
hodin.

Skupina Renesance
Místem pro čtvrteční setkávání
členů skupiny Renesance je
YMCA Brno na Kounicově 3.
Dotazy zodpoví Michal na telefonu 739 327 838 nebo Hana na
734 770 744, e-mail: aa.renesance@seznam.cz, začátek setkání
je v 17.30 hodin.
Skupina U kapucínů
V pondělí v 17.30 hodin a ve středu v 19.00 hodin se setkává skupina U kapucínů na Kapucínském
nám. 303/5. Bližší informace podá
Jirka na telefonu 607 775 549
nebo Hana na výše uvedeném
čísle, e-mailové adrese:
aa.ukapucinu@seznam.cz.
Skupina Al-anon
Také příbuzní a blízcí alkoholiků
mají možnost vzájemně se pora-

dit a podpořit, a to na setkáních
skupiny Al-anon, která se každou
neděli schází od 16.00 do 17.00
hodin v místě působení skupiny
Fénix.

Tip pro nováčky
Pro ty, kteří se obávají přijít na
první schůzku, mají Anonymní
alkoholici radu: Než přijdete, zavolejte na některý z uvedených telefonů a domluvte si s členem skupiny schůzku těsně před
začátkem mítinku. Budete tak mít
jednoho známého člověka
s sebou, který vám pomůže překonat první ostych. Více rad pro
nováčky a informace pro stálé členy společenství na stránkách
www.anonymnialkoholici.cz.
Ze zkušeností Anonymních alkoholiků vycházejí podpůrné skupi-

ny, ve kterých naleznou oporu
závislí na dalších návykových látkách nebo patologičtí hráči.

Anonymní narkomani
Anonymní narkomani se setkávají
na Vídeňské 3 každou sobotu od
17.00 do 18.30 hodin. Informace
podá Laďa na telefonu 731 037 028
nebo Miloš na čísle 739 364 017.
Více také na webových stránkách
www.anonymni-narkomani.webnode.cz.

Anonymní gambleři
Skupina Anonymní gambleři Brno
se setkává v Bílém domě na Žerotínově náměstí 6, bližší informace
jsou dostupné na telefonním čísle
775 122 273 nebo e-mailu:
info@anonymnigambleri.cz. Více
na www.anonymnigambleri.cz.

(red)

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

www.stred.brno.cz
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Naše školy

Zápis do prvních tříd vedl ze Zpěvánek přes Šikulov do Chytrolínova

Zápis budoucích prvňáčků na
Základní školu Horní není stresující zkouškou, ale hrou a dialogem.
Letos vše nasvědčovalo tomu, že
nás čeká silný ročník a tím
i spousta zájemců o přijetí. Přesto
si troufám tvrdit, že tak obrovský
nápor byl přece jen překvapující.
Uchazečů přišlo nesrovnatelně

více než v minulých letech. Velice
nás potěšilo, že se často jednalo
o rodiny s dětmi, které na naši
školu dostaly dobré reference,
anebo si naši školu vybraly z více
možností, tak jak to umožňuje
školský zákon.
Již mnoho let zastáváme názor,
že zápis není jen důležitý životní
krok a zkouška, ale že to může
a má být i zábavné ukončení před-

Na Valentýna potěšili žáci milými
vzkazy své kamarády i učitele

Žákovský parlament Základní
a mateřské školy na Husově ulici v únoru uspořádal akci
s názvem „srdíčková pošta“.
Co si pod tím představit? Někoho
možná napadne, že název má
spojitost s datem 14. února, tedy
Valentýnem. A má pravdu.
Zástupci našeho parlamentu připravili několik set jednoduchých
valentýnských přáníček, do kterých mohl každý žák napsat milý
vzkaz pro svého spolužáka,
kamaráda, ale dokonce i pro uči-

tele. Pak už jej stačilo vhodit do
naší „krabice lásky“, která představovala poštovní schránku.
Na přáníčkách nesmělo chybět
jméno adresáta a patřičná třída,
jak jinak bychom mohli milé vzkazy, které hřejí u srdce, doručit?
Celým dnem se nesla přátelská
a láskyplná nálada. A doručená
přáníčka pozitivní náladu pouze
umocňovala a utvrdila nás o pravdivosti moudrosti, která tvrdí, že
Kapka lásky je víc než vodopád
zlata.
 Mgr. Eva Břečková,
ZŠ a MŠ Husova
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školního období a pohodový
začátek školní docházky. Vždyť
přece základní škola má přímo ve
svém názvu zakotveno, že jde
o začátek dlouhého vzdělávacího
období a že má postavit základy
pro další studium každého dítěte
podle jeho nadání a schopností.
Začátek, který nemá být spojován
s nervově vypjatými chvílemi, které tzv. rozhodují o budoucnosti
teprve šestiletého člověka. Chceme, aby naše škola měla vysokou
úroveň, ale ne na úkor neosobního či nervově zatěžujícího prostředí, a proto naše zápisy už řadu
let připomínají spíše než zkoušku
partnerský dialog.
Letos jsme budoucí prvňáčky
začarovali ve skřítky, kteří s pomocí starších žákyň plnili úkoly. Prošli
společně velké území pohádkové
říše, navštívili městečka Rodičovský Hradec, kde zanechali své
dospěláky, kteří s kolegyněmi
vypisovali nutné informace, které

jsou důležité, leč pro děti naprosto
nezábavné. Věříme, že hra je lepší
start než nuda a tak děti dále
pokračovaly směrem na Zpěvánky, Malovanou Lhotu a přes Cvičenici až do Šikulova a Chytrolínova. Tam se šťastně shledaly
s rodiči a mohla začít poslední
část zápisu, kterou jsme zjišťovali
míru školní zralosti. V rámci ní byl
čas nejen na zkoumání dosažených znalostí, ale i na rozhovor
s rodiči i s dětmi, vyslechnutí přání, očekávání či poskytnutí rady.
Na závěr se malí skřítkové kouzlem změnili zpátky na děti, které
čekají poslední měsíce v mateřských školách a po letních prázdninách se konečně stanou žáky
a žačkami naší či jiné základní
školy. Na památku si každý odnesl
malý dárek a taky svůj skřítkovský
deníček, aby bylo snazší na tento
slavný den vzpomínat.

Mgr. Kateřina Kubínová,
ZŠ Horní

Základní a mateřská škola
Křídlovická zve k tanci

Základní a mateřská škola
Křídlovická připravila tradiční
Společenský večer.
Pedagogové a žáci školy srdečně
zvou rodiče, absolventy, přátele
a příznivce na tradiční setkání.
Společenský večer se koná v Kulturním domě Rubín na Makovského náměstí 4, v Žabovřeskách, v pátek 4. dubna od 18.00
do 24.00 hodin. Součástí akce
bude slavnostní předtančení,
módní přehlídka z dílny žáků školy, zábavné hry a soutěže i bohatá

tombola. K tanci a poslechu
zahraje skupina Novios. Vstupenky je možné zakoupit do 3. dubna
v kanceláři školy a v den konání
od 17.30 hodin v KD Rubín.
Více o škole a připravovaných
aktivitách na internetových stránkách web.zskridlovicka.cz.

(red)

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Naše školy

Jak zvládnout nástup do školy? Přípravné třídy nabízejí odpověď

Přípravné třídy na ZŠ a MŠ nám.
28. října fungují velmi dobře již
řadu let. Hovoří o tom především úspěšnost dětí v prvních
třídách.
Děti z přípravných tříd jsou na
školu připraveny výrazně lépe
než ty, které nastoupí do školy
bez předškolní přípravy. Struktura výuky, menší počet dětí ve třídách a přítomnost asistenta
pedagoga dává prostor k individuálnější a intenzivnější přípra-

vě, než je tomu v mateřských
školách.
V přípravné třídě na Osmecu pracují pedagogové podle vzdělávacího programu Začít Spolu, ve
kterém předškoláci nesedí v lavicích a neposlouchají jen učitele
před tabulí, ale pracují samostatně s podporou učitele a asistenta
na úkolech.
Děti chodí do přípravné třídy na
čtyři vyučovací hodiny denně.
Všechny výukové činnosti jsou
pro ně připravovány hravou for-

mou, se zapojením pohybových
aktivit, didaktických her či relaxace. Vždy se ale jedná o cílený rozvoj dovedností, které budou potřebovat ve škole – jemnou a hrubou
motoriku, grafomotoriku, sluchovou analýzu a syntézu, zrakové
vnímání, předmatematické dovednosti apod.
Příprava probíhá také venku, na
oblíbených tematických vycházkách do okolí, při navštěvách
divadla či planetária. Společenské
chování, pravidla a komunikace
jsou rozvíjeny v komunitních kruzích. Děti se učí samy sebe hodnotit a nalézat řešení k úkolům i ke
vzájemnému soužití. Zbývá však

prostor i na volnou hru, k níž mají
k dispozici hračky, skládačky, knihy
a encyklopedie nebo stavebnice.
Dobré připravenosti pro vstup do
první třídy pak v přípravných ročnících napomáhá úzká spolupráce s rodinami žáků. Škola pro ně
připravuje akce se zajímavým
námětem a zdarma nabízí účast
na Edukativně stimulačních skupinách a logopedickou péči (financováno v rámci projektu OP VK).
Rodič má také možnost podílet
se na chodu výuky a v případě
zájmu být její součástí.

Mgr. Barbora Glogarová,
Mgr. Zdeňka Párová,
ZŠ a MŠ nám. 28. října

Studenti psychologie přichystali pro žáky ze ZŠ Husovy Den rovnosti
Žákovský parlament na ZŠ
Husova nezahálí ani letošní
školní rok. Své nevšední
a tematické dny odstartoval
akcí Den bez rozdílu.
Výjimečnost tomuto dni nedal ani
tak klasický Dress Code, jehož
podobu vybrali zástupci našeho
parlamentu (jednoduché bílé triko
a modré kalhoty), ale program, který tento den doprovázel. Cílem
akce bylo uvědomit si, že v lidské
podstatě jsme si všichni rovni,
a proto je důležité, aby naše chování k ostatním lidem a jednání
s nimi vycházelo z této myšlenky.
Abychom naši myšlenku předali co
nejefektivněji, pozvali jsme si studenty Filozofické fakulty Masary-

kovy univerzity, kteří pro nás připravili velmi zajímavý prevenční
program. Žáci od pátých tříd až po
deváté strávili celé dopoledne
s mladými psychology a jejich velmi
pečlivě a kvalitně připraveným programem, který byl každý zvlášť
vymyšlen a přizpůsoben pro jednotlivé ročníky tak, aby co nejlépe
splnil kýžený účel. Žáci odcházeli
domů plní pozitivních dojmů, a proto bych velmi ráda poděkovala
především Mgr.Kateřině Bartošové, ale také všem studentům Filozofické fakulty MU, kteří se na programu podíleli. Úspěšnost této
akce byla zřejmá, proto se budeme
těšit na naši další spolupráci.

Mgr. Eva Břečková,
ZŠ a MŠ Husova
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Inzerce

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
od českého výrobce

®

HEZKÝ
HEZKÝ DOMOV
DOMOV mít
mít je
je skvělé,
skvělé,
zařídí
zařídí ho
ho firma
firma Welle
Welle :):)

20%VA é
n
SaLvEestaínvěě
n

Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

skř 4. 201
.

do

4

Za Vodojemem 22, Brno - Bosonohy
tel.: 547 227 325, 603 523 155

30

www.hezkydomov.cz

KUCHYNĚ / SKŘÍNĚ / DVEŘE / NÁBYTEK

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

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

PEMM Brno s.r.o., autorizovaný dealer
NC Campus Square · Netroufalky 14 · Brno-Bohunice
547 215 215 · www.pemm.cz
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Inzerce

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony

možnost nabíjení elektromobilù

www.jdparking.cz
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CENTRUM

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

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

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

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

KOUPÍM cihlový BYT
2(3)+1 v centru Brna.
HOTOVOST,
rychlé a seriózní jednání,

BEZPEČNÝ PŘEVOD

přes advokáta či notáře,
vyřeším i problémy s EXEKUCÍ
či jiným dluhem,volejte

603 185 571
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Inzerce

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

Návrat k tradicím

Pivo ja

ko dáre

k

Starožitnosti
VÝKUP
starožitností, zlata a stříbra
!!! 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
Křížová 3 (u Mendlova nám.)
Po–Pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu
+ 420 602 352 922

Starožitnosti
Otevírací doba:
PO–ČT 10–17
PÁ
10–14

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

Pro ŬƌĄƐŶĢũƓş
DĂƐĂƌǇŬŽǀƵēƚǀƌƛ
3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

Naši klienti platí jen

poloviční doplatky
*?çBãPCEGQRPMT?LãIJGCLR
"FWRPjJjIcPLWNJ?RnSJjIĪ
L?PCACNRNMSXCNMJMTGLS
L?áCFM@ĀçLjFMBMNJ?RIS
5nACGLDMPK?An5cKPcBGQBĀJnKCTL?áGAFJjIcPLcAF
LC@MRCJCDMLGAIW

www.osmc.webnode.cz
osmc@email.cz
Facebook + YouTube

2EMHGQiYNRYiPtVWD
.ĢtGORYLFNi%UQR
3DUNRYiQtYHGYRĜH
3R±3i±KRG
7HO

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

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

0HQGORYRQiP%UQR
3R±3i±KRG
7HO

tel: 606 469 316, 547 225 340
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO

BRNO a okolí

Kde nás najdete
2JMTcIMT?
*M@JGçLc
.PJn
/?LQIc

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]

www.maliribrno-horak.cz

5
0
8
4
5
734 7

Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.chytralekarna.eu

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

www.levnesporaky.cz

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

provozovny:
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

Neziskovky

Nové inspirační a osvětové centrum zve do bývalé dělnické kolonie
Nezisková organizace EkoCentrum Brno realizuje nepřetržitě
od roku 1990 projekty zaměřené na podporu zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Nejnovější projekt centra se
rozběhl v unikátní a málo známé lokalitě, kam se zájemci
snadno a rychle dostanou ze
středu Brna tramvají nebo vlakem.
Mezi Černými Poli a sídlištěm
Lesná se nachází bývalá dělnická
kolonie, která postupně vznikala
na začátku minulého století na
místě pískovcového lomu. Domek
na adrese Písečník 94 otevřeli
nadšenci z EkoCentra Brno letos
v lednu poprvé pro veřejnost.
Cílem projektu, motivovaného
myšlenkou inspirace životem
našich předků, je postupná citlivá
rekonstrukce objektu, který se
jako jeden z mála dochoval i přes
mnohá poškození v takřka původním stavu. Postupně zde vznikne
osvětové centrum zaměřené na
realizaci zážitkových a vzdělávacích programů.
I když se projekt nachází na
samém počátku, rozhodli se ho
realizátoři už nyní zpřístupnit

Brňanům i návštěvníkům města.
Zájemci si mohou vždy v úterý, ve
středu a ve čtvrtek v otvírací době
užít okouzlující domáckou atmosféru zprovozněných přízemních
prostor, navštívit obchůdek s přírodními produkty, ekoknihkupectví a dobročinný antikvariát. Využitím těchto služeb přímo podporují
realizaci projektu.
Rozbíhají se i další programy –
výstavy, semináře a zážitkové dílny, které připomenou způsob
života našich předků, zajímavou
a unikátní historii Písečníku a přinesou inspiraci i praktické tipy pro
každodenní šetrnější, pestřejší
a zdravější životní styl. Pozemek
kolem objektu získá postupně
podobu tradiční přírodní zahrady
s odpočinkovým a relaxačním
prostorem.
Projekt Písečník 94 je na území
Brna unikátním experimentem,
do kterého je možné se mnoha
způsoby zapojit.
Podrobnosti a aktuální informace
jsou k dispozici na stránkách
www.ecb.cz.


Mgr. Zbyněk Zavadil,
EkoCentrum

Fotografická soutěž zachycuje zralé ženy z různých úhlů pohledu

Občanské sdružení Ženy50
vyhlásilo šestý ročník fotografické soutěže Úhel pohledu.
Jak vnímáme zralé ženy? Úhel
pohledu bude samozřejmě různý.
Jinak je uvidí mladí lidé, jinak

jejich vrstevníci a ještě jinak např.
lidé na prahu osmdesátky. Pro
jedny již budou evidentně za zenitem, pro druhé ještě stále k světu,
posledně jmenovaná skupina je
může vnímat dokonce jako „mladice“. Ano, vždy záleží na úhlu

pohledu. Jako je to s tou známou
– do poloviny naplněnou – sklenicí. Pro optimisty bude poloplná,
pro pesimisty poloprázdná.
Abychom zmapovali jednotlivé
úhly pohledu, vyhlásilo naše
občanské sdružení Ženy50 ve
spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město a pod záštitou starosty
městské
části
Brno-střed
Mgr. Libora Šťástky již šestý ročník fotografické soutěže Úhel
pohledu. Zapojit se může kdokoliv, bez omezení věku, profese,
pohlaví, kdo zašle své snímky
v elektronické podobě na CD disku, případně e-mailem (maximálně pět od jednoho autora)
a vyplněnou přihlášku na adresu
sdružení Ženy50. Uzávěrka je
28. března 2014 v 16.00 hodin,
přihlášku zájemci najdou na webu
sdružení www.zeny50.cz.
Soutěží se ve dvou kategoriích.
V kategorii A musí být na snímku
žena ve věku 50+, autorem může

být kdokoliv. A protože i ženy ve
věku po padesátce rády fotografují,
je kategorie B určena právě jim.
Tudíž podmínkou přihlášeného
snímku do soutěže v této kategorii
je, že autorkou je žena 50+, téma
zachycené na fotografii není omezeno. Členové nezávislé poroty
ocení originalitu, původnost, vtip,
osobitý pohled na ženy 50+
a v každé kategorii vyberou tři
snímky, které budou již tradičně
vyhlášeny a oceněny na koncertu
ke Dni matek, který se uskuteční
11. května 2014 v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, na
Údolní 39.

Jana Jarušková,
Ženy50

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED
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Neziskovky

Vidí nebo ne? Instruktoři nevidomých nacvičují pohyb v ulicích města

Uměle zaslepení instruktoři
nevidomých nacvičují od
24. března do 4. dubna pohyb
v ulicích městské části Brno-střed.
Uvažovali jste někdy o tom, zda
byste mohli být šťastní a měli chuť
do života i jako nevidomí lidé?
Tuto otázku si asi většina z nás
nepoloží. Nepřipustíme, že právě
naše životní plány se mohou
nečekaně změnit ze dne na den.
A když se to přece stane, nemůžeme v první chvíli uvěřit, že je to

skutečnost, ze které často není
návratu. Někteří se stáhnou do
ulity sebelítosti a nicnedělání, jiní
možná nadbytečně obtěžují okolí,
ale není málo ani těch, kteří na
život nezanevřou a rozhodnou se
s nastalou životní situací porvat.
Nelehká cesta k samostatnosti,
vyžaduje nejen odvahu, ale také
kvalifikovanou pomoc odborníků.
Mají-li být v této situaci věrohodní,
musí mít sami zkušenosti se životem „po slepu“ a neustále je prohlubovat. Na této myšlence staví
i obecně prospěšná společnost

Tyfloservis, která již více než dvacet let pomáhá nevidomým a slabozrakým na cestě k samostatnosti v domácím prostředí.
Praktickým vstupem do světa vnímání a myšlení lidí nevidomých
a slabozrakých je kurz určený pro
samotné instruktory. Právě oni jsou
těmi, kdo učí nevidomé samostatně chodit, cestovat dopravními
prostředky, vnímat a využívat řadu
jemných informací, které zůstávají
očím skryté. Proto musejí uměle
zaslepeni sami chodit v běžném
provozu, tak jako každý nevidomý
člověk. Účastníci se učí pohybovat
v podmínkách umělého zaslepení
i simulaci jiných zrakových vad ve
vnitřních prostorách budov, v klidném prostředí obce, v rušném prostředí velkoměsta včetně jízdy
dopravními prostředky, na eskalátorech, při přecházení křižovatek
i chůzi s vodicím psem.
Městská část Brno-střed představuje pro adepty na certifikované
instruktory ideální nácvikové pro-

středí, které poskytuje rušné ulice,
ozvučené křižovatky, pasáže
s eskalátory, přeplněné tramvajové ostrůvky apod. Vzhledem
k tomu, že příprava musí probíhat
v reálném provozu, prosíme
všechny občany o pochopení.
Setkání s člověkem s bílou holí,
který potřebuje pomoc, není
v Brně nic neobvyklého. Někdy je
možná jen „dočasně pracovně
zaslepený“. Neprůhledné brýle
a bílá hůl jsou totiž našim pracovním nářadím. Bez nich nelze profesi instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu
nevidomých vykonávat. Pokud
nás někdy potkáte při práci a zažijete „proměnu nevidomého člověka ve vidícího“, nepovažujte
nás hned za podvodníky, kteří
„slepotu“ jen předstírají a sledují
vlastní cíl. Mějte s námi porozumění a nebojte se k nám chovat
stejně jako k nevidomým.

Petr Karásek,
Tyfloservis

Nedoslýchaví vyzkoušejí kompenzační pomůcky v domácím prostředí
Poradenské středisko Českého
klubu nedoslýchavých Help
poskytuje bezplatné sociální
a odborné poradenství zaměřené zejména na nabídku kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené občany.
Vyškolení odborníci řeší v sídle
střediska na Běhounské 22/24

individuálně a komplexně problémy plynoucí ze ztráty sluchu
nabídkou vhodných kompenzačních pomůcek, které si zde může
každý vyzkoušet, popř. zapůjčit
k vyzkoušení v domácím prostředí.
Na Český klub nedoslýchavých
Help se mohou obrátit všichni ti,
kteří: špatně slyší; špatně rozumí
mluvenému slovu v televizi; špat-

ně slyší zvonění domovního zvonku nebo telefonu; špatně rozumí
telefonnímu hovoru; nerozumí,
o čem se hovoří – doma, ve společnosti, v divadle, v kině, u lékaře,
při jednání na úřadě; potřebují
koupit baterii do sluchadla nebo
si chtějí v domácím prostředí
vyzkoušet nejnovější kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé.

Poradenské centrum je možné
kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: cknh.audiocentrum@seznam.cz, nebo přímo na
Běhounské 22/24 v pondělí, úterý
a středu od 8.00 do 15.00 hodin.


Tereza Bauerová, Dis.,
Poradenské středisko
ČKNH Brno

Ohlasy

Masopustní zamyšlení
dice udržely, musíme začít již od
i se svou rodinou. Proto jsem byla
velmi dobře Vlastimil Vondruška
Zamysleli jste se někdy nad
nejmenších. To je věc, kterou jsem
minulý rok velice potěšená, když
v knize s názvem Církevní rok
významem lidových tradic
si uvědomila při práci ve firmě, kde
jsem v Brně viděla masopustní
a lidové obyčeje, kde si o tom zvív našich životech? Před Vánoci
mi dali cennou zkušenost, když
procesí. Prvně jsem se o něm
davý čtenář může přečíst víc, než
vyšel článek, ve kterém se psalo,
jsem chodila hlídat děti jejich klidozvěděla v již výše zmíněné kniby se vešlo do tohoto článku. To
že Vánoce jsou posledním kolekentů. Pokud u této mladé krve
ze, když jsem sbírala podklady
na co chci poukázat, je skutečtivním svátkem naší společnosti.
nevzbudíme zájem o tradice
pro svou ročníkovou práci a měla
nost, že naše společnost se stává
A to navíc braným značně
a o jejich praktikování, může se
jsem velkou radost z možnosti je
individualistickou a to, co dělalo
komerčně, kdy původní poselství
jednoho krásného dne stát, že nás
vidět i na vlastní oči o pár let poznaši kulturu kulturou, je prakticky
Vánoc vnímá málokdo. Nyní je
jako národ nebude nic spojovat…
ději. Myslím, že snaha o obnovení
z životů normálních občanů pryč.
období masopustu a já si říkám,
Tradice znamená pospolitost
a udržení těchto tradic je úctyhodZtrácíme kontakt s životem obce,
kolik lidí v České republice asi ví
a kontinuitu v čase, nenechme
ná, zvláště v takto velkých měsv níž žijeme, postupně i se souo tom, že vůbec je a co znamená.
tyto dvě hodnoty zmizet z našich
tech, kde jsou si lidé více odcizeni.
sedy a doufám, že se nedostaneSama se do rozboru pouštět
životů.
Pokud však chceme, aby se trame do fáze, kdy ztratíme kontakt
nebudu – myslím, že to zvládnul
 Ivana Červená
V rubrice Ohlasy jsou zveřejněny reakce na články z minulých čísel zpravodaje nebo dění v MČ Brno-střed a nevyjadřují názor redakce.
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Rozhovor

Miroslav Kratochvíl: Zní to možná nadneseně, ale kolová je můj život…
Kolová je sport podobný sálovému fotbalu. Dva hráči na každé straně jezdí po hřišti na speciálních kolech bez brzd
a s pevným převodem – tak zvaným furtošlapem. Při hře se
mohou hráči dotknout míče
pouze kolem nebo hlavou, ale
brankář v brankovišti může
zakročit jakkoliv. Žádný z hráčů
nesmí šlápnout na zem. První
mistrovství světa v kolové se
uskutečnilo v roce 1930 v Lipsku, letošní bude již osmasedmdesáté. A bude na podzim
v Brně. Nejúspěšnějším týmem
kolové všech dob jsou bratři
Jindřich a Jan Pospíšilovi, kteří
dokázali získat titul mistrů světa dvacetkrát, což je ve světovém sportu unikátní rekord.
První společný titul získali
v roce 1965 v Praze, dvacátý
v roce 1988 v Ludwigshafenu.
V roce 1989 je na mistrovském
trůnu světové kolové vystřídali
další Brňané – Miroslav Berger
a Miroslav Kratochvíl.

Jaké sportovní základy by měl
mít špičkový hráč kolové?
Jako kluk jsem hrával fotbal za
žáky Zbrojovky Brno, vyhrál jsem
přebor brněnských škol v plavání
a v běhu. Dělal jsem také horolezectví a všechny tyto sporty se mi
při kolové hodily. Myslím si, že
všestrannost je předpokladem ke
každému pozdějšímu specializovanému sportovnímu výkonu. Je
to něco, co mnohým dnešním
mladým chybí. Houževnatost,
vytrvalost, výbušnost a sílu si
nekoupíte ani přes ten nejlepší
internetový obchod.

Kdo vás přivedl ke kolové?
Moje třídní učitelka. Jmenovala
se Eva Puklická a byla to sestra
našich cyklistických reprezentantů Karla a Luboše Puklických
(Luboš Puklický byl pak jako trenér Jiřího Dalera i při našem olympijském zlatu v Tokiu, pozn. autora). Na podzim roku 1977 se
poprvé v historii kolové hrálo
mistrovství světa v Brně a paní
učitelka nás tam vzala celou třídu.
Mě to tenkrát moc nechytlo, ale
všichni spolužáci pak po vítězství
Honzy a Jindry Pospíšilových

začali chodit do kolové, a tak jsem
nechtěl trhat partu a v lednu 1978
jsem nastoupil do Favoritu Brno.
Dodnes mám schovanou první
registračku.

O deset let později jste už porážel společně s Miroslavem Bergerem největší ikony světové
kolové – bratry Pospíšilovy. Jak
na svého parťáka vzpomínáte?
Mirek byl talent od podívání. Je
o čtyři roky starší než já, ale hraje
pořád. Minulý měsíc hrál turnaj
mistrů světa v Šitbořicích, kde
jsem pískal. Začali jsme spolu
hrát v roce 1986, kdy jsem se
vrátil z vojny z Dukly Brno, a získali jsme společně titul mistrů
světa. Čtyřikrát jsme byli druzí
a jednou třetí. V roce 1990 nám
udělili statut sportovních instruktorů, ale když se nám pak nepodařilo obhájit titul světových
šampionů, ocitli jsme se „na ulici“. Mirek šel na pracák a já jsem
dělal nočního hlídače. Pak nás
společně vzali jako údržbáře na
Favoritu. A při tom jsme samozřejmě dál hráli. Kolová je jiný
sport než fotbal nebo hokej
a naše popularita se nikdy
nemohla měřit s těmi sporty, které vidíte každý týden v televizi.
Poznamenala ale celou moji
životní kariéru, nejen tu sportovní. I když to zní nadneseně, kolová je můj život.

Patříte k nejuznávanějším mezinárodním rozhodčím kolové. Jak
jste přišel k píšťalce?
V roce 2000 mi zemřel táta a začal
jsem se starat o nemocnou
maminku. Ozvalo se taky zraněné
koleno a s vrcholovým sportem
byl konec. Tehdejší šéf naší sálové cyklistiky Jan Farkač mi nabídl
možnost kurzu pro mezinárodní
rozhodčí. V roce 2001 jsem ho
absolvoval a další rok jsem už pískal světový pohár. Bylo to u nás
v Brně v Rondu.

Na fotografii jste ve fotbalovém
dresu. Co vy a ostatní sporty?
Nohejbal a fotbal si rád zahraji
dodnes. Je to ale už spíš legrace
než sport. Líbí se mi takové ty
„zápasy osobností“, při kterých
se lidi zasmějí a třeba se i někomu
pomůže dobrovolným vstupným.

Profil
V anketě Nejlepší cyklista Brna
všech dob zvítězil Jiří Daler, druzí byli Jan a Jindřich Pospíšilovi
a třetí Jan Smolík. Kdo je podle
vás nejlepší cyklista Brna?
Jednoznačně Franta Jursa. Ten
stál u zrodu cyklistické Dukly Brno
v roce 1957 a je to člověk, který
udělal naši cyklistiku. A nejen tu
brněnskou. Vzpomínám si na
něho i jako na velitele během vojny v Dukle Brno. Byl jsem tam
s Jirkou Škodou, Michalem Klasou a celou řadou dalších borců
a Franta nad námi všemi držel
ochrannou ruku. Byly to moje nejlepší životní zážitky. Bohužel se
ale nedají publikovat (úsměv).
Frantovi Jursovi dodnes za mnoho vděčím a děkuji.

Na co se v tom letošním Roce
české cyklistiky nejvíce těšíte?
Těším se na každé setkání se svými cyklistickými kamarády. Budeme slavit padesátiny slavných
vítězství Dalera a Smolíka. Do
Brna by měly přijet velké postavy
světové cyklistiky. Szurkowski,
Schur, ale také asi nejslavnější
cyklista světa Eddy Merckx, pětinásobný vítěz Tour de France.
Dvakrát jsem pískal v Belgii
v halách s jeho jménem (úsměv).
V Brně bude také mistrovství světa v kolové a věřím, že celý rok
zakončím při ponětovickém kulečníkovém turnaji nejrůznějších
sportovních osobností.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Miroslav Kratochvíl se narodil
v Brně 30. dubna 1965. Vyučil
se obráběčem kovů a do roku
1989 pracoval jako ostřič nožů
v nářaďovně Zbrojovky Brno.
Svoji sportovní kariéru začal
budovat v roce 1978. Stal se
členem cyklistického oddílu
Favorit Brno, v jehož dresu získal prakticky všechny naše tituly v žákovské, juniorské i seniorské kategorii. Společně
s Janem Pospíšilem ml. se stal
mistrem Evropy juniorů
a s Miroslavem Bergerem získal v roce 1989 seniorský titul
mistra světa. V letech 1990,
1994, 1995 a 1998 skončila
tato dvojice na světovém šampionátu druhá, v roce 1992 byli
třetí. Ještě jako aktivní sportovec sbíral trenérské ostruhy
u mládeže, aby se později stal
trenérem australské a slovenské reprezentace. V roce 2003
byl jako státní trenér u zisku
světového titulu brněnské dvojice Miroslav Berger a Jiří
Hrdlička. V současné době
působí jako mezinárodní rozhodčí kolové. Dvakrát rozhodoval mistrovství světa,
šestkrát finále světového poháru a jako rozhodčí i organizační
pracovník se podílí na dalších
mezinárodních
utkáních
a akcích. Miroslav Kratochvíl,
známý pod přezdívkou Krtek,
je členem Bolkovy fotbalové
jedenáctky a aktivně se účastní
mnoha brněnských společenských, kulturních i sportovních
akcí s benefičním charakterem. Má jednu dceru a pyšný
je na svoje tři vnoučata Kristýnu, Dianu a Patrika.
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Fotbalová Zbrojovka vstupuje do druhého století své existence

Sto let, to už je panečku věk,
který stojí za zaznamenání. Přesně takového se loni dožil
jeden z největších sportovních
fenoménů města Brna – FC
Zbrojovka Brno. Následník
slavných SK Židenic tak letos
na jaře vstoupil do druhé stovky své existence.
Pravda, klub není v tak dobré
sportovní kondici jako v roce
1978, kdy vybojoval dosud jediný
titul mistra republiky pro Brno.
„Zbrojovka je nejlepší,“ znělo
napříč republikou, která nám jen
tiše záviděla desetitisícové
návštěvy na legendárním stadionu za Lužánkami, kde tým pod
vedením Josefa Masopusta
a s hráči jako Karel Kroupa, Rostislav Václavíček, Josef Hron či
Karel Jarůšek titul získal.
To vše už nenávratně odvál čas.
„Z minulosti si berme oheň a nikoliv

popel,“ napsal v předmluvě ke knize „Sto let fotbalového klubu FC
Zbrojovka Brno“ (k mání je stále
ve fanshopu na stadionu v Králově
Poli na Srbské ulici) trenér mistrovského týmu a nejlepší fotbalista
Evropy 1962 Josef Masopust.
Současná Zbrojovka si slova klubové legendy bere za své. Jinými
slovy, na tradičních základech
a v moderním pojetí dobudovat
klub, který by se opět stal perlou
jižní Moravy. Zbrojovka však letos
zatím zápolí o udržení prvoligové
existence. Po jednoroční přestávce je nyní v Gambrinus lize druhým rokem a o něm se říká, že
bývá horší, než ten premiérový.
Podstatné ovšem je, že klub jako
takový nebojuje o existenci v ekonomickém slova smyslu. Výborně
se stará o mládež ve čtrnácti
týmech. Jejich základnou je
moderní tréninkové centrum
v Brněnských Ivanovicích. Jako

šéftrenér mládeže zde působí
dlouholetý zkušený kouč Luděk
Zajíc, jednotlivá družstva vedou
bývalí ligoví hráči Zbrojovky jako
René Wagner, Ludevít Grmela či
Pavel Šustr. Na ně navazuje juniorský tým, který vyhrál premiérový ročník Juniorské ligy a v právě
probíhajícím ročníku rovněž okupuje přední příčky tabulky.
Výstavní skříní a barometrem
úspěchu celého klubu je zcela
pochopitelně první tým. V době,
kdy se rodily tyto řádky, měl
celek za sebou vydařenou zimní
přípravu a naskakoval do první
ligy z dvanácté příčky. „Tabulka
je ovšem tak vyrovnaná, že celá
polovina z šestnáctičlenného
týmu je ohrožena sestupem.
Naším cílem je hrát tak, abychom se zachránili, čím dříve to
bude, tím lépe,“ prozradil Václav

Kotal, zkušený kouč, který se trenérské taktovky ujal loni v září.
Z výsledků prvních jarních kol už
tušíte, jak se to fotbalové Zbrojovce daří. Každopádně jí můžete
přijít držet palce na stadion na
Srbskou ulici do Králova Pole
v dalších utkáních jarní části.

Jan Hrabálek,
FC Zbrojovka Brno

Program jarních zápasů
FC Zbrojovka
30. března
13. dubna
27. dubna
11. května
31. května

FCZ – Dukla Praha
FCZ – Olomouc
FCZ – Ml. Boleslav
FCZ – Slavia
FCZ – Jablonec

Termíny zápasů se v rámci víkendu mohou měnit v závislosti na
televizních přenosech. Podrobné
informace na www.fczbrno.cz.

Běh Lužánkami otevře jarní
atletickou sezonu
Devětašedesátý ročník Běhu
Lužánkami startuje 22. března
v 9.00 hodin od Střediska volného času Lužánky.
Oficiálně bude závod zahájen
v 10.30 hodin. To už budou mít
odběháno nejmladší závodníci
a diváci budou moci povzbudit
dorostence, muže a ženy. Vyhlášení vítězů je plánováno na 14.00

hodinu. Záštitu nad akcí převzal
starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.
Běh Lužánkami je druhým nejstarším během na Moravě. Koná
se nepřetržitě od svého prvního
ročníku v roce 1946, má tradiční
start a cíl, změnil se jenom povrch
tratě. Více na www.behluzankami.cz.

(red)

Volný čas

Rezekvítek zve na výpravu do přírodní rezervace na Kamenném vrchu
Rezekvítek připravil na 29. března exkurzi v přírodní rezervaci
na Kamenném vrchu.
Výpravu odborným výkladem
doplní Ing. Vilém Jurka, který se
řadu let o toto chráněné území
stará. „Společně si prohlédneme
jarní fialový koberec z konikleců,
seznámíme se s dalšími rostlinami i živočichy a s celým historickým vývojem této stepní lokality,“
uvedla za Rezekvítek Tereza Žižková. Zájemci o účast se mohou
hlásit na telefonním čísle

775 580 203 nebo e-mailu:
tereza.zizkova@rezekvitek.cz.
Lokalita Kamenný vrch byla
vyhlášena přírodní památkou
v roce 1978. Rozkládá se v katastrálních územích Nový Lískovec
a Kohoutovice. Důvodem ochrany
je výskyt koniklece velkokvětého,
který zde vytváří největší populaci
na světě. O přírodní rezervaci se
už více než dvacet let stará Sdružení pro ekologickou výchovu
a ochranu přírody Rezekvítek.
Více informací na www.rezekvitek.cz.
 (red)
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Volný čas

Na společné výlety se mohou senioři vypravit i v letošním roce

Projekt Turistikou k aktivnímu
stáří organizuje Klub českých
turistů. Zapojit se do něj mohou
senioři, kteří rádi poznávají
nová místa a nechtějí být sami.

Program se úspěšně rozvinul již
v minulém roce, kdy se do něj
zapojilo téměř tři sta seniorů.
Milovníci malých procházek se
vypravili na vycházku po Arboretu
ve Křtinách, na prohlídku Caco-

vického ostrova, návštěvu Světelského oltáře v kostele sv. Barbory v Adamově, exkurzi do
zámku Židlochovice, tiše uctili
památku zesnulých na Židovském hřbitově nebo na Ústředním
hřbitově, putovali Mariánským
údolím v Líšni, navštívili hvězdárnu s programem na Kraví hoře
a na podzim brouzdali ve spadaném listí brněnských parků
Lužánky a Denisovy sady. Všechny tyto akce doprovázel zasvěcený výklad renomovaných průvodců.
Díky finanční podpoře projektu
Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, které přislíbilo dotaci
i letos, si účastníci hradili pouze
dopravu nebo jen symbolickou
částí přispěli k odměně průvodce
či na vstupné. Senioři se potkávali

pravidelně dvakrát do měsíce,
vždycky ve všední dny dopoledne, povětšinou ve středu nebo
v pátek. Závěrečnou akcí bylo
společné setkání v závěru listopadu v DPS Medlánky, kde všichni při malém občerstvení zhlédli
fotografie z prožitých akcí a vyměnili si zážitky.
Na připravované výlety se může
přihlásit každý, nejsou určeny
pouze členům Klubu českých
turistů. Stačí se dostavit na místo
srazu sám nebo s kamarády.
Letošní ročník se rozběhne koncem března, bližší informace se
zájemci dozvědí na e-mailu:
dobesova.jirina@seznam.cz a na
telefonním čísle 736 754 638.


PhDr. Jiřina Dobešová,
koordinátorka projektu

Do světa fantazie zavede návštěvníky výstava sukulentních rostlin
Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin budou k vidění
od 4. do 20. dubna v Zahradním
centru Čtyřlístek na Bystrcké 40.
Návštěvníci na výstavě uvidí více
než dvě stovky sukulentů v netradičním pojetí. Každý den od 10.00
do 18.00 hodin budou moci obdivovat různá společenství rostlin
sesázených v kamenných miskách a keramických objektech
různorodých tvarů, inspirovaných

převážně fantasy literaturou.
„V jarním období jsou sukulenty
vybarvené a v plném květu, představí se tedy ve své největší kráse,“ lákal na výstavu její autor
a pěstitel Jaroslav Honc.
Na místě bude k zakoupení široký
sortiment sukulentních rostlin,
keramika a odborná literatura.
Více informací a fotografií je zveřejněno na www.sukulent.cz.


(red)

Tvořit, muzicírovat i roubovat. To vše lze vyzkoušet v Lužánkách
Středisko volného času Lužánky připravilo ve své pětašedesáté sezoně pestrou škálu aktivit pro děti, mládež, ale
nezapomíná ani na dospělé.
Košíky a podnosy z pedigu
Rukodělná dílna pro dospělé se
koná 28. března od 16.30 do
20.30 hodin. Přihlášky je možné
zasílat e-mailem nebo telefonicky
do 24. března, cena 450 Kč
zahrnuje veškerý materiál a malé
občerstvení.
Kontakt: Eva Horká, telefon:
549 524 114, 734 756 062, e-mail:
evahorka@luzanky.cz.
Body percussion – Body music
Workshop zaměřený na základní
techniku Hry na tělo – s využitím

nejen perkusních prvků – Body
percussion, ale také hlasu jako
melodického nástroje – Body
music se koná 28. března od
18.00 do 21.30 hod. Určený je pro
všechny bez rozdílu věku a pokročilosti. Cena 400 Kč.
Kontakt: Petr David, telefon:
776 033 473, e-mail:
jiribouda@gmail.com.
Roubování citrusů
Akce se koná 27. března od 14.00
do 18.00 hodin. Účastníci si mohou
donést řádně zakořenělé a zdravé
rostliny s průměrem kmínku
nejméně 5 mm. Cena naroubování
jedné rostliny činí 30 Kč.
Kontakt: Jiří Trávníček, telefon:
549 524 115, e-mail:
travnicek@luzanky.cz.
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Plastický dekor
Keramický kurz je připraven v termínu od 29. do 30. března od 9.00
do 13.00 hodin.
Cena 800 Kč zahrnuje materiál,
výpal a drobné občerstvení.
Kontakt: Ilona Kulíková, telefon:
549 524 120, e-mail:
kulikova@luzanky.cz.
Mozaika ze skla
V sobotní dílně pro dospělé si
účastníci zhotoví 29. března od
9.00 do 15.00 hodin technikou
mozaiky ze skla lampu, vázu nebo
hodiny. Přihlášky je třeba zaslat
e-mailem do 24. března, cena
480 Kč zahrnuje veškerý materiál
a malé občerstvení.
Kontakt: Eva Horká, telefon:
549 524 114 a 734 756 062,

e-mail: evahorka@luzanky.cz.
Kurz pěstování bonsají
Kurz pro dospělé, začátečníky
i pokročilé je připraven na 10. dubna od 16.00 do 19.00 hodin. Zkušení pěstitelé se zde s účastníky
podělí o odborné znalosti nezbytné pro zakládání a tvarování bonsají. Cena 100 Kč zahrnuje
potřebné pomůcky.
Kontakt a přihlášky: Jiří Trávníček,
telefon: 549 524 115, e-mail:
travnicek@luzanky.cz.
Akce se konají na adrese Lidická
50, programy připravené v dalších
pobočkách Lužánek a více informací o připravovaných činnostech na www.luzanky.cz.

(red)

Volný čas

Rodiče vzájemně poměří síly v Závodě kočárků ve sportovní chůzi
Cvičení s kočárky je ideální
pohybovou aktivitou pro
maminky a tatínky na mateřské
či
rodičovské
dovolené.
S kočárky si mohou 13. dubna
i zazávodit.
„Rodiče nebo rodinní příslušníci,
kteří právě hlídají dítě v kočárku,
se mohou zapojit do cvičení, které
probíhá každé úterý na Kraví
hoře, kde máme sraz u jezírka
a v pátek v lužáneckém parku.
Zde začínáme u Střediska volného času. Oba dva dny je start vždy
v 10.00 hodin,“ pozvala rodiče lektorka Dominika Veselá. Při nepřízni počasí jsou zajištěny prostory
uvnitř. Základem lekce je chůze,
doplněná posilovacími a protahovacími cviky. Více informací na
www.maminkyvpohybu.cz nebo
na facebooku.
„Dále bych chtěla pozvat všechny
pohybumilovné rodiče nebo rodin-

né příslušníky na třetí ročník
Závodu kočárků ve sportovní chůzi. Změřit síly mohou v parku
v Lužánkách 13. dubna,“ seznámila s připravovanou sportovní
příležitostí Dominika Veselá. Úkolem závodníků je chůze s kočárkem na 100–150 kroků dlouhé
trati v co nejkratším čase. Na každý „rozchod" budou dohlížet rozhodčí, jejichž úkolem je kontrolovat především regulérnost stylu
chůze. Sudí budou mimo jiné sledovat, aby závodníci v zápalu
soutěžení nepřecházeli z chůze
do běhu. Sportovní chůze je totiž
základem každé lekce strolleringu, oblíbeného sportovního programu pro ženy po šestinedělí.
Startovné je 50 Kč, polovina
z výtěžku ze všech závodů, kterých se ve stejný čas po republice
koná více než pětadvacet, poputuje na účet vybrané neziskové
organizace.

Závodníci budou soutěžit hned ve
třech kategoriích: maminky, tatínkové a celé rodiny. Pro vítěze jsou
připraveny hodnotné ceny. Nejmladší účastníky závodu potěší
doprovodný program – soutěže,
hry nebo malování na obličej. Při-

hláška na závody je ke stažení na
www.zavodykocarku.cz, zájemci
se mohou hlásit také u Dominiky
Veselé na e-mailové adrese:
dominika.vesela@gmail.com.


(red)

Kurzy v galerii provedou děti i dospělé od pastelky až k obrazu
V Richard Adam Gallery pokračují od března do června
výtvarné kurzy pro děti i dospělé.
Kurzy pro děti jsou určeny všem,
které baví výtvarná činnost a rády
tvoří. Konají se přímo v galerii,
bezprostřední kontakt s originály
uměleckých děl slouží jako zdroj
inspirace. Od března pokračuje
také kurz pro starší patnácti let.
Pod vedením lektorky si každý

účastník najde svůj vlastní přístup
a po deset lekcí pracuje na svém
vlastním výtvarném projektu.
Výstupem z kurzů bude výstava
s názvem Od pastelky k obrazu
v galerii Za stěnou. Fotografie
z jejího letošního ročníku jsou
k nahlédnutí na webu www.ragallery.cz.Přihlášky do kurzů přijímá
lektorské oddělení na e-mailu:
vlkova@ragallery.cz nebo telefonu: 731 131 865.

(red)

Moje Veličenstvo kniha chce objevovat a podporovat nové talenty
EkoCentrum Brno vyhlašuje
soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu.
Svoje díla mohou tvůrci posílat
do 16. dubna do 17.00 hodin.
Desátý ročník soutěže si klade za
cíl vytvořit osobní vztah ke knize
a ke čtenářství, propojit literární
a výtvarné cítění a podpořit nové
talenty. Zapojit se mohou děti ve
věku od šesti let až po studenty
středních škol a gymnázií.
Soutěžní příspěvky posoudí
odborná porota podle těchto kategorií: celkový dojem, výtvarné
pojetí, využití přírodních a recyklovaných materiálů, literární slož-

ka, technické zpracování a originalita.
Knihy lze doručit osobně nebo
poštou bezpečně zabalené na
adresu EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno, na obálku je
třeba napsat název Moje Veličenstvo kniha a přiložit vyplněný formulář, který je ke stažení na
www.ecb.cz v rubrice Veličenstvo
kniha. Vítězové se mohou těšit na
krásné ceny, absolutní vítěz získá
titul Veličenstvo kniha 2014. Vítězné práce budou vystaveny od
19. do 30. května na výše uvedené adrese EkoCentra.


(red)

Titul Veličenstvo kniha 2013 získala Žaneta Lažková
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Volný čas

V dětském divadelním souboru Pirko začínali i známí čeští herci

Členové kroužku při improvizaci
soubor. S jejím příchodem se
začala psát nová historie Pirka
jako dětského divadelního souboru.

První vedoucí divadelního souboru
Pirko nikoliv Pírko je název dětského divadelního souboru
fungujícího již šedesát pět let
při Středisku volného času
v Lužánkách. Souborem prošlo
za jeho dlouhou historii několik
generací talentovaných dětí.
A není výjimkou, že bývalí členové přivádějí do Pirka své
potomky.
„Pirkařským“ vedoucím nejde
u jejich svěřenců jen o odříkávání
textu nebo naučení přesných
pohybů. Děti svými nápady do
textu zasahují, pracují se scénou
i dekoracemi, samy si vytvářejí
kostýmy. Mají tak možnost se na
inscenaci aktivně podílet a to nejdůležitější – hrát si! Divadelní
představení není hlavním cílem
jejich snažení, ale prostředkem
pro rozvíjení tvůrčích schopností
a hlavně dětské fantazie. A vždy
vzniká společným snažením
malých herců i jejich vedoucích.

Od rozhlasu k divadlu
Soubor funguje od roku 1949.
Původně byl založen jako dětský
rozhlasový soubor při Domu pionýrů a mládeže v Lužánkách.
Odtud je odvozen i jeho název –
Pionýrský Rozhlasový Kolektiv.
Původním zaměřením tedy byla
příprava dětí pro rozhlasové role
v pořadech a hrách brněnského
studia Československého rozhla-

Divadlo hrou
su. V prvních letech se soubor
zaměřoval pouze na hlasovou
výchovu a práci s textem a kromě
spolupráce s rozhlasem připravoval i velmi úspěšná recitační
pásma. Později svou veřejnou
činnost rozšířil i o přípravu folklórních představení. Zaměření
souboru se tak rozrostlo i o pohybovou složku.
Právě v tuto chvíli se původně
rozhlasový kolektiv pomalu začal
měnit v soubor podobný dnešnímu Pirku. V roce 1958 byla do
souboru přijata sedmiletá Silva
Delongová a současně s ní přišla
do prostředí souboru i její maminka Jindra Delongová, která se
ujala vedení nerozhlasových disciplín – pohybové a taneční
výchovy.
Soubor se stále víc věnoval veřejným aktivitám, pomalu ztrácel
rozhlasový charakter a bylo rozhodnuto, že se mu pracovníci
rozhlasu již nemohou plně věnovat. Na přání starších členů pak
Jindra Delongová převzala vedení celého Pirka.
Čekal na ni těžký úkol. I přesto,
že neměla žádné zkušenosti
s rozhlasovou tvorbou, musela
se postavit do čela úspěšného
souboru. Nechyběly jí naštěstí
předpoklady k vedení dětí. Studovala výtvarnou školu, hrála
ochotnické divadlo, navštěvovala
taneční ateliér a vedla folklórní
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Jindra Delongová, členy souboru
nazývaná se vší úctou „Paní“,
s dětmi začala pracovat intuitivně. Nechtěla, aby napodobovaly
divadlo dospělých, ale dala prostor jejich fantazii, respektovala
jejich potřeby a zkušenosti. Divadelní představení vznikala na
základě přirozené dětské hry.
A tento projev zaujal všude, kde
se Pirko objevilo. Proto bylo
v roce 1968 vybráno pro cestu
do Anglie, aby zde Československo reprezentovalo na nesoutěžním Mezinárodním festivalu
středoškolských souborů. Tato
zahraniční cesta byla přelomová
a taky jedna z mnoha zahraničních cest, seminářů a turné, kterých se soubor zúčastnil. Do
Anglie se ještě několikrát vrátil,
vystupoval i v Rakousku, Arménii
nebo ve Francii.

Osobnosti z Pirka
Jindra Delongová si stále silněji
uvědomovala, že cílem dětské
dramatické hry je výchova. Snažila se vychovávat děti tak, aby
z nich vyrostli tvořiví jedinci, připraveni na řešení životních překážek a schopni najít si své místo
v životě. A velké množství absolventů, kteří zůstali věrni divadlu
nebo jsou úspěšní v jiných oborech, to dokazuje. Pirkem prošli
známí herci jako Pavel Kříž, Jiří
Dvořák, Radim Fiala nebo Martin
Sláma, herečky Zuzana Slavíková

a Dita Kaplanová nebo divadelní
režisér a choreograf Radek Baláš.
Spousta bývalých členů se vrhla
na studium architektury. Soubor
jako malý kluk navštěvoval i uznávaný architekt Boris Hála.

Od babičky k vnučce
Členové Pirka zpravidla procházejí všemi oddíly a velmi často se
pak sami stávají vedoucími. Bylo
tomu tak i v případě Silvy Mackové (rozené Delongové), která
přišla do souboru jako malé děvče a později převzala po své
mamince roli hlavní vedoucí. To,
že ji divadlo pohltilo stejně jako
její maminku, dokazuje i fakt, že
stála u zrodu Ateliéru divadla
a výchovy JAMU, kde nyní sama
vyučuje. Principy „pirkařské“ práce tak přenesla i do akademického prostředí.
Pirku a dramatické výchově zůstala věrná i vnučka Radka. Je jednou z vedoucích souboru
a přednáší, stejně jako její maminka Silva, v Ateliéru dramatické
výchovy.
Jindra Delongová, ona uznávaná
„Paní“, je i ve svých téměř devadesáti letech stále aktivní, vede
semináře na pracovišti Labyrint,
které je místem, kde se jednou
týdně schází asi padesát dětí od
předškoláků až po středoškoláky
rozdělených do pěti oddílů.
Celá rodina tak spojila svůj život
s divadelním souborem, zaujímá
podstatnou část jejich života
a i díky tomu se všechny tři ženy
staly předními osobnostmi české
dramatické výchovy.


(red)

Kultura

Velikonoční festival duchovní hudby hledá inspiraci na Východě

Velikonoční festival duchovní
hudby rozezní brněnské kostely a chrámy od 13. do 27. dubna.
Další díl ucelené koncepce Velikonočního festivalu duchovní
hudby je věnován hledání různých
významových vrstev Východu ve

smyslu strany vycházejícího slunce, počátku, ženy. Připomenuta
bude východní křesťanská liturgie
a její vlivy (srbská pravoslavná
hudba devatenáctého a počátku
dvacátého století nebo Janáčkova
Glagolská mše). Dalšími tématy
budou inspirace Východem

v evropské hudbě a motiv ženy
v barokním oratoriu o svaté Heleně, ve Dvořákově oratoriu Stabat
Mater a projektu Ivy Bittové.
Druhou osnovou festivalového
programu je připomínka Roku
české hudby v dílech domácích
autorů (Dvořák, Janáček, Handl

Gallus, autorský projekt Ivy Bittové ve spojení s chorálními zpěvy
z Jistebnického kancionálu)
i v dalších souvislostech (Caldarovo oratorium dal roku 1736
v Brně provést hrabě Questenberg). Více na www.mhf-brno.cz.

(red)

Podvečerní posezení u kávy zpříjemní divadlo a hudba
Návštěvníci vybraných kaváren, které jsou již neoddělitelnou součástí brněnského kulturního dění, se díky festivalu
Brněnský Lunapark aneb
Divadlo ke kávě, dočkají nejen
příjemného posezení u oblíbeného nápoje, ale i sladkosti
v podobě nezapomenutelného
divadelního a hudebního zážitku.

Festivalu se po dobu jeho konání
od 3. března do 28. dubna zúčastní soubory Anička a letadýlko,
Bafni, Divadlo Atelier, Divadlo
Facka, Divadlo Faux paus!,
Divadlo Krajiny, Divadlo poPUD,
Divadlo Útulek 123, Divadlo
v karanténě, DIVO4, Filip Teller,
Impro Džow, KočéBR, Malé
divadlo kjógenu, NaMikrofon,
Ochotnický spolek Divadla Feste,

Služebníci lorda Alfréda a Dix
crée, pense.
Kulturní zážitek si vždy od 18.00
hodin vychutnají návštěvníci
Café Laundry, Café Mezzanine,
Café Paradigma, Cafe Podnebi,
Café Práh, Café Tungsram, Kafe
do vany, Kabaretu Špaček, Kabinetu múz, Kavárny Kunštátská
Trojka, Kunst, Paláce Prigl, Tři
Ocásci a Veselá vačice.

Projekt je realizován pod záštitou
sdružení Kulturárium ve spolupráci s Ústavem hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity a studenty.
Více informací přinášejí webové
stránky:
www.brnensky-lunapark.cz.



(red)

Letošní Jeden svět upozorňuje na témata spojená s prací
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět nabídne od 17.
do 25. března domácí i zahraniční filmy, doplní ho pestrý
doprovodný program.
Patnáctý ročník festivalu upozorňuje na tematiku práce. Tu řeší
všichni – ti, kdo ji hledají, ti, kdo
se bojí, že o ni přijdou, i ti, kdo v ní
musejí trávit příliš času a přicházejí o svůj soukromý život.
A tak v letošní kampani mluví
o svém vztahu k práci skuteční
lidé způsobem, jako by hovořili
o významné osobě svého života.
Mladá žena s titulkem „Snad spolu zůstanem“ se o práci bojí. Pán

s nápisem „Střídám je“ poukazuje
na svá tři zaměstnání, jimiž se
snaží uživit rodinu. Muž původem
z Indonésie říká „Hledám ji“,
zatímco vietnamská podnikatelka
ji našla a „Vděčí jí za hodně“.
Hlavní téma práce zastupují
dokumenty, které se zaměřují na
dopady nezaměstnanosti, na
život rodin v konkrétních zemích,
šikanu v zaměstnání, ale i dětskou práci na kakaových plantážích. Z filmové nabídky letošního
ročníku zaujme také příběh
důchodkyně stopující po světě,
intimní pohled do hospice, jak
telenovely mění postavení žen
v arabském světě, portrét Olgy
Havlové nebo dokumenty z Tibe-

tu, Konga či Sýrie. I v letošním
roce je silně zastoupena česká
tvorba a tak si z filmové nabídky
vybere každý.
Promítané dokumenty budou tradičně doprovázeny debatami
s tvůrci a odborníky. Program
obohatí výstavy (Bhútán) a divadlo (Listování – Slovo boží).
Předposlední den festivalu, tedy
v pondělí 24. března se v atriu
Fakulty sociálních studií tradičně
uskuteční festivalový Jarmark
neziskovek. Veřejnost bude moci
navštívit infostánky pětadvaceti
brněnských nevládních neziskových organizací a setkat se s lidmi, kteří se aktivně zasazují
o zlepšování životního prostoru,

ve kterém žijeme. Vstup na jarmark je zdarma.
V rámci doprovodného programu
je také připravena diskuze s ředitelem Člověka v tísni, Šimonem
Pánkem.
Žáky a studenty čeká pod záštitou SVČ Lužánky speciálně
vybraná nabídka filmů pro
základní a střední školy a gymnázia.
Divákům festival již tradičně nabízí nákup festivalové karty pro
možnost polovičního vstupného
a volný vstup pro pedagogický
doprovod na školní projekce.

Kateřina Petrášová,
koordinátorka festivalu
Jeden svět v Brně
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Kultura

Brad Mehldau a Grammy ověnčený Gregory Porter ozdobí JazzFestBrno
významné vydavatelství Blue
Note, za které před několika dny
získal cenu Grammy.

Špičky domácí
i zahraniční scény

Chick Corea & The Vigil
Letošní ročník JazzFestuBrno
láká na dvě desítky jazzových
hvězd z domova, Evropy i USA.
Třináctý ročník festivalu započal 3. března, končí 25. května
a navštíví nejrůznější místa od
komorních klubů přes divadla
až po velký koncertní sál
v Bobycentru.
JazzFestBrno patří k nejvýznamnějším festivalům svého druhu.
V Brně už hostil takové hvězdy,
jakými jsou Bobby McFerrin,
Chick Corea, Pat Metheny nebo
George Duke. Vedle vystoupení
tria pianisty Brada Mehldaua,
vokalisty Gregoryho Portera, kultovního varhanního tria Larry Goldings, Peter Bernstein, Bill Stewart a hiphop/fusion/r&b/pop
bubeníka Chrise Davea se
fanoušci jazzu a world music
mohou těšit například na brněnskou premiéru virtuosního libanonského trumpetisty Ibrahima
Maaloufa.
Do Bobycentra museli pořadatelé
přesunout koncert jedné z hlavních hvězd letošního ročníku Gregoryho Portera, jelikož kapacita
původního sálu byla už v lednu
prakticky vyprodaná. Porter přijede do Brna s čerstvou cenou
Grammy za nejlepší vokální jazzové album.

Hvězdy z kolébky jazzu
JazzFestBrno už řadu let loví ty

(Foto: Martin Zeman, 2013)
největší ryby z jazzového rybníku
a ani letošní ročník nebude výjimkou. Fanoušci jazzu se mohou
těšit na tři koncertní lahůdky přímo z kolébky jazzu.
Kapela amerického pianisty
a skladatele Brada Mehldaua má
jedinečný zvuk, jemuž se snaží
přiblížit celá řada jazzmanů všech
generací. Mehldau patří do nejvyšší ligy jazzových a crossoverových hudebníků a jeho umělecký vývoj inspiruje početné
pokračovatele po celém světě.
Svoji nejlepší disciplínu, hru v triu,
v němž na kontrabas exceluje
Larry Grenadier a na bicí nástroje
Jeff Ballard, si Mehldau hýčká jen
pro výjimečné příležitosti. A právě
tu budou mít návštěvníci JazzFestuBrno.
Trio Goldings – Bernstein – Stewart zkoumá zákoutí jazzových
standardů, hraje své autorské
skladby, ale především komunikuje na telepatické rovině, která
se rozvíjí pouze u dlouhodobě
fungujících kapel. Dvacetileté
hudební partnerství varhaníka
Larryho Goldingse, kytaristy Petera Bernsteina a bubeníka Billa
Stewarta je unikátní. Svou hudbou zprostředkovávají energii
a kreativitu newyorských jazzových klubů, které se ostatně
podepsaly pod reputaci této ostřílené kapely jako jednoho z největších varhanních trií dneška.
Gregory Porter způsobil svým

28
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Březen 2014

raketovým startem po vydání druhého alba pořádný rozruch
a skladba Real Good Hands byla
nominována na Grammy v kategorii Nejlepší výkon v oblasti tradičního rhythm and blues. Předloni dvakrát za sebou vyprodal
Lucerna Music Bar a potvrdil, že
jeho popularita je na vzestupu
nejen ve Spojených státech amerických. Do Brna přijede sympaťák Porter už jako etablovaná
hvězda na pomezí jazzu, soulu
a R’n’B s čerstvým třetím albem
Liquid Spirit natočeným pro

Festival si dlouhodobě buduje
renomé jak koncerty světových
hvězd, tak odvážnou a objevnou
dramaturgií. „Vedle současných
jazzových superstars nabídneme
i špičkové zahraniční hudebníky,
kteří si popularitu v našich končinách teprve budují,“ vysvětluje
umělecký ředitel Vilém Spilka
z pořadatelské agentury 24-7 Promotions. „U nás zatím nedoceněným fenoménem je jednoznačně
trumpetista Ibrahim Maalouf, prostor dostanou i polský vibrafonista
Bernard Maseli, izraelský kytarista Assaf Kehati nebo mezinárodní
formace Fly Agaric. Nezapomeneme samozřejmě ani na domácí
scénu, jež vyplňuje téměř polovinu programu.“
Tuzemskou jazzovou scénu bude
reprezentovat nové trio Roberta
Balzara, kapela saxofonisty Rostislava Fraše s hostujícím italským
pianistou světové úrovně Antoniem Faraem i aktuální projekty
Romana Pokorného a Víta Křišťana. Příležitost dostane také
experimentální scéna v čele
s kapelami Limbo, Fly Agaric
a E Converso a mnozí další.


(red)

Program festivalu JazzFestBrno
30. 3., 19.30, Fléda
Robert Balzar Trio (CZ), Rostislav Fraš Quartet featuring
Antonio Farao (CZ/SK/ITA)
1. 4., 19.30, Fléda
E Converso (CZ/SK), Limbo
(CZ), Vít Křišťan Imprints Project (CZ/SK/PL)
6. 4., 19.30, Alterna
Dixie Company (PL)
7. 4., 19.30, Divadlo na Orlí
Koncert posluchačů Katedry
jazzové interpretace JAMU
(CZ/SK)

8. 4., 19.30, Fléda
Fly Agaric featuring Jiří Slavík
(CZ/UK/ESP), Folklore to Jazz
featuring R. Tariška/B. Gonzalez (SK/YV/USA)
13. 4., 19.30, Divadlo Husa na
provázku
Chris Dave and the Drumhedz
(USA)
14. 4., 19.30, Fléda
Ibrahim Maalouf (RL/FRA)

Podrobný program na stránkách
www.jazzfestbrno.cz.

Kultura

Výstava přibližuje osudy prvorepublikových hvězd stříbrného plátna

V Letohrádku Mitrovských připravili výstavu Hvězdy stříbrného plátna. K vidění je až do
4. května každý den kromě
pondělí, vždy od 10.00 do 16.00
hodin.
Období od poloviny dvacátých let
dvacátého století po polovinu čtyřicátých let se právem nazývá zlatým věkem československé kinematografie. V této době se
započala a rozvinula kariéra mno-

ha legendárních režisérů – Lamače, Machatého, Friče, Slavínského, Vávry a dalších. Jejich
zásluhou vznikly nesmrtelné filmy
Přednosta stanice, Ducháček to
zařídí, Eva tropí hlouposti, Hotel
Modrá hvězda, Noční motýl, Kristián, Pohádka máje, Cesta do hlubin študákovy duše a mnoho dalších. Na jejich úspěchu se podílely
slavné herecké osobnosti – Baarová, Beneš, Burian, Gollová,
Haas, Höger, Mandlová, Marvan,

Nový, Ondráková, Pešek, Plachta,
Vítová a další.
Jen málo Čechů však zažilo tak
rychlý vzestup a vzápětí tak hluboký pád jako někteří prvorepublikoví a protektorátní herci
a herečky. Snad nikdo si nevysloužil tolik obdivu a po druhé světové válce tolik zloby a nenávisti
jako Lída Baarová, Adina Mandlová, Nataša Gollová nebo Vlasta
Burian. Ani další ze slavných osobností filmu či divadla neměly

v době komunismu na růžích
ustláno – Zita Kabátová, Hana
Vítová, Věra Ferbasová nebo Soňa
Červená. Jiní zase byli velkými
a přesvědčenými stoupenci komunistických ideálů jako třeba Jindřich Plachta. Někteří z nich se
vypracovali a prosadili na evropské
filmové scéně nebo v Hollywoodu.
Na výstavě nechybí ani doposud
jediná žijící herečka, která vystupovala s „Králem komiků“ Vlastou
Burianem v jeho divadle a také ve
filmu Ryba na suchu – Marie Štrosová-Steinerová nebo Soňa Červená, která si v roce 1947 zahrála
po boku Jaroslava Marvana ve filmové komedii Poslední mohykán
a obdiv si časem získala, podobně jako Štrosová-Steinerová, také
jako operní pěvkyně.
V Letohrádku Mitrovských bude
k vidění také pozůstalost Adiny
Mandlové, filmové plakáty, dobové fotografie, ale i kostýmy z televizního seriálu Hříšní lidé města
pražského. Více na stránkách
www.letohradekbrno.cz.

(red)

Zhmotnění neskutečného: Salvador Dalí láká na hrad Špilberk
Výstava děl ze soukromé sbírky Salvadora Dalího s názvem
Zhmotnění neskutečného je až
do 6. dubna k vidění na Špilberku.
Poprvé se do České republiky
dostává výstava čítající přes sto
exponátů. Obsahuje litografie
a dřevoryty, při jejichž tvorbě se
Dalí inspiroval osobností a dílem

italského sochaře Benvenuta
Celliniho či Božskou komedií
Dante Alighieriho. Celý cyklus litografií vytvořil také jako ilustrace
k španělskému humoristickému
románu z devatenáctého století
Třírohý klobouk.
K vidění bude i méně známá část
Dalího díla – medaile, reliéfy a další drobné předměty ze stříbra,
bronzu i zlata. Součástí jsou rov-

něž malované keramické dlaždice, popelníky či dokonce série
talířů s motivy hracích karet či
znázorňujících sedmero umění.
Mezi vystavené rarity patří například medaile vytvořené pro fotbalové mistrovství světa v Mexiku,
viněty pro vinařství Chateau Mouton Rothschild, návrhy poštovních
známek či reliéf připomínající tři
tisíce let od založení Jeruzaléma.

Výstava je otevřena nepřetržitě
od pondělí do neděle, od 9.00 do
17.00 hodin. Její součástí je i interaktivní workshop pro návštěvníky, školy a zájmové skupiny –
objednávky přijímá Barbora Svátková na telefonu 542 123 635
nebo e-mailu: svatkova@spilberk.cz. Více na www.spilberk.cz.


(red)

Návštěvníci mohou obdivovat díla sochaře a malíře Antonína Širůčka
Výstava „Antonín Širůček:
život a dílo“ je ke zhlédnutí do
30. března v západním křídle
hradu Špilberk.
Rodák z Trávníku u Letovic a žák
pražské Akademie výtvarného
umění Antonín Širůček se natrvalo usadil v Brně po druhé světové
válce, aby se od té doby podílel
na formování zdejší výtvarné scény.
V šedesátých a sedmdesátých
letech, jako člen skupiny Brno M,
dospěl k vrcholnému údobí svého
životního tvůrčího úsilí. Monu-

mentálními a komorními sochami
i názorově vyhraněnými obrazy
dal výraz své osobité moderní
koncepci, která těžila ze smyslu
pro realitu i pro konstruktivní hodnoty díla, které má své místo
nejen v rámci Brna, ale také v širších souvislostech českého
moderního umění. Více na
www.spilberk.cz nebo na telefonním čísle 542 123 677 a e-mailu:
muzeum.brno@spilberk.cz.



(red)
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Kultura

Folková skupina Neřež se po několika letech vrací do Klubu Leitnerova

Klub Leitnerova rozezní v sobotu 19. dubna v 19.30 hodin folková skupina Neřež.

Vstupenky na koncert je možné
zakoupit v předprodejích nebo
přímo v klubu na Leitnerově 2.

Skupina Neřež vznikla kolem Víta
Sázavského a Zdeňka Vřešťála
koncem roku 1997 jako volné
pokračování legendární skupiny
Nerez. Za posledních patnáct let
se v kapele vystřídalo mnoho
výrazných osobností, nyní hraje
ve složení Vít Beneš, Filip Benešovský, Robert Fischmann, Vít
Sázavský a Zdeněk Vřešťál.
Její první deska se jmenovala
stejně jako skupina – Neřež –
a vyšla v roce 1998, následovaly
Nebezpečný síly (1999), Ještě
jednou (2001), Jednou měř,
2x neřež – Nášup (2004) a Slavná
věc (2007). V roce 2011 pak vydali
páté studiové album s názvem
Kolektivní vina s hostujícím Miro-

slavem Donutilem. Záznam koncertu Vlakem na Kolín s historicky
první slovenskou superstar Katkou Koščovou vydali v roce 2012,
společně pak odehráli více než
padesát společných koncertů.
Skupina Neřež mimo jiné působí
jako doprovodná kapela Marie
Rottrové, vystupuje s ní i Klára
Vytisková, zpěvačka známá
především z působení v kapele
Toxique.



(red)
Foto: Jan Zátorský

Kytarový koncert stvrdí čtvrt století partnerství Brna a Stuttgartu
V sále Nové radnice na Dominikánském nám. 1 vystoupí
27. března kytarový orchestr
Guitarreando ze Stuttgartu.
Orchestr Guitarreando vznikl před
deseti lety na Stuttgartské hudební škole. V současnosti patří
sedmadvacetičlenný soubor ke
špičkovým evropským orchestrům
svého druhu. Během své činnosti
obdržel řadu ocenění, mezi jinými
i první cenu v Soutěži kytarových
orchestrů, kterou organizuje

Německá hudební rada. Na
brněnském koncertě zahraje
skladby G. F. Händela, A. Yorka,
A. Montese, E. Márqueze a dalších. Tento program předvedl
nedávno i na svém turné po USA.
Umělecké a pedagogické vedení: Alfonso Montes, Venezuela –
dirigent orchestru a Irina Kircher.
Koncert se koná ve spolupráci
s TIC Brno a s Českou kytarovou
společností v rámci dvacátého
pátého výročí partnerství měst
Brna a Stuttgartu.
 (red)

Vícehlasý vokál Nezmarů ozvláštní dětský symfonický orchestr

Nečekané spojení folkové
legendy a populárního dětského symfonického orchestru
ZUŠ v Uničově čeká na návštěvníky 10. dubna v sále KC
Semilasso.
Během večera posluchači vychut-

nají známé písně, jakými jsou třeba Bodláky ve vlasech, Ráno bylo
stejný, Musíš jít dál či Fénix. Hostem večera bude jazzman Felix
Slováček ml.
Folková skupina Nezmaři vznikla
počátkem roku 1978. V průběhu
let se několikrát změnilo její obsa-
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zení, které se od roku 2002 ustálilo na složení Pavel Zajíc, Pavel
Drengubák, Tonda Hlaváč a Šárka Benetková. V současnosti jsou
jednou z nejpopulárnějších
a zároveň i „služebně“ nejstarších
folkových kapel u nás. Jejich tvorba se posunula od převzatých
skladeb světových folkových celebrit, opatřených vlastními texty,
až k téměř výhradně vlastní tvorbě písniček, doplněných tu a tam
příspěvky spřátelených hudebníků a textařů. Charakteristický zvuk
skupiny tvoří vícehlasý vokál
s doprovodem akustických nástrojů. Každoročně odehrají přes
sto koncertů v Čechách i na Slovensku.
Felix Slováček ml. studoval na
Akademii múzických umění v Praze a zúčastnil se mistrovských
kurzů v rakouském Semmeringu

(ISA), kde vyhrál v soutěži dechových nástrojů 2009 cenu Antonína Rejchy. Od května 2008
působil na postu prvního klarinetisty v Karlovarském Symfonickém orchestru, se kterým nyní
spolupracuje jako sólista. Je členem Pražského saxofonového
kvarteta.
Vzniku Symfonického orchestru
ZUŠ Uničov předcházela dlouhodobá a velmi úspěšná tradice
školního smyčcového orchestru.
Ten na škole působil již od roku
1975. Pro projekty symfonické
hudby doplňují žáky školy také
absolventi, učitelé a kolegové
z Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc. Smyčcový i symfonický orchestr ZUŠ
Uničov vede dirigentka Jana
Zámečníková.

(red)

Kultura

Opera Ponava v Redutě odvypráví příběh proudů pod zem ukrytých

Repríza opery autorského dua
Pavel Drábek – Ondřej Kyas
Ponava (Zmizelé řeky) rozezní
20. března v 19.00 hodin Redutu.
Kritiky i diváky velmi dobře přijatá
opera Ponava bude prvním operním představením Ensemble

Opera Diversa v roce 2014. Dílo
je věnováno městu a jeho řekám
– zejména těm proudům pod zem
ukrytých, nad nimiž stojí domy,
parky a nicnetušící ulice. Život
města je vepsán do příběhů
těchto řek – utlačovaných, pohřbívaných a umlčovaných – které se

jednou za čas vzedmou a vyvalí
na povrch. V hlavních rolích diváci
uslyší Lucii Kašpárkovou, Aleše
Janigu a Davida Vonšíka. Režie
se ujal Tomáš Studený, soubor
diriguje Gabriela Tardonová.
„Do Reduty se chystáme v březnu
hned dvakrát, kromě opery Ponava

březen/duben 2014

březen 2014
pondělí 10. března, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi

pátek 21. března, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe

úterý 11. března, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi

sobota 22. března, 10.15 a 15.30 hod.
Kdo zachrání Izabelu?

úterý 11. března, 19.00 hod.
Improvizační večer

sobota 22. března, 17.00 hod.
Dětská dílna

středa 12. března, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe

pondělí 24. března, 8.30 a 10.15 hod.
Kdo zachrání Izabelu?

čtvrtek 13. března, 9.30 a 19.00 hod.
Robinson Crusoe

úterý 25. března, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

čtvrtek 13. března, 12.00 hod.
Divácký seminář

úterý 25. března, 19.00 hod.
Improvizační večer

pátek 14. března, 9.30 hod.
Robinson Crusoe
sobota 15. března, 10.15 a 15.30 hod.
Bajky
sobota 15. března, 17.00 hod.
Dětská dílna
pondělí 17. března, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky
úterý 18. března, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek
úterý 18. března, 19.00 hod.
Lenka Ladronová: Makýza
Večer scénického čtení
středa 19. března, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek
čtvrtek 20. března, 9.30 a 19.00 hod.
Paskvil
čtvrtek 20. března, 12.00 hod.
Divácký seminář

středa 26. března, 10.15 a 14.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
čtvrtek 27. března, 9.30 a 19.00 hod.
Letní den
čtvrtek 27. března, 12.00 hod.
Divácký seminář
pátek 28. března, 9.30 hod.
Letní den

sobota 15. března, 18.00 hod.
INDEPENDENT DJ VRÁNA
Rockotéka
úterý 18. března, 19.30 hod.
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO:
Semafor 1959–1960, hitová dekáda Šlitra & Suchého
středa 19. března, 19.30 hod.
VO TOM MI NEMLUV – crazytragédie na motivy
povídky Daniela Keyese
Divadelní soubor lanškrounského gymnázia ŠKEBLE
čtvrtek 20. března, 19.30 hod.
243. VEČER P.T.O.:
OZVĚNA a hosté
pátek 21. března, 19.30 hod.
FAT CAT
Hosté: PETR KOVAC a přátelé z GML (Aleš BROULÍK,
Drahoš HLAVÁČ). Blues, folk, bigbeatek…

Změna programu vyhrazena!

sobota 22. března, 17.00 hod.
PÍSNIČKÁŘSKÝ KONCERT ANDĚLA PRO KRYLA
Vystoupí Jakub DORŇÁK, Neznámý písničkář Vít
ŠUJAN, Zdeněk VĚTROVEC a Pepa NOS
Koncert podporuje sbírku Anděla pro Kryla

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

úterý 25. března, 19.30 hod.
HARDROCKOVÝ SVIŽNÍK STEJŠN
a PAKA DE LUCIÁŠ
Savana a Lucie Dobrovodská, účastnice TV soutěže
Česko Slovensko má talent
Trampské písně poněkud jinak

sobota 29. března, 10.15 hod.
Kocour v botách

také s recitálem, na kterém počátkem března vystoupí I. Rusko
(soprán) a A. Janiga (baryton) za
doprovodu klavíristky J. Nevoralové,“ upozornil na novinku v repertoáru souboru za Ensemble Opera
Diversa Zdeněk Nečas.  (red)
Foto: David Konečný

čtvrtek 27. března, 19.30 hod.
APOKRYFY
Divadlo NEKLID (Praha)
Divadelní představení na motivy K. Čapka v režii I. Šormana
neděle 30. března, 15.00 hod.
DIVADLO VĚŽ
Káťa a Škubánek – veselý pohádkový příběh
úterý 1. dubna, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze
světa literatury
pátek 4. dubna, 19.30 hod.
RENÉ Z MOŠTÁRNY A TOM JEGR AND GANG
Blues a rock’n’roll s radostí a energií
středa 9. dubna, 19.30 hod.
MARTIN KRATOCHVÍL a JAZZ Q
Česká jazzrocková legenda se svojí skupinou v Brně
Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR: Otevřen ve dnech programových
akcí od 18.00 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: TIC – Běhounská 17;
INDIES – Poštovská 2; FOLK & COUNTRY MUSIC –
Kapucínské nám. 10; KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT: Klub Leitnerova; Leitnerova 2, 602 00
Brno; tel.: 543 213 693; e-mail: info@leitnerka.cz;
www.leitnerka.cz
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Inzerce

- postele
- jednolůžka

- rozkládací pohovky
- sedací soupravy
- křesla
- zdravotní matrace a rošty
- atypická výroba
- montáž zdarma, odvoz
starého nábytku k likvidaci
- výhodný nákup přímo
od výrobce

prodejna: Horova 65, 616 00 BRNO 16
tel./fax:+420 541 213 386
info@ustohal.cz
www.ustohal.cz
e-shop: www.nabytekustohal.cz

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

PO–PÁ 9.00–18.00, SO 9.00–15.00

otevírací doba: po-pá 9:00-18:00 hod
so 9:00-12:00 hod

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

