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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Letošní Rok české hudby je v Brně zasvěcen
především 160. výročí narození Leoše Janáčka.
Hudební Brno není ale jen Sinfonietta či Taras
Bulba, ale třeba také Hniličkova Brněnská suita
nebo písničky Hany a Petra Ulrychových. Petr
Ulrych má letos sedmdesát a společně s Hanou
slaví půlstoletí společné umělecké činnosti.
V polovině března se uskuteční v Mahenově
divadle jejich koncert, ve kterém zaznějí nejznámější písničky lemující jejich společnou pěveckou
pouť. A to je také jeden z důvodů, proč jsme o rozhovor požádali příští měsíc rovněž jubilující Hanu
Ulrychovou.
Pokračování na str. 15

ní klaun
Zdravot
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na str. 1

Zelňák žije

Radnice chce oživit Zelný trh. Hledá nájemce
obchodních prostor bývalého Domu potravin
K oživení Zelného trhu má přispět nejen
plánovaná rekonstrukce plochy náměstí,
ale také záměr radnice městské části Brno-střed zrekonstruovat bývalý Dům potravin
na Zelném trhu 250/14–16.
Část domu by měla – v souladu s rozhodnutím
zastupitelstva – využívat radnice. V prvním
nadzemním podlaží začne fungovat informační centrum Úřadu městské části Brno-střed
s pracovištěm Czech Pointu, podatelnou, ale
i s nabídkou služeb pro obyvatele Brna či pro
turisty, a to včetně veřejného internetu a volně
dostupného wi-fi připojení. Současně se připravuje oprava a rozšíření stávajících veřejných toalet a prodloužení jejich provozní doby.
Ve čtvrtém nadzemním podlaží vzniknou kanZveme občany na
20. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

celáře úřadu, což je ze statického hlediska
a s přihlédnutím k ekonomickým možnostem
jediné možné využití. Přesunem části agend
z jiných pronajatých prostor dojde též k úspoře
finančních prostředků.
Součástí plánu radnice, který vychází
i z návrhů studie vypracované týmem studentů
brněnských vysokých škol, je také záměr pronajmout obchodní prostory ve třech podlažích
objektu. V prvním nadzemním podlaží, vedle
budovaného infocentra, je preferovanou činností provozování stylové restaurace, pivnice
nebo kavárny. Variantní návrh počítá s využitím menších obchodních jednotek pro drobný
prodej. Projekt také zahrnuje možnost obnovení průchodu na nádvoří Staré radnice. Druhé nadzemní podlaží se jeví jako ideální k provozování kryté městské tržnice, která by
významně korespondovala s charakterem
Zelného trhu a s jeho venkovním tržištěm.
Radnice by uvítala především nabídky od sub-

Pokračování na straně 2

5. března 2014
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání a program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.stred.brno.cz.
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V říjnovém čísle zpravodaje, jehož část byla
věnována Masarykově
čtvrti a Kraví hoře, jsme
avizovali, že v mapování
zajímavých míst na území
naší městské části budeme pokračovat. Slib plníme aktuálním
vydáním, které je věnováno Zelnému
trhu, veřejnému prostoru s nepopiratelným kouzlem a atmosférou a s výraznou
dominantou v podobě barokní kašny Parnas. Zelňák je jedním z těch míst, která
prošla v posledních letech výraznou proměnou – třeba v roce 2005 bylo po rekonstrukci otevřeno divadlo Reduta, v dubnu
2011 byl pro veřejnost zpřístupněn Labyrint pod Zelným trhem, čeká se i na opravu plochy náměstí. K oživení tohoto prostoru přispívá i naše radnice – máme za
sebou již pět ročníků unikátní akce Vánoce na Zelňáku. A nyní jsme se rozhodli
vdechnout nový život bývalému Domu
potravin. Pokud se to podaří, na podzim
by v jeho prostorách mohla začít fungovat
uzavřená městská tržnice, restaurace
a prostor pro kulturní a volnočasové aktivity. Věřím, že dokážeme vybrat takové
služby, které budou pro obyvatele
i návštěvníky centra velmi atraktivní.
n
Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed
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Vzpomínky
partyzánky
Zory Ondrové
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Na jarní prázdniny
zve školáky
SVČ Lužánky

Amatérští tvůrci filmů
mohou soutěžit
o Antioskara

Stalo se v naší městské části

Památka na známého herce je zpět Herec Jan Tříska navštívil radnici

Na rodný dům Ladislava Peška
se znovu vrátila pamětní deska.
Ladislav Pešek se narodil v centru
Brna na Sokolské ulici č. 4. Slavného českého divadelního a filmového herce připomínala
pamětní deska, kterou v roce
1996 slavnostně odhalila tehdejší
starostka městské části Brno-střed Ing. Jarmila Horová. V roce
2012 došlo k jejímu odcizení, pro-

to radnice městské části Brno-střed nechala desku znovu vyrobit. Od ledna 2014 tedy dílo akademického malíře Pavla Buchty
znovu zdobí Peškův rodný dům.
Ladislav Pešek se narodil 4. října
1906 hercům Emě a Ladislavu
Pechovým. Po studiu herectví na
konzervatoři byl roku 1926 angažován do Národního divadla
v Brně. Tehdy přijal jako pseudonym matčino dívčí jméno.

(red)

Jan Tříska poctil svojí účastí
brněnský Ples v opeře, který se
konal 18. ledna v Mahenově
divadle.
Letošní Ples v opeře byl laděn do
alžbětinského období, ve kterém
tvořil anglický básník a dramatik
William Shakespeare. Proto úvodem slavnostní události zazněl
jeho Sonet 18 v podání Jana Třísky. Známý herec strávil v Brně ještě několik následujících dní a udě-

lal si čas i na návštěvu radnice
městské části Brno-střed. Zde se
mu dostalo vřelého přijetí. Brněnský pobyt bude herci připomínat
obraz Vánoce pod Petrovem,
jehož autorem je malíř Ivan Kulheim, a pamětní klíč městské části, které převzal z rukou starosty
Mgr. Libora Šťástky.



(red)

Informace z radnice

Pravidelná setkávání v Klubech seniorů přinášejí zábavu a radost
Radnice městské části Brno-střed spravuje dva Kluby
seniorů. Slouží k setkávání
i volnočasovým aktivitám.
Klub seniorů na adrese Křenová 39 se nachází v areálu domu
s pečovatelskou službou, v lokalitě dobře dostupné prostředky
městské hromadné dopravy
v centru města Brna.
V klubu se scházejí muži i ženy
k přátelskému posezení se zpěvem, tancem, věnují se karetním
a společenským hrám. Pořádají
zde oslavy svých životních jubileí,

posezení nebo zájezdy. V klubu
je k dispozici pianino, televizor,
video, elektronické klávesy, přehrávač DVD.
V Klubu seniorů na Václavské 3
organizují výlety, zájezdy, společná setkání, zdravotní tělocvik
a další pestré programy. V závěru
minulého roku přišly seniory potěšit svým vystoupením také děti
z MŠ ve Vinařské ulici. V klubu je
dále k dispozici bohatě vybavená
knihovna, televizor, video, rotoped
a další cvičební pomůcky, zájemci
mají také možnost využít počítač.
 (red)

Radnice chce oživit Zelný trh. Hledá nájemce pro Dům potravin
Pokračování ze strany 1
jektů, které se koncentrují na produkci prvovýrobců a farmářů.
Nabídku ovoce, zeleniny, masa,
sýrů, bioproduktů či zahraničních
specialit by mohly doplňovat
tematicky laděné doprovodné

akce. Prostory ve třetím nadzemním podlaží jsou nabízeny za
účelem provozování kulturních,
uměleckých,
volnočasových
a prorodinných aktivit.
Bližší informace o termínech prohlídek nebytových prostor urče-
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ných k pronájmu a kompletní
dokumentace jsou k dispozici na
úřední desce městské části Brno-střed, která je přístupná i prostřednictvím webových stránek
www.stred.brno.cz (materiály
najdete v sekci Pronájmy majetku

ve správě MČ Brno-střed). Bližší
informace podá Odbor investiční
a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno (Radomír
Marvan, tel. 542 526 285). Nabídky na pronájem je možné podávat
do 17. února 2014.
 (red)

Informace z radnice

Radnice městské části Brno-střed odkoupí čekárnu na Obilním trhu

Na dvacátém Zastupitelstvu
městské části Brno-střed byl
15. ledna schválen záměr odkoupit funkcionalistickou čekárnu na Obilním trhu a nechat
zpracovat projektovou dokumentaci k chystané opravě.
Dlouhodobě chátrající čekárna je
dosud v majetku Dopravního podniku města Brna, který na její
opravu nemá finanční prostředky.
Radnice městské části Brno-střed
nyní může čekárnu odkoupit

a převést do svého vlastnictví.
Jaké bude využití čekárny? Již
v říjnu 2012 požádala radnice
prostřednictvím ankety občany
o jejich názor. Vybírat mohli mezi
možností vybudovat z čekárny
infocentrum pro rodiče a seniory,
kavárnu nebo zastávku ponechat pouze jako přístřešek pro
cestující. Téměř tři čtvrtiny účastníků daly hlas proměně čekárny
v kavárnu. Její součástí mají být
také podzemní toalety. Přestavbu na kavárnu navrhlo architek-

tonické studio RAW. „Navrhli
jsme využít čekárnu jako kavárnu, bistro nabízející občerstvení
jak návštěvníkům parku, tak
i konzumaci prvního radostného
prcka pro tatínky po narození
jejich prcka v nedaleké porodnici. Interiér café je inspirován
historií tramvajové dopravy
v městě, včetně kožených poutek na držení, umístěných nad
barovou deskou,“ seznámil s vizí
ateliéru Doc. Ing. arch. Tomáš
Rusín.

S přihlédnutím k přání obyvatel
městské části je tedy návrh přeměnit čekárnu v kavárnu variantou číslo jedna. Pouze v případě,
že by po zvážení a projednání
s příslušnými orgány nebylo možné tento záměr zrealizovat, bude
přikročeno k druhé variantě.
Čekárna by pak sloužila jako
přístřešek pro cestující, jehož
součástí by byly podzemní toalety
ve správě městské části Brno-střed.

(red)

Studenti se podílejí na důležitých projektech radnice MČ Brno-střed
Před třemi měsíci započala
spolupráce mezi Odborem kanceláře starosty a vnějších vztahů ÚMČ Brno-střed a mezioborovými studentskými týmy
z vysokých škol. Řeší zajímavé
projekty radnice Brno-střed.
Spolupráce je založena na tom,
že pečlivě vybraný tým studentů
různých oborů, dostane za úkol
vypracovat studii na téma, na které chce radnice městské části
Brno-střed získat nový a nezaujatý pohled. S výběrem studentů pomáhá společnost UNIFER Alfa a. s., jenž se
specializuje na vyhledávání
talentovaných vysokoškoláků
z různých oborů a univerzit
a jejich transfer do reálného života, tedy do zaměstnání. „Je
nesporné, že studenti, kteří mají
dostatečnou vnitřní motivaci,
dokáží často rozlousknout
pomyslný oříšek nějakého zkoumaného problému s tak neuvěři-

telnou samozřejmostí a bezstarostností, že i zkušeným profesionálům mnohokrát zůstane
rozum stát. Jejich schopnost analyticky rozebrat danou tématiku
a inovativně ji uchopit je nesmírně
cenná. V následném propojení se
zkušenými praktiky dokáže
během relativně krátké chvíle přinést vynikající výsledky,“ hodnotil
dosavadní spolupráci starosta
MČ Brno-střed Šťástka.
Systém práce se studenty má
velmi kvalitní základy. Vysokoškoláci, povětšinou z třetích
a vyšších ročníků, nejdříve procházejí sítem odbornosti, ale
i psychotesty, na jejichž základě
jsou rozděleni do mezioborových
týmů. Dostanou k řešení projekt,
jehož zadání pochází buď ze
soukromé sféry, nebo jak je tomu
v našem případě z municipality.
Každý student má v týmu vlastní
roli a podílí se na řešení úkolu.
A proč se pracuje multioborově?
Protože žádná z věcí, kterými

jsme dnes obklopeni nevzniká
odděleně od souvislostí každodenního života.
„Vzhledem k tomu, že je Brno skutečným univerzitním městem, řekli jsme si, že je správné, abychom
zapojili studenty našich vysokých
škol do projektů, které radnice

realizuje. Zatím se jedná o dva
pilotní projekty, ale už z prvních
výsledků je zřejmé, že spolupráci
do budoucna rozhodně rozšíříme,“ kvitoval kvalitu studentských
prací Mgr. Libor Šťástka.


(red)
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Informace z radnice

S O U H L A S podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ............................................................................................................................................

Jméno a příjmení dítěte: ..................................................................................................................................................................

Datum narození dítěte: ....................................................................................................................................................................

Adresa trvalého bydliště: .................................................................................................................................................................

Doručovací adresa: .........................................................................................................................................................................

telefon*: .........................................................................................................................................................................................

Vítání dětí je určeno pro občánky (děti) s trvalým bydlištěm v Městské části Brno-střed.



Souhlasím se zasláním pozvánky na akci „Vítání dětí“

Svým podpisem dávám souhlas s využitím osobních údajů, a to pouze před akcí „Vítání dětí“, z důvodu zaslání pozvánky na akci.
Souhlas je dáván ÚMČ Brno-střed, Odboru sociálnímu a zdravotnímu, Měnínská 4, Brno
Jakmile pomine účel, budou shromážděné, zpracované údaje týkající se akce „Vítání dětí“ skartovány podle vnitřní směrnice ÚMČ Brno-střed.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu ust. § 11, odst. 1 a 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu
mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl informován o právu
k přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i dalších právech stanovených v § 21 výše uvedeného zákona.

Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, zda poskytnutí osobního údaje je povinné či dobrovolné.

Datum
* nepovinné
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Podpis

Procházka po Zelném trhu

Vysokoškoláci pomáhají oživit multifunkční dům na Zelném trhu

Spolupráce radnice městské
části Brno-střed a studentů
vysokých škol započala projektem s názvem „Oživení multifunkčního domu Zelný trh 14,
Brno“.
Dům na Zelném trhu, kteří mnozí
z pamětníků znají jako „Dům
potravin“ nebo „Krokodýl“, byl svého času dokonce označen za nejškaredší dům v Brně. Nutno říci,
z části nezaslouženě, protože
někomu se dům líbí a někomu
nikoliv.
„My Češi jsme poněkud konzervativní, ale nejsme v tom sami.
Vzpomeňme na to, jaké pozdvižení vyvolala Pyramida v Louvru.
Zatímco turisté a část obyvatel
francouzské metropole byli z Ming
Peiovy kreace nadšeni, konzervativní Pařížané o ní dodnes
hovoří jako o jizvě na tváři Paříže.
Negativní konotace si dům na
„Zelňáku“ zasloužil spíše kvůli
způsobu jeho využití a jeho poněkud násilné rekonstrukci v roce
1997, než kvůli architektonickému

řešení, které si už dnes téměř
nepamatujeme,“ okomentoval
kontext vnímání domu Mgr. Pavel
Hanák z radnice Brno-střed.
Z historie domu
Historie multifunkční budovy na
adrese Zelný trh 14 sahá do roku
1950, kdy byl na místě vybombardované historické zástavby postaven Dům potravin. Tato budova
byla navržena architekty Emanuelem Hruškou a Janem Zavřelem a jejím hlavním účelem bylo
poskytnout nové moderní prostory trhovcům a prodejcům potravin
ze Zelného trhu. Takto se o dokončení stavby zmiňují tehdejší noviny Rovnost: „Stavba městské
tržnice na Zelném trhu je již
dokončena. Čeká se jen na některá vnitřní technická zařízení, která
mají být dodána v nejbližší době,
a potom bude tržnice ihned
odevzdána svému účelu. Ze Zelného trhu zmizejí stánky, a prodej
zboží, které se zde mnoho desítek let prodávalo, bude soustředěn v moderně vybavených pro-

storách městské tržnice.“ Stánky
měly
nahradit
automobily
a z náměstí se mělo stát jedno
velké parkoviště.
Jak je zřejmé z fotografií, vzhled
tehdejšího Domu potravin se od
současného stavu lišil zejména
průchodem na Radniční náměstí,
který je nyní zastavěn a absencí
výloh po levé straně budovy. Tyto
změny byly na budově provedeny
v roce 1997, kdy prošla rekonstrukcí a byla přejmenována na
OD Krokodýl. Další změnou byla
stavba eskalátorů, které vedou
z přízemí do třetího patra. Nutno

říci, že rekonstrukce v roce 1997
nebyla příliš povedená.
Základní úkol studentů zněl: Najděte vhodný způsob využití domu
a pokuste se jej svými nápady oživit. V současnosti již odborné týmy
z radnice Brno-střed zpracovávají
podrobnou projektovou dokumentaci a nápady studentů jsou
již implementovány do celkového
konceptu úpravy domu na Zelném
trhu, se kterým seznamuje článek
na titulní straně zpravodaje.

(red)
Foto: Archiv města Brna

Po opravě bude Zelný trh místem obchodování i příjemného odpočinku
Zelný trh by se letos měl dočkat
dlouho očekávané rekonstrukce.
Na náměstí přibudou po opravě
zpevněné plochy, změní se dlažba, k odpočinku poslouží více než
dvacet nových laviček. Relaxaci
zpříjemní vysazené stromy a fontánky. Pohled by neměly rušit ani
kontejnery, které budou umístěny
v podzemí v ústí ulice Starobrněnské. Investováno bude více
než 52 milionů korun.

(red)
Vizualizace: Ateliér RAW
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Procházka po Zelném trhu

Radnice městské části Brno-střed zve na procházku po Zelném trhu
Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zelný trh je místem obchodování. Zdobí jej také množství
historických budov. Se zajímavými objekty a budovami, které

náměstí zdobí a jsou vyznačeny na mapce, seznamují články
na následujících stranách zpravodaje.

Náměstí Zelný trh vzniklo ve třicátých letech třináctého století.
Tehdy bylo nazývané Horní
náměstí. Jeho součástí byly též

Kašna Parnas
Zelný trh č. 14
Vstup do podzemí
Divadlo Reduta
Malý Mozart
Dietrichsteinský palác
Divadlo Husa na provázku
Sloup Nejsvětější trojice

Drůbeží trh, Hrnčířský trh a Vetešnický trh. Teprve až v patnáctém
století dostalo svůj dnešní název.
Zpočátku si na náměstí stavěli
domy měšťané a obchodníci, ale
jak bohatla šlechta a církev, městské domy časem pozvolna nahradily výstavnější paláce. Nejznámějším z nich je Dietrichsteinský
palác, dnešní sídlo Moravského
zemského muzea. V roce 1952
byl Zelný trh přejmenován na
náměstí 25. února a tento název
náměstí neslo až do roku 1990,
kdy bylo opět přejmenováno na
Zelný trh.

(red)

Z vrcholu barokní kašny Parnas na náměstí shlíží socha Evropy

Ústředním bodem a přirozenou
dominantou Zelného trhu je
barokní kašna Parnas.
Kašna byla postavena mezi lety
1693–1695 podle projektu Johanna Bernharda Fischera z Erlachu.

Rakouský stavitel a designér navrhl
brněnskou památku ve svých
sedmatřiceti letech. Svoji uměleckou dráhu začal u jednoho z barokních velmistrů Gian Lorenza
Berniniho, autora jedné z nejznámějších fontán na světě, tedy Fon-
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tány čtyř řek umístěné na náměstí
Navona v Římě. Berniniho fontána
inspiruje umělce po celém světě
a napříč historií. Stejně jako mohla
být inspiračním zdrojem rakouského architekta Fischera, znají ji čtenáři například z knihy Andělé
a démoni Dana Browna.
Základem Berniniho fontány je
skála s jeskyní a stejně tak je tomu
u brněnské kašny. Skála uprostřed šesticípé růže, která tvoří
základ kašny na Zelném trhu,

znázorňuje bájnou horu Parnas,
na níž přistál Deukalión se svojí
ženou Pyrrhou po potopě, kterou
na zem přivolal Zeus. Umělá jeskyně skýtá výjev bájného Herakla,
který vychází z podsvětí s podmaněným psem Kerberem.
Vrcholu kašny dominuje socha
Evropy, která stojí nad přemoženým drakem. Na třech útesech
bájné skály jsou umístěny postavy Babylonie, Persie a Řecka.

(red)

Procházka po Zelném trhu

Reduta patřila koncertům i představením kočovných divadelníků
Divadlo Reduta je nejstarší
divadelní budovou ve střední
Evropě.
První informace o tomto objektu
pocházejí ze začátku sedmnáctého století, kdy byla jedna
z Lichtenštejnských budov
v roce 1605 přestavěna na
Tavernu. V roce 1634 bylo k hlavní budově přidáno několik dalších objektů a vznikl prostor pro
recepce, koncerty, divadelní
představení a ceremonie. Ve velkém zastoupení zde hrály kočovné společnosti původem zejména z Itálie a Německa, které se
zde začaly objevovat po konci
třicetileté války. Osm let před
jejím koncem, tedy v roce 1640,

přešel soubor budov do rukou
města Brna.
Divadlo několikrát vyhořelo
a postupně měnilo svoji tvář. K velké přestavbě došlo v roce 1730.
Na konci roku 1767, přesněji
30. prosince, zde koncertoval
jedenáctiletý Wolfgang Amadeus
Mozart se svojí o čtyři roky starší
sestrou a naprosto ovládl brněnské publikum.
Po požárech v letech 1785 a 1786
se brněnští radní rozhodli přestavět divadlo do neoklasicistního
stylu se dvěma hlavními sály. Od
té doby se změnil název divadla
Taverna na divadlo Reduta. K další z přestaveb došlo v roce 1950
podle plánů architekta Bohuslava
Fuchse. Tato budova však zažila

i období nezájmu a chátrání na
sklonku dvacátého století, kdy
dokonce sloužila jako skladiště
trhovců. Nicméně v roce 2005

byla dokončena celková rekonstrukce budovy a od roku 2010 je
součástí Národního divadla Brno.
 (red)

V paláci Hausperských z Fanalu hraje Husa na provázku

Na horní straně Zelného trhu
se nachází palác Hausperských z Fanalu, v němž sídlí
Centrum experimentálního

divadla a Divadlo Husa na provázku.
Palác byl původně postaven

v gotickém stylu, mezi lety
1707–1708 došlo k jeho přestavbě a fasáda získala pozdně
barokní reliéf. Hausperským
pánům z Fanalu palác patřil od
roku 1688 do roku 1800.
V září 1993 proběhlo otevření
celého divadelního komplexu
budov, který sestává ze zrekonstruované budovy domu pánů
z Fanalu, kde je umístěna sklepní
scéna, dále tzv. venkovní scény,
která má svými ochozy evokovat
Alžbětinskou scénu Shakespearovy doby, vše je zakončeno
Novou scénou, která vybíhá směrem k Petrovu.
Soubor, který dnes v této divadelní
budově sídlí, vznikl v roce 1967
a rekrutoval se zejména ze studen-

tů herectví a režie pod vedením
Bořivoje Srby. Na začátku divadlo
působilo v Procházkově síni Domu
umění města Brna jako jeden ze
souborů Národního divadla Brno.
Od 1. ledna 1992 bylo divadlo převedeno do Centra experimentálního divadla v Brně. V jeho dlouholeté historii se vystřídala celá
řada významných umělců a tvůrců.
Na začátku v divadle působili například herci Boleslav Polívka, Miroslav Donutil či Jiří Pecha, z režisérů
to byli zejména Peter Scherhaufer
či Eva Tálská. Dnes je uměleckým
šéfem Vladimír Morávek. K nejznámějším inscenacím patří zejména:
Balada pro banditu, Komedie dell
Arte, Rozvzpomínání, Babička
a další.
 (red)

Socha malého Mozarta odkazuje k osudu geniálního skladatele
V roce 2008 byla poblíž vstupu
do divadla Reduta odhalena
socha Wolfganga Amadea
Mozarta.
Soška je poctou geniálnímu skladateli, který v uvedeném divadle
vystoupil. Jejím autorem je Kurt
Gebauer, jeden z žáků Vincence
Makovského, který vytvořil pro
město Brno několik soch – například rudoarmějce na Moravském
náměstí, bustu maršála Malinovského či bustu profesora Edwarda
Babáka.

Socha Mozarta je umístěna na
pískovcovém pilíři. Mozart je znázorněn jako malý Kupid, případně
lze říci jako Amor s jedním křídlem. Absence druhého křídla vyjadřuje Mozartův tragický konec.
Amorek balancuje na hraně klavichordu (předchůdce klavíru,
používaný od doby pozdního středověku přes dobu renesance,
baroka až po období klasicismu).



(red)
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Procházka po Zelném trhu

Dietrichsteinský palác provede návštěvníky dávnou minulostí Moravy

Dietrichsteinský palác na Zelném trhu v Brně zaujímá významné místo v architektuře
barokní doby na Moravě.
Palác nechal postavit v letech
1614–1618 olomoucký biskup
kardinál František Dietrichstein
jako jedno z rodových sídel.
Domněnka, že pro stavbu zhotovil
plány italský architekt Giovanni
Giacomo Tencalla, se dnes považuje za málo pravděpodobnou.
Důkladnou přestavbu paláce
z doby před rokem 1748 připomíná vstupní portál a vestibul.
Reprezentativní budova hostila
za českého povstání roku 1620
„zimního krále“ Friedricha Falckého a roku 1748 císařovnu Marii
Terezii. V říjnu 1805 v Dietrichsteinském paláci pobýval ruský
vojevůdce M. I. Kutuzov, jak o tom
informuje pamětní deska.
Adaptace paláce pro potřeby jus-

tičních úřadů v roce 1837 a další
postupné úpravy znehodnocující
jeho barokní podobu, vyvrcholily
roku 1928 provedením nástavby
třetího patra na hlavním křídle čnícím do Zelného trhu.To už Dietrichsteinský palác sloužil převážně
výstavním účelům Moravského
zemského muzea, pro které byl
zakoupen roku 1911. Při památkové rekonstrukci paláce v osmdesátých letech dvacátého století
byla nástavba snesena, exteriér
stavby připodobněn baroknímu
stavu a její vnitřní dispozice přizpůsobena modernímu muzejnímu
provozu, který mohla veřejnost
zhlédnout od října roku 1991.

Stálé expozice
v Dietrichsteinském paláci
Zaniklý život na Moravě
Paleontologická expozice dokumentující vývoj během trvání jednotlivých geologických období

Pravěk Moravy
Archeologická expozice zachycující vývoj od nejstarší doby
kamenné do stěhování národů
Velká Morava
Archeologická expozice přibližující příchod Slovanů na Moravu
a vznik prvního státu
Morava ve středověku
Historicko-archeologická expozice kladoucí důraz na život ve středověku
Svět nerostů
Mineralogická expozice
Památník profesora Karla
Absolona

Krátkodobé výstavy
Kamenná duha
Mnoho pěkných minerálů reprezentujících všechny barvy duhy
jsou k vidění až do 24. března na
menší, ale krásou oplývající
výstavě Kamenná duha v předsálí
stálé expozice Svět nerostů. Před-

stavují výběr minerálů Mineralogicko-petrografického oddělení
MZM, které jsou většinou ukryty
v depozitářích.
Musica Magni/Hudební kolekce hrabat Magni ze sbírek
Moravského zemského muzea
Prostřednictvím vzácné sbírky
z oddělení dějin hudby MZM lze
do 30. března nahlédnout do zmizelé hudební kultury šlechtického
rodu Magniů na zámku ve Strážnici. Sbírka obsahuje komorní
nástrojovou hudbu osmnáctého
století. Dále mladší hudebniny –
salonní hudbu devatenáctého století a několik hudebních nástrojů.
Expozice je možné navštívit v úterý od 9.00 do 15.00 hodin, od středy do pátku od 9.00 do 17.00
hodin a o víkendu od 13.00 do
18.00 hodin.

Mgr. Eva Pánková,
Moravské zemské muzeum
Foto: MZM Brno

Sloup Nejsvětější Trojice zobrazuje mučedníky křesťanské historie
Na prostranství před domem
pánů z Fanalu v horní části Zelného trhu stojí barokní sloup
Nejsvětější Trojice.
Jedná se o dílo Antonína Schweigla z roku 1729. Sousoší je
doplněno sochami Immaculaty,
svatého Jana Nepomuckého, svatého Primitiva a svatého Konstantina. Sloup má tvar kříže, na jehož
vrcholu je umístěn vlevo Kristus
– syn Boží, vpravo Otec a na
vrcholu je v centru božské záře
znázorněn Duch svatý jako holubice, která svým reliéfem může
připomínat rovněž Boží oko. Směrem k Zelnému trhu je na kříži
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obrácena Panna Marie Neposkvrněná. Směrem k domu pánů
z Fanalu je zobrazen Jan Nepomucký, jeden z patronů českých
zemí, který zemřel během mučení
a svržení do Vltavy z Karlova mostu, k němuž dal příkaz král
Václav IV. Po stranách sloupu jsou
umístěny sochy sv. Primitiva a sv.
Konstantina. Svatý Primitiv byl
jedním z mučedníků za vlády římského císaře Hadriana a Svatý
Konstantin odkazuje k prvnímu
křesťanskému římskému císaři.
Sloup rovněž doplňují dva andílci
po stranách a několik dalších je
zasazeno do reliéfu celé plastiky.

(red)

Procházka po Zelném trhu

Dříve podzemí na Zelném trhu skrývalo víno, dnes láká k návštěvě

Zelný trh, historické náměstí
se stálým koloritem každodenních trhů zelinářů, drobných
pěstitelů a obchodníků, je skutečným a živým dokladem
existence a vývoje městských
vinařských tradic v Brně.
Množství sklepení, chodeb,
schodišť a dalších podzemních
prostor dosahujících celkové
délky téměř jednoho kilometru
z něj činí nejvíce podsklepenou
část města. Výroba vína ve sklepích měšťanů, kteří vlastnili na
tehdejším Horním náměstí
domy, vyžadovala neustálé
budování a rozšiřování prostor
pro uložení beček a sudů. Přestože na přelomu 19. a 20. století
bylo mnoho historických suterénů a sklepení zničeno, pod plochou náměstí a přilehlých ulic se
část těchto staveb dochovala.
Torza někdejších sklepů, staticky
porušené konstrukce kleneb
a slepé chodby se schodišti, které po zničení původních objektů
již nikam nevedly, byly po dlouhá
desetiletí tichými svědky zaniklé
historie města.
Po několika haváriích, kdy
v důsledku poruch vodovodního
a kanalizačního řadu došlo vlivem narušených sklepních konstrukcí k propadnutí povrchu
náměstí, pokračovala jejich další
devastace. Nevhodné statické
úpravy koncem osmdesátých let
minulého století spojené s betonovými nástřiky a zalíváním
sklepů cementovou směsí téměř
zničily poslední zbytky historie.

Přesto se podařilo při systematickém průzkumu podzemí
některé cenné objekty zachránit
a připravit tak podklad pro jejich
nové využití. Budování novodobých technických kolektorů v historickém jádru totiž mohlo definitivně ukončit jejich existenci.
Včas předložený projekt na
využití historického podzemí
umožnil výstavbu kolektorů koordinovat s návrhem labyrintu.

Labyrint pod Zelným
trhem
Samostatná sklepení, do kterých
bylo doposud možné vstoupit
pouze šachtami z plochy náměstí, se spojila s ostatními prostorami tak, že byla vytvořena souvislá podzemní trasa o délce
šesti set metrů. Vstup do celého
komplexu byl umístěn do suterénu domu č. 21. V minulosti byl
tento dům vybaven velmi rozměrnými sklepy, z nichž část
zůstala po zničení původního
domu zachována. Výstup z labyrintu byl umístěn do středověkých sklepů Malého špalíčku
v horní části náměstí. Není to
však jediný výstup z podzemní
trasy. Celý komplex byl propojen
i s podzemím divadla Reduty. Ta
po opravě v roce 2005 získala
uvolněním suterénů monumentální sklepení nejen pod vlastním
půdorysem, ale i hluboko pod
náměstím. A právě tento sklep,
kde dříve prosperovala známá
vinárna, se stal spojnicí s celým
labyrintem. Po realizaci projektu
je možné projít podzemím z Re-

duty pod celým náměstím až
k ústí Starobrněnské ulice
k Malému špalíčku. Část podzemí slouží společenským akcím
s větší účastí návštěvníků.

Společenská část
Kvůli optimálnímu využití všech
prostor byl celý komplex sklepů
rozdělen na dvě samostatné části. Část „společenská“, která je
pod východní částí náměstí, je
určena ke konání společenských
akcí s nejrůznějším zaměřením.
Umožňuje využití pro vinařské
slavnosti s ochutnávkami vín,
vánoční trhy, prezentaci řemeslníků a firem i prázdninové akce
spojené s ukázkami lidové tvořivosti.

Turistická část
Druhá část – turistická – je vybavena expozicemi, které se zabývají historií brněnského podzemí

a Zelného trhu. Připomíná vinařství na Moravě, slavné brněnské
lékaře, lékárníky a vědce, trhovecký život i trestání nepoctivců
na pranýři. Prohlídku zakončuje
dobová krčma, ve které je možné
ochutnat některá z moravských
vín. Obnoveným schodištěm před
domem č. 13 návštěvníci opět
vystoupí na náměstí Zelného
trhu.
Podzemní labyrint se tak stal po
Mincmistrovském sklepě druhou
součástí zpřístupněného brněnského podzemí.
Více informací o podzemních
prostorách města přinášejí tři
díly knihy Aleše Svobody Brněnské podzemí, údaje o možnostech zakoupení knih na webu
www.ratelier.com.


(red)
Foto: Baran, Francán,
schéma R-ateliér
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Rozhovor

Jaroslav Blecha: Základem sbírky marionet byl dar pana Berouska

Profil
Mgr.Jaroslav Blecha se narodil
v roce 1955 v Brně. V letech
1975–1980 vystudoval na
Filozofické fakultě Univerzity
J. E. Purkyně (nyní Masarykovy univerzity) v Brně obory
divadelní věda a hudební věda.
Tamtéž absolvoval studium
oboru muzeologie. Od roku
1982 pracuje jako odborný pracovník (kurátor) v oddělení
dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně, od roku
1992 je vedoucím tohoto oddělení. Zabývá se zejména historií českého loutkového divadla,
soustřeďuje se na výzkum
a systematické vytváření sbírky autentických dokumentů
kočovného marionetového
divadla na Moravě a tzv. rodinného loutkového divadla první
poloviny 20. století. Vědecky se
uplatňuje také v oblasti koncipování a realizování odborných výstav a expozic. Poznatky z výzkumu prezentuje
kromě publikování též formou
přednášek, besed, výstav,
netradičních dílen a televizních
a rozhlasových pořadů.

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea shromažďuje, spravuje, vyhodnocuje a zveřejňuje dokumenty
divadla provozovaného na českém území. Sbírkový fond tvoří
scénografie, ikonografie, rukopisy, fotografický materiál, loutky, stolní divadla, zvukové
i audiovizuální záznamy a další
průvodní dokumenty. Vedoucím tohoto oddělení je od roku
1992 Mgr. Jaroslav Blecha.

Odkud pramení váš zájem
o loutky?
Není to tak, že by mi loutky učarovaly už v dětství. Původně jsem
se chtěl stát řezbářem, ale to se
doma nesetkalo s příznivým ohlasem. Loutky mě zaujaly až v době
studií, když jsem začal chodit do
muzea. Tenkrát zde už sbírka
začínala vznikat – je poměrně
mladá, začala se formovat koncem šedesátých let.

Jak sbírka vznikla?
O vznik sbírky se přičinila náhoda.
Přišel jistý pan Berousek a nabídl
muzeu kolekci loutek, kterou měli
v rodině. Muzeum loutky koupilo
a dodnes patří mezi ty nejvzácnější a nejatraktivnější. Mají totiž
atypickou velikost. Měří metr
a deset centimetrů, tedy na marionety jsou poměrně velké a hůře
se s nimi hraje. Tato první kolekce
dala podnět k zájmu o tradiční
loutkové divadlo a postupně se
sbírka začala rozšiřovat.

Z kterých loutkářských
rodů pocházejí marionety
ve sbírce?
Sbírka obsahuje marionety mnoha významných loutkářských
rodů a rodin působících obzvláště
na Moravě – Flachsů, Šimků,
Pflegrů, Kopeckých, Maixnerů,
Kučerů, Nových a jiných.

Které z nich jsou
nejvzácnější?
Nejstarší a nejvzácnější loutky ve
sbírce pocházejí z mirotické dílny
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řezbáře Mikoláše Sychrovského
asi z poloviny devatenáctého století.
Nejrázovitější jsou varietní loutky
tzv. „kunstfigurky“, které patřily
rodině Martina Doležala z Bohunic. Jsou zde např. artista na hrazdě, vzpěrač, opice, žena proměňující se v balon, indián a jiné.

Kdy vlastně končí éra
kočovných loutkových
divadel?
Končí v první polovině dvacátého
století. Pak se objevilo amatérské
loutkové divadlo, které přineslo
úplně nové principy, nové scénografie, nové typy loutek. Vedle
toho ještě stále dožívali kočovní
marionetáři a docházelo ke vzájemnému ovlivňování těchto dvou
pojetí loutkového divadla. Svůj
rozvoj v této době zaznamenává
také rodinné loutkové divadlo, které se u nás hrálo v rozmezí let
1912–1948. Po tomto roce byly
likvidovány živnosti a tedy i firmy,
které se výrobě rodinných divadel
a vydávání her věnovaly.

V čem byl přínos
rodinného divadla?
Někdy bývá rodinné loutkové
divadlo řazeno do hračkářského
průmyslu. S tím nesouhlasím.
Považuji ho za druh divadelního
umění. Divadlo hráli dospělí
dětem, a to nejen vlastním, ale
i z okolí. V rodinách rozvíjelo
výtvarné schopnosti, když si sami
dotvářeli kulisy, mnohé kusy byly
režírovány a nacvičovány stejně
jako divadelní představení. V na-

šem depozitu je uložena sbírka
kompletní produkce českých
firem, které v době první republiky
rodinná divadla vyráběla.

Kde se dnes hraje dobré
tradiční loutkové divadlo?
Jsou to třeba představení Divadla
Alfa v Plzni – Tři mušketýři nebo
Čert tě vem. V nich se využívají
loutky a principy loutkového
divadla tradičním způsobem.
Doporučit mohu také Naivní
divadlo Liberec a jejich představení Labutí jezírko nebo Bezhlavý
rytíř.
Dětské publikum přijímá nekriticky téměř všechno a v dnešní době
se bohužel stává, že toho tvůrci
mnohdy zneužívají a podbízejí se,
místo aby diváka kultivovali –
někdy je to více byznys než
umění.

Jaké výstavy letos
připravujete?
Nejčastěji vystavujeme právě
loutky, které jsou pro diváka nejatraktivnější. Představujeme je ve
výstavních síních, na zámcích
i hradech. Také letos se již ozval
zájemce o umístění výstavy, prozatím je však výstava v jednání.
V současné době připravujeme
především expozici věnovanou
jednomu z našich nejvýraznějších
režisérů a spoluzakladateli Divadla Husa na provázku, Petru
Scherhauferovi.



(red)
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V domě U Tří knížat se dochovaly nejstarší gotické klenby v Brně

Jednou z budov, kterou ozdobí
domovní znamení, je dům UTří
knížat, který se nachází na
adrese Jánská 12/Minoritská 2.
Zpracovat kachli s domovní znamením tohoto pozoruhodného
objektu do soutěže Brněnský
hrnek dostalo sdružení Artissimo,
které v domě sídlí.
Historie tohoto domu podle doložených zpráv, sahá do začátků
čtrnáctého století. Podle nedoložených zpráv zde však stával již
koncem třináctého století a patříval rodu pánů z Boskovic. Údajně
roku 1230 daroval Jan Velen Černohorský z Boskovic část rozlehlého majetku minoritům a menší
část na západní straně si ponechal. Po vzniku města Brna zde
byl vystavěn velký nárožní dům.
Tento prý nejstarší rohový dům
ulice Minoritská/Jánská má
z tohoto období zachovalé gotické
jádro. V přízemí domu v bývalé
kapli, jsou téměř zázrakem
zachovalé křížové gotické klenby,
údajně nejstarší v Brně.

Další krásné cihlové klenby
s náznakem vstupu do dosud
neodkrytých gotických chodeb,
napojujících se na středověké
chodbičky brněnského podzemí,
se nacházejí v nejnižší části dvoupodlažního předního sklepení
domu. V nejníže položeném sklepě, zasahujícím pod ulici Jánskou, se nachází dnes již zasypaná studna, součást bývalého
středověkého městského systému studní.
Středověký vznik domu dokládají
i kamenické značky obnovených
kamenných portálů zadního sklepení s přístupem z nádvoří, dnešní vinotéky.

Proč právě U Tří knížat?
Dům na ulicích míval, podle nedoložených zpráv, na nároží rohový
arkýř, zakončený u střechy
výklenky, z nichž každý byl opatřen sochou, později obrazem
urozeného pána. Zda se jednalo
o pány z Boskovic není známo.
Jiná nepodložená pověst udává,
že zde šlo o připravovanou nepo-

dařenou loupežnou vraždu tří
šlechticů, kteří se zde zastavili
k odpočinku... Rovněž se zde
udály souboje šlechticů rodu pánů
z Boskovic, které mohly ovlivnit
název domu.

Průběh rekonstrukcí
Dům se nachází na tzv. zlatém
kříži – křižovatce ulic Jánská,
Minoritská a je právem zařazen
do seznamu památkově chráněných objektů, což nese klady, na
straně druhé však i nemalé potíže
s prosazováním i financováním
záměrů vlastníka.
Svou dnešní podobu získával
dům postupně citlivou rekonstrukcí, která započala v roce 1997
a skončila v roce 2012.

Současnost
Dům poskytuje veřejnosti v současné době komfortní bytové
i nebytové prostory a je třeba připomenout, že se stává i střediskem umělecké tvorby, neboť zde
veřejnosti slouží víceúčelový ateliér a plně vybavená keramická
a sklářská dílna.
(Historie čerpána převážně z podkladů historičky M. Flodrové,
archivu města Brna, vyprávění
pamětníků a článků autorek
J. Jurnečkové a Ing. A. Kojecké.)


Jana Benešová,
Vesněnka

Život národnostních menšin v Česku přibližuje Kiosek lidských práv
Na náměstí Svobody zavítá
18. února Kiosek lidských práv,
jehož tématem bude otázka
menšin žijících na území Brna
i v ostatních městech republiky.
V příjemném prostředí cirkusového šapitó budou mít Brňané
možnost nahlédnout nevšedním
způsobem do života a kultury českých Vietnamců a Romů.
Bohatý program Kiosku lidských
práv odstartuje odpoledním blokem již ve 14.00 hodin.
Od počátku budou k vidění tzv.

sociální spoty, krátké video upoutávky zmiňující různé sociální
otázky. V prostorách šapitó bude
připravena tematická výstava
fotografií. Chybět nebudou ani
krátké workshopy, hry a další zajímavé aktivity pro děti i dospělé.
Večerní část programu odstartuje
v 18.00 hodin promítáním snímku
Banánové děti. Film hovoří
o úskalí života mladých Vietnamců narozených v Česku, kteří se
mnohdy potýkají s problémem
dvojí identity, vietnamské a české.
Následovat bude diskuze s Imri-

chem Vašečkou, odborníkem na
oblast menšin.
Návštěvníci se budou moci zahřát
připraveným teplým občerstvením. Celý program Kiosku lidských práv je pro širokou veřejnost volně přístupný.
Kiosek se následující tři úterky
přesune na brněnská sídliště –
do Kohoutovic, Líšně a Bystrce.
Projekt mimo jiné upozorní také
na blížící se festival Jeden svět,
který v Brně začne 17. března
a který se pod heslem Práce nebo
život zaměří zejména na otázky

nezaměstnanosti, pracovních
podmínek, dětské práce či migrace obyvatel. Chybět samozřejmě
nebudou další typická lidskoprávní témata či náměty z oblasti životního prostředí.
Další informace jsou umístěny na
www.kiosekbrno.cz, www.jedensvet.cz/brno nebo na facebookových stránkách Kiosek lidských
práv a Jeden svět Brno.
Projekt je podpořen z programu
Evropské unie Mládež v akci.


(red)
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Nápadně skromná žena a partyzánka Zora Ondrová zavzpomínala
na události pohnutých válečných let
jeli pivo esesáci. Potravin bylo
málo a ještě k tomu na potravinové lístky, tak žili lidé mnohdy i ze
dne na den. A tyto statečné vlastenky na tom byly ještě hůře, protože pomáhaly stravou partyzánům. Musely prodat i své osobní
šperky, koberce atp., aby všechny
neočekávané a velmi nebezpečné situace zvládly.

Ukradená pistole

Několikrát za rok ji navštěvuji
jako terénní pracovník Československé obce legionářské.
Nápadně skromná žena. Nedávno mne přivítala slovy:
„Podívej, již začínám stárnout,
už mám několik šedivých vlasů, vidíš?!“ „Ano, vidím,“ a pohlédl jsem mimoděk asi na
desítku šedivých vlasů.
No, abych pravdu řekl, nevěděl
jsem, jestli se mám usmát či raději
nereagovat, protože jí, Zoře
Ondrové rozené Jílkové, bylo
letos o Vánocích devadesát tři
let.
Její otec kdysi dávno pracoval
jako strojní inženýr ve Škodovce
v Praze, proto se tam ona – i její
dvě sestry – narodila. Všechny
vystudovaly obchodní školu. Otec

však ještě před válkou zemřel.
Proto její matka se všemi odešla
do otcova rodiště Žleby-Věstín,
kde provozovala nedaleko dnešní
přehrady Vír hotel „C“.

Partyzánská spojka
Maminka dcery uchránila před
totálním pracovním nasazením
v německé třetí říši. Zora jí pak
pomáhala s provozem hotelu. Ten
se však záhy stal důležitým partyzánským bodem na jejich cestách Vysočinou. Partyzáni skupiny „Jermak“ a „Dr. Miroslav Tyrš“
si zde doslova podávali kliku od
vchodových dveří. Zorka byla
mezi těmito oddíly spojkou nepřetržitě od podzimu 1944 až do konce války. Stalo se mnohokrát, že
přes den nahoře v podkroví spali
partyzáni a dole ve výčepu popí-

„Jednou se stalo, že esesáci, kteří
byli na protipartyzánské razii si
s sebou do hotelu přivedli nějaká
děvčata z vesnice a tancovali při
hudbě z gramofonu. Velitel se
natolik cítil jistý, že si odložil opasek s pistolí v předsíni, aby mu při
tanci nezavazela… a pistoli někdo
ukradl! A ještě navíc, bylo to za
stanného práva za Heydricha! Pro
nás to vypadalo velmi zle. Měsíc
vyšetřovali a nakonec pachatele –
místního zlodějíčka – chytili. To
nás zachránilo před popravou!,“
ještě dnes vzrušeně vylíčila Zorka
hrozivou situaci, která charakterizovala její každodenní válečný
život. „Hotel stál u lesa, ale zároveň u okresní silnice mezi Vírem
a Rovečným, v polovině vzdálenosti mezi nimi. Tedy ideální poloha pro pozorování silničního
provozu, ale i pro přepad wehrmachtu. Na podzim 1944 k nám
přivedl náš příbuzný demobilizovaný pilot František Šimek první
skupinu partyzánů, krátce poté
následovaly další návštěvy lesních mužů, kteří neváhali nasadit
i svůj život za osvobození vlasti

od fašistů a okupantů. My dcery
jsme mámě pomáhaly zabezpečit
i mnohdy až zdánlivě nemožné
věci s největším psychickým či
fyzickým nasazením. Jen máma
si plně uvědomovala, co všechno
by se mohlo stát. Byla jsem několikrát i u shozu zbraní v zajišťovací
hlídce. Popsat všechny akce za
několik let života v napětí už ani
nelze. V poslední válečné zimě,
kdy již klepal její konec na okna,
však máma dostala infarkt, který
přece jen vydržela a přežila
a dožila se šťastně konce války.

Poválečná léta
Po válce odešla spolu se sestrou
do USA, kde žila její sestra,“ prozradila statečná partyzánka Zora
Ondrová.
V rodině vychovala dvě děti.
Povětšinou pracovala v administrativě. O hotel přišli, když se
začala stavět Vírská přehrada.
Byla z něj ubytovna pro dělníky
stavějící přehradu. Její dcera se
o ni dodnes každodenně pečlivě
stará. Zora Ondrová žije spokojený podzim naplněného života.
A někdy si zajde i na kafíčko, aby
jí taky někdo alespoň někdy
obsloužil, jako to dělala ona,
bohužel za války.
Za vše co udělala pro vlast, si
nepochybně zaslouží žít co nejdéle. Tak ať jí zdraví slouží i do
dalších spokojených let a nechť jí
klidně přibudou i další šediny, ona
se s nimi vypořádá!


Dr. J. Kux

Ženy nad padesát let si mohou vyzkoušet podnikání v inkubátoru
Akce 50+ je projekt pro ženy
nad padesát let, kterým se
nedaří najít zaměstnání.
„Jste žena kolem padesátky
a i přes veškeré své znalosti
a zkušenosti nemůžete sehnat
práci? Máte pocit, že kolonka
„věk“ nasměruje váš životopis
spolehlivě do koše každého personalisty? Nečekejte na zázrak
a změňte svůj život sama! S námi

se nemusíte bát začít znovu,“
vyzvala ženy zástupkyně organizátorské společnosti Santia
Mgr. Ivana Matoušková.
Společnost zdarma nabízí:
– rozšíření znalostí a dovedností
– posílení sebevědomí a pomoc
při nalezení nové pracovní
náplně
– získání nezávislosti
– seznámení s novými lidmi, se
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kterými je možné začít něco
nového
Účastnice získají:
– možnost vyzkoušet si podnikání bez rizika, v rámci tzv.
inkubátoru
– možnost využívání vybavených kancelářských prostor
(sdílené kanceláře)
– podporu týmu odborníků –
vzdělávání šité na míru

– poradenství a podporu při hledání nového uplatnění
Více informací podá Mgr. Ivana
Matoušková na telefonním čísle
777 970 288 nebo e-mailu:
matouskova@santia.cz.
Projekt je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

(red)
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Těhotné ženy se v kurzech připraví na příchod miminka do rodiny
Těhotné ženy se i se svými
partnery mohou hlásit do kurzů
Čekáme miminko nebo do Cvičení pro těhotné.
Smyslem kurzů Čekáme miminko
je připravit nastávající rodiče na
příchod miminka, a to komplexně
ve většině oblastí, které se při
narození dítěte mění. Z nabídky
sedmi jednotlivých lekcí si mohou
vybrat jen některé, nebo kurz
absolvovat celý. Kurz probíhá průběžně po celý rok mimo prázdnin
vždy v pondělí od 17.00 do 19.00
hodin na pracovišti SVČ Lužánek
Lata na Plovdivské 8. Vstoupit je
možné kdykoliv v jeho průběhu.
Na každou lekci si maminka může
přivést jednu osobu zdarma –
partnera či maminku. Je třeba se
předem přihlásit na telefonech
549 216 949 a 775 33 66 71 nebo
e-mailu: mahanka@luzanky.cz,
počet účastníků je omezen.
Kurz Čekáme miminko obsahuje lekce:
Péče o dítě 1
Doporučená výbava pro miminko,
vhodné pomůcky k péči o novorozence. Přebalování, koupání,
oblékání miminek – praktický
nácvik na modelu.
Péče o dítě 2
Šetrná manipulace s miminkem.
Správný úchop, zvedání, chování,

polohování dítěte. Pomůcky k přenášení: výhody, nevýhody. Vázání
do šátku, praktický nácvik s šátkem a modelem miminka
Co se děje při porodu
Jak rozpoznat, že se blíží porod,
kdy začíná a jak probíhá, jak ho
může vnímat miminko, doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), role tatínka, co
s sebou do porodnice.
Čtyři doby k miminku
Jak se dítě dostává na svět,
fyziologie porodu, mechanismus porodu, význam bolesti při
porodu, možnosti ovlivnění
bolesti, práce s bolestí, polohy
během porodu, ošetření novorozence. Zásahy a léky během
porodu, jejich opodstatnění. Vliv
strachu.
Šestinedělí
Jaké jsou změny v raném šestinedělí – tělesné, psychické emocionální. Je nás doma o jednoho
více. Pohlavní styk. Změny po
císařském řezu. Podpora a sebedůvěra maminek v šestinedělí.
Kojení 1 – Jak na to
Výhody přirozené výživy novorozence, o tvorbě a složení mateřského mléka (fyziologie laktace),
technice kojení. Praktický nácvik
různých poloh při kojení, použití
kojícího polštáře a hlavní zásady
správného kojení.

Kojení 2 – Problémy a jejich řešení
Praktický nácvik správné techniky
kojení s modelem miminka,
seznámení se s nejběžnějšími
problémy při kojení a návodem na
jejich řešení.
Cena za jednu lekci je 350 Kč, při
úhradě tří lekcí je jedna další lekce zdarma. Lekce vede fyzioterapeutka a laktační poradkyně
Bc. Hana Malá a dula a laktační
poradkyně Kateřina Sedláčková.
Cvičení pro těhotné
Rehabilitační cvičení pro budoucí
maminky umožní ženám pokračovat v aktivním způsobu trávení
volného času, zabránit změnám,
které těhotenství a porod přinášejí
a připravit se na porod. Cvičení je
zaměřeno především na udržení

maminek v optimálním zdravotním stavu, na zachování dobré
kondice tělesné i duševní a na
podporu předpokladů pro dobrý
vývoj plodu a snadnější porod.
Ke cvičení jsou využívány rehabilitační a gymnastické pomůcky –
gymbally a overbally. V každé lekci je zařazeno cvičení pánevního
dna, posilování oslabených a protahování zkrácených svalových
skupin, nácvik břišního a hrudního dýchání a relaxace.
Cvičení se koná každé pondělí od
15.50 do 16.50 hodin v Latě na
Plovdivské 8, cena za deset lekcí
je 800 Kč. Více informací a přihlášky na telefonním čísle
602 751 385 nebo e-mailu:
ivafr@luzanky.cz.
 (red)

Neziskovky

S poruchami příjmu potravy je třeba bojovat. Pomůže Centrum Anabell
Plesová sezona je v plném
proudu, ne pro každého je ale
toto období příjemné. Mlsání
vánočního cukroví třeba způsobilo nějaké to kilo navíc
a především mladé dívky začínají přemýšlet, jak zhubnout.
Místo sportování a zdravého stravování však mnohdy začnou držet
drastické diety a odsud už často
bývá jen krůček k poruchám příjmu potravy, hlavně k těm dvěma
nejčastějším – anorexii a bulimii.
Lidem, pro které se jídlo stalo
peklem, už více jak jedenáct let
pomáhá Občanské sdružení Anabell (www.anabell.cz). To má své
Kontaktní centrum v Brně na ulici

Milady Horákové 50, kousek od
tramvajové zastávky Dětská
nemocnice. Nějakou dobu sem
docházela dívka Eva, která se
potýkala nejprve s anorexií a pak
s bulimií. „Přišla jsem na to, že se
můžu najíst a pak se toho zbavit,“
vzpomínala mladá žena, kterou
postupně začaly trápit deprese
a nejrůznější zdravotní problémy.
„Řídly mi vlasy, zhoršila se pleť,
kazily zuby, měla jsem potíže se
srdcem a ledvinami,“ popsala
Eva, která tvrdí, že bez odborné
péče by se z koloběhu zvracení
a depresí nedostala.
Eva bohužel není jediná, která se
s poruchami příjmu potravy potýká. Naopak. Takto nemocných lidí

stále přibývá. V rizikové skupině
13 až 25 let je riziko kolem 6 %
a je potřeba si uvědomit, že některé případy (statistiky uvádějí, že
až 10 %) končí smrtí.
V Kontaktním centru Anabell Brno
mohou lidé s poruchou příjmu
potravy využít Poradnu Anabell,
která je určena nejenom nemocným (od 12 let), ale také jejich
rodičům, partnerům a blízkým
osobám. Jak uvedla vedoucí Kontaktního centra Nikola Žídková,
odborní poradci jsou k dispozici
v dopoledních i odpoledních hodinách. „Konkrétní čas je potřeba
objednat osobně anebo telefonicky na čísle 542 214 014. Ti, kteří

nemají zájem o osobní konzultace
s odborníkem, mohou využít
Internetové poradenství prostřednictvím e-mailu: iporadna@anabell.cz,“ poradila Žídková.
Další velmi důležitou službou, kterou Centrum Anabell poskytuje,
je Linka Anabell. Ta se primárně
zaměřuje na problematiku poruch
příjmu potravy, avšak nabízí telefonickou krizovou pomoc všem
osobám v náročné životní situaci.
„Linka Anabell je v provozu na
telefonním čísle 848 200 210 každý všední den od 8 do 16 hodin,“
upřesnila vedoucí centra.


Dagmar Kulaviaková,
Občanské sdružení Anabell
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Neziskovky

Smích v nemocnici? Ano! Přichází společně se zdravotním klaunem

Malí pacienti z Fakultní nemocnice Bohunice a Nemocnice
u Sv. Anny se mohou i tento rok
těšit na zdravotní klauniády.
Zdravotní klauni nezapomínají
ani na seniory z Domova pokojného stáří Kamenná.
Cílem návštěv klaunů je přinášet
humor a radost hospitalizovaným
dětem, geriatrickým pacientům
a dalším potřebným v oblasti
zdravotnictví. Přispívají ke zlepšení psychického a tím i celkového zdravotního stavu nemocných.
V současné době třiaomdesát
zdravotních klaunů navštěvuje
pravidelně šedesát pět nemocnic
a sedm domovů pro seniory.
Měsíčně zrealizují zdravotní klauni na tři stovky klauniád.

Jak vypadá klauniáda pro
děti?
Návštěva zdravotních klaunů
začíná konzultací se zdravotním
personálem o psychickém a zdravotním stavu pacientů, dezinfekcí
rekvizit a rukou. Pak už zdravotní
klauni zaťukají na dveře pokoje
a zeptají se, jestli mohou dál. Pro
každé dítě vzniká improvizací
nová legrační situace s využitím
různých rekvizit a hudebních
nástrojů. Záleží na věku pacienta,
na jeho psychickém a zdravotním
stavu. Zdravotní klauni mají
legrační jména a zajímavé kostýmy, doplněné bílým lékařským
pláštěm. Cílem pravidelných
návštěv je pacienta myšlenkově
oddělit od jeho nemoci a psychic-

ké nepohody, zaujmout ho hrou,
zapojit ho do ní a vykouzlit tak na
dětské tváři úsměv. To pomáhá
v uzdravení.
Nejen děti, ale i jejich rodiče, zdravotní sestřičky nebo lékaři bývají
vtáhnuti do netradiční lékařské
vizity, kterou vede legrační doktor
a zmatená sestřička. Důležité je
během klauniády změnit atmosféru na oddělení a přinést čerstvý vzduch zvenčí.

Návštěvy u seniorů jsou
jiné
Zdravotní klauni navštěvují pravidelně každou sobotu dopoledne
také domov pro seniory na
Kamenné ulici. Přinášejí klientům
humor, vzpomínky, venkovní svět
a hlavně chuť do života. Nemusí

to být smích, stačí úsměv. Nemusí
to být ta nejveselejší klauniáda,
ale pouhé podržení za ruku nebo
vyslechnutí životního příběhu.
Klauní nos umožní atmosféru
odlehčit a vnést do ní nový
pohled. Zdravotní klauni zde navíc
pro seniory pořádají různé zábavné akce nebo hudební odpoledne.
Organizace Zdravotní klaun je
financována především z darů
individuálních dárců, kteří trvale
a pravidelně přispívají drobnými
částkami. Toho si velice vážíme
a moc všem děkujeme. Více informací na adrese www.zdravotniklaun.cz nebo na facebooku.


Daniela Melíšková,
Zdravotní klaun

Nákup či prodej v charitativní aukci pro Světýlko pomůže potřebným

Světýlko je společnost, která
pomáhá lidem v obtížné životní
situaci. Nově mohou lidé její
aktivity podpořit obchodováním na internetu na www.charitativniaukce.cz.

Malí obyvatelé dětského domova
Vídeňská nebo seniorky z Dámského klubu paní Žáčkové na Údolní. Obě tyto věkově různorodé skupiny sídlící v městské části
Brno-střed jsou jen dvě z mnoha,
kterým již pomohlo Světýlko, o.p.s.
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Tato obecně prospěšná společnost
nyní přichází s originálním projektem charitativní aukce, aby mohla
svoje aktivity ještě více rozšířit.
„Nikdy nevíme, co nám osud připraví. Každý z nás je někdy postaven do složité situace, s níž se
musí vypořádat – zvládnout
pomoc starým rodičům, postarat
se o těžce postižené dítě, zajistit
fungování rodiny poté, co například jednoho z rodičů postihl
nenadálý těžký úraz… Světýlko
si dalo za cíl pomáhat právě
v takovýchto případech. Nejsme
vymezeni jednostranně, ale snažíme se najít řešení tam, kde jiné
cesty selhávají,“ vysvětluje ředitelka Světýlka Alena Uhde.
Až dosud společnost získávala
peníze na své projekty především
prostřednictvím veřejné sbírky.
Charitativní aukce je ojedinělý

způsob, který je navíc „výhodný“
pro obě strany. Jde o obchodní
místo na internetu, kde se zprostředkovává prodej či nákup zboží
nebo služeb. „Princip spočívá
v tom, že prodávající si sám určí,
jakou finanční část z výtěžku aukce daruje na transparentní účet
Světýlka,“ upřesnila Alena Uhde.
Dražit lze cokoliv – dětské oblečení, kočárky, elektroniku, kompenzační a zdravotnické pomůcky
či již zmíněné služby, jako jsou
kadeřnické, kosmetické, modeláž
nehtů, tetování apod. Součástí
projektu jsou i tzv. VIP aukce, kde
je možné nyní vydražit odpolední
posezení se známou brněnskou
herečkou Zdenou Herfortovou,
která Světýlko podporuje. Bližší
informace lze najít na www.charitativniaukce. cz nebo www. svetylko.info.
 (red)

Rozhovor

Hana Ulrychová: Tatínek mi vždycky zdůrazňoval, zpíváš-li, zpívej vroucně!
Hana Ulrychová je nezaměnitelná. I její hlas. Možná bychom
ani nespočítali přívlastky, kterými ho kritici a znalci, její kolegové i „obyčejní“ posluchači
a příznivci nazývají. Možná nejvýstižněji by to napsal básník,
který by vroucnost a naléhavost jejího hlasu nazval hlasem
srdce, kterému lidé rozumějí
a který je sbližuje. Věra Špinarová řekla, že má k Haně Ulrychové hodně daleko – Hanka je
skvělá, hlásek má nádherný, jiskřivý. A Bolek Polívka o Hančině hlase napsal, že „je to hlas,
který se nesnaží, má přirozenou barvu ve všech hloubkách
i výškách. Je nádherný, čistý
a tryská přirozeně. Většinou se
zpěvačky nějak stylizují a je
vidět, jak je jejich projev vydřený. Jí se to netýká. Zdá se mi,
že v písních sourozenců Ulrychových se čím dál víc objevuje
poetičnost, pokora a niternost“.

Vzpomenete si, kdy si
vašeho hlasu poprvé
všimnul váš bratr?
Samozřejmě si vzpomínám
(úsměv). Na to se nedá zapomenout. Bylo to ještě v době, kdy
jsme bydleli na Jaselské, kde byla
za kuchyní taková malá místnost,
pokojíček, ve kterém dřív bývaly
služky. A ten jsem měla pro sebe.
Petr byl v té době už na vysoké,
kde založil se svými spolužáky
divadlo, a ty svoje první písničky
pro to divadlo skládal výhradně
v kuchyni. A když si tam tak
pozpěvoval, tak já jsem k tomu
v tom mém pokojíčku zpívala potichu druhý hlas. Petr to jednoho
dne zaslechl a řekl, že to není
vůbec špatný. A tak jsme to zkusili
spolu. A nahlas. Samozřejmě mě
do té doby přehlížel. Co já jsem
byla pro něho? O pět let mladší
sestra, plebs (smích).

Měla jste v té době nějaké
pěvecké vzory?
Já jsem začínala zprvu s bigbítem, ale na konci šedesátých let
jsem měla období bluesové.
A to jsem neustále poslouchala
černošské zpěvačky, například
Arethu Franklinovou. Ale můj

absolutní vzor a naprosto nedostižná zpěvačka pro mě navždycky
už bude Ella Fitzgeraldová.
Dnes už bohužel hodně zapomínaná. To je prostě přírodní úkaz.
Její nahrávky si pouštím pořád.

Je pravda, že vás nevzali
na konzervatoř kvůli
nedostatku talentu?
Připravila jsem si tenkrát takový
silně neoperní repertoár – lidové
písně v úpravě Leoše Janáčka –
a to zřejmě na tu komisi nemělo
ten správný dopad. Navíc jsem
zpívala naprosto přirozeným hlasem – myslím technicky. A tak zpívám dodneška. Ale že mě nevzali,
toho nelituju.

Váš tatínek byl uznávaný
operní tenor. Co říkal
vašemu zpívání?
Ten nás vůbec neuznával. Přesvědčila jsem ho, až když jsem
přivezla Bratislavskou lyru.
Stejně si ale myslím, že nejvíc mě
naučil on. Taky proto, že mi říkal,
že zpěv není jen záležitostí té dobře zvládnuté techniky. Vždycky mi
zdůrazňoval, zpíváš-li, tak musíš
zpívat vroucně.

Na tehdy prestižním
mezinárodním festivalu
Bratislavská lyra jste
v roce 1971 zvítězila
s písničkou Bohuslava
Ondráčka a Zdeňka
Borovce Spoutej mě,
kterou pro vás později
zaranžoval Jaromír
Hnilička. Zpívala jste
i další písničky jiných
autorů?
Písnička Spoutej mě se mi líbí
dodnes, ráda jsem ji zazpívala
před dvěma lety Jardovi Hniličkovi
k jeho osmdesátinám. Po té Bratislavské lyře jsem měla dost nabídek, ale já jsem vždycky chtěla
zpívat jen ty písničky, které se mi
opravdu líbily. Od jiných autorů
než od Petra jich moc nebylo
(úsměv).

Je pravda, že jednu z těch
mála, které se vám líbily,
písničku Nevidomá dívka,
napsal pro vás Karel Kryl?
Ano, je pravda, že písničku Nevidomá dívka Karel Kryl napsal pro

Profil
mě. A když ji zpívám, je Karel
dodnes se mnou…

Zmínili jsme Jaromíra
Hniličku, muzikantskou
legendu, jednoho z pilířů
Orchestru Gustava Broma.
Jak vzpomínáte na
spolupráci s touto
kapelou?
Když měl Petr na začátku
sedmdesátých let zákaz vystupovat v televizi a nesměli nás hrát
v rozhlase, nabídl nám pan Brom
spolupráci. Byli jsme moc rádi
a na ta léta s Bromovou kapelou
nezapomenu. Na všechny ty
výborné muzikanty, skvělou muziku a legrácky, ani na havárii autobusu na Slovensku, po které jsem
se probudila až v nemocnici. Plná
skla a jizev. Tam jsem se taky
dozvěděla, že klavírista kapely
a můj dobrý kamarád Josef Blaha
tu havárii nepřežil… Od té doby
odešla do muzikantského nebe
skoro polovina orchestru, se kterým jsme tenkrát jezdili. Před pár
dny odešel další kamarád, Igor
Vavrda. Tomu jsem byla na svatbě
za svědka…

Kdy vás můžeme v Brně
vidět a slyšet?
Společně s Petrem připravujeme
k našim padesátinám (úsměv)
jubilejní koncert. V neděli 16. března u toho budou v Mahenově
divadle také Javory a Javory beat.
Přijďte si zazpívat s námi!



Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Hana Ulrychová se narodila
31. března 1949 v Liberci, ale od
roku 1950 žije v Brně. Od mládi
velmi ráda zpívala, vzor měla ve
svém otci – sólistovi Státního
divadla v Brně. Ještě jako žákyně
základní školy začala se svým bratrem Petrem zpívat ve studentském Divadle bez tradic – DIBETRA – a od roku 1964 ve skupině
Vulkán. V roce 1967 maturovala na
tehdejší Střední všeobecné vzdělávací škole Lerchova 63 a začala
zpívat ve skupině Atlantis, se kterou účinkovala společně s bratrem
Petrem a Jitkou Zelenkovou v pražském divadle Rokoko.Vystupovala
i s olomouckou skupinou Bluesmen a zpívala také sólově –
sTanečním orchestrem Československého rozhlasu i s Orchestrem
Gustava Broma. V roce 1971 získala s písní Spoutej mě své první
velké individuální ocenění – Zlatou
Bratislavskou lyru. Na festivalu Bratislavská lyra získala pak již společně s bratrem a skupinou Javory
řadu dalších ocenění (vítězství
v roce 1983 s písní Kámen).
Koncer tovala i s Karlem Gottem,
účinkovala v Německu, ve Francii,
Polsku, Španělsku, Rakousku
a navštívila Kubu a Mexiko. V roce
1975 natočila své první profilové
album Pojďte dál, chci být chvíli
s vámi. Celkem se podílela na
vydání více než tří desítek LP
desek a CD. Účinkovala také
v muzikálech Městského divadla
Brno Máj, Koločava a Radúz
a Mahulena. Společně s bratrem
Petrem připravuje sérii jubilejních
koncertů, vyjde i bilanční 3 CD
a Zpěvník 1964–2014. Hana Ulrychová je vdaná a má dceru Hanu.
Potkat ji můžete v okolí Brna na
procházce s Ellou (Fitzgeraldovou), krásnou černou labradorkou.
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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

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

AKTUÁLNĚ HLEDÁME
BYTY PRO KLIENTY
S PŘIPRAVENOU HOTOVOSTÍ
V LOKALITĚ BRNO - STŘED

3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]

byt 1+kk - 1+1:
s balkonem, i původní stav

2EMHGQiYNRYiPtVWD

byt 3+1:
užitná plocha bytu od 90 m2,
může být v přízemí, nejlépe s
možností parkování

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

byt 4+1:
ne v přízemí, balkon podmínkou,
nejlépe v původním stavu bez
modernizací, neprůchozí pokoje

0HQGORYRQiP%UQR
3R±3i±KRG
7HO
9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO

www.realspektrum.cz

800 800 099

±͖͛ǡ

Schází Vám peníze před výplatou?
Parkovné 2014:
INFO: tel. 733 143 550
6.00 - 22.00 : ½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè
22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè
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Vyplatíme hotově ještě dnes
âǤ

volejte

775 294 001

Zprostâo pr e pro spo«FerrCze ǡǤrǤǤ

Inzerce
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VÝTVARNÉ POTŘEBY
A PAPÍRNICTVÍ
Rádi tvoříme a inspirujeme!
Libujeme si v různých výtvarných technikkácch
a rádi zkoušíme nové postupy...

Přijďte a pokud máte kreativního
ducha, u nás jistě naleznete vše, co potřebuje
jeettee!

makléře či obchodníky, kteří chtějí vydělávat...
Stačí-li Vám 30.000,- Kč, pak prosím nevolejte.
Kontakt pro nezávaznou schůzku:
603 515 537nebo info@brnenskarealitka.cz
brnensk a r e a l itk a .cz

Hybešova 28, Brno
tel.: 542 211 363, e-mail: brno@optys.cz

Pondělí–pátek
7.30–17.00 hodin
Více informací na

www.optys.cz
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BRNĚNSKÁ REALITKA hledá zkušené

www.kia.com

Zažijte lásku
na první dotek

I jediné hřejivé pohlazení dokáže nastartovat spalující vášeň
Proto jsme vozy Kia cee’d vybavili vyhřívaným volantem, který vás příjemně naladí hned, jak nasednete.
Vyhřívaný volant je jen jednou z mnoha chytrých technologií, kterými Kia cee’d může zdokonalit váš požitek z jízdy.
Akční model Anniversary vás nadchne tak, že se cena od 329 980 Kč s jedinečným financováním Kia Select stane už jen příjemným překvapením nakonec.

Select

Financování podle vás

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

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

!!!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

ZDARMA PŘIJEDEME
ZAPLATÍME A ODVEZEME
I CELOU POZŮSTALOST
starozitnosti-ille@seznam.cz
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dĂŽŝƐƟĐŬĠŚŽdĂŝĐŚŝƉƌŽǌĂēĄƚĞēŶşŬǇ͘
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Naši klienti platí jen

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

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

805
4
5
7
734

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:

Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.chytralekarna.eu
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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

Pozvánky
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Názory vedení radnice

Nesmíme se bát ani hodně odvážných nápadů
Přeměnit unikátní
zastávku na Obilním trhu z roku
1926 na kavárnu
Tram Café – to
zpočátku vypadalo na hodně provokativní nápad.
Nezbývalo než ocenit odvahu dvojice architektů Tomáš Rusín a Ivan
Wahla z ateliéru RAW, kteří vymysleli, jak vdechnout nový život totál-

ně zchátralé a zdevastované funkcionalistické stavbě, která je nemovitou kulturní památkou.
Na první pohled se zdálo, že jakákoliv šance záměr zrealizovat je
prakticky nulová. Těch potenciálních vyjednávacích i administrativních překážek se zdálo být
v cestě přece jen příliš. Ovšem
i to nejotřepanější přísloví praví,
že kdo nic nezkusí, nic nemá.
A tak jsme zkusili: Podařilo se zís-

kat kladné stanovisko hygieny,
stejně jako předběžný souhlas
památkářů. Zastupitelstvo odsouhlasilo odkup objektu i nabytí práv
k architektonické studii. Dokonce
se ozvala i nezisková organizace,
která má zájem kavárnu provozovat a umožnit tak pracovní uplatnění lidem s handicapem.
Ve hře je stále několik variant –
buď se opraví pouze objekt čekárny, nebo současně s ní i původní

podzemní veřejné záchody. Za
ideální považuji poslední možnost
– tedy přeměnu na kavárnu Tram
Café. I v anketě, kterou naše městská část uspořádala, bylo nejvíc
hlasů právě pro toto řešení. Už
dnes je Obilní trh velmi příjemným
místem, nicméně takhle by se stal
opravdovým brněnským unikátem!

Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed

škvír mezi kostičky či kočičí hlavy
(ulice Dominikánská). Že by řídkou pokládkou dlažby s 1–2 centimetrovými mezerami chtěly stavební firmy ušetřit materiál? Závěr
mého pozorování: mnoho dívek
a žen na podpatky rezignovalo.
Částečně to může být módními
teniskami a rovnými podrážkami,
ale ty, které městem chodí pravidelně, vědí své.V podpatcích jaké-

koliv výše jsou ohroženy nejen
botky, ale hlavně zdraví.Touto úvahou bych chtěla apelovat na
všechny, kteří se budou podílet na
rekonstrukci míst v Brně středu.
Ne vždy se všem zavděčíte tím,
že uděláte typickou historickou
předělávku. Začíná oprava Zelného trhu…

Věra Soukalová,
zastupitelka TOP 09

Názory zastupitelů

Nepřátelské dláždění
Každý den procházím středem
města. Protože
tady
pracuji,
a protože procházky městem
mám ráda. Všímám si samozřejmě obchodů a všeho, co se
v ulicích naší městské části děje.
Mimo to ale také pozoruji, jak

a v čem chodí ženy, které potkávám. K tomu mám osobní důvod.
Moje podpatky se nesnáší s dlážděním. Pokud můžu, vybírám si ty
ulice, které jsou přece jen příznivější pro chůzi v botách s podpatky a můžu se víc věnovat dění
kolem sebe. Za všechny ulice, kterých je ale málo, jmenuji ulici Jánskou. Tady se cítím bezpečně,
vím, že podpatky se nezaboří do

Naše školy

Osmec otevřel dveře školy, návštěvníky lákal do lavic i na festival
Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ
na nám. 28. října pozval 9. ledna
rodiče k prohlídce a seznámení
s činností žáků.
Výuku navštívili zejména rodiče
našich nejmenších žáků, kteří
v přátelském prostředí strávili se
svými dětmi část dopoledne.

Pozvání přijali také představitelé
města Brna, zástupci neziskových
a partnerských organizací a bývalí
absolventi. Na druhém stupni přivítali každou návštěvu žáci a spolu
s vyučujícími provedli hosty novým
komunitním centrem, školním klubem a knihovnou, odbornými
učebnami, představili několik

výstav fotografií z akcí školy, výtvarné práce žáků v soutěži Cesta
kolem světa, nabídli malé občerstvení a odpověděli na četné dotazy z historie i ze současného života
školy. Vystoupení taneční skupiny
Merci a kapely Čohanas předznamenalo náš hudební festival Amari
kereka, na jehož šestý ročník zve-

me širokou veřejnost 15. května od
14.00 hodin do kulturního centra
Omega na ulici Musilova. Aktivity
školy rodiče ocenili a odcházeli
s přesvědčením, že u nás budou
jejich děti spokojené a brzy se uvidíme u zápisu do prvních tříd.

Mgr. Jana Šťastná,
ZŠ a MŠ nám. 28. října

Na ZŠ na Bakalově nábřeží startuje další ročník soutěže English Star
Třetí ročník soutěže English
Star se koná 11. března od 8.00
hodin v prostorách ZŠ Bakalovo nábřeží 8. Žáky mohou školy
a rodiče hlásit již nyní.
Základní škola na Bakalově
nábřeží vyhlásila třetí ročník soutěže „English Star“ pro žáky
prvních, druhých a třetích ročníků

základních škol rozdělenou do tří
kategorií – žáci stejného ročníku
jsou zařazeni do jedné kategorie.
Každá škola může vyslat dva soutěžící do každé kategorie. Děti
mohou být přihlášeny i prostřednictvím rodičů, pokud škola
neprojeví o soutěž zájem. Pro
plnou objektivitu hodnocení soutěžících se v porotě objeví asis-
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tenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, rodilí mluvčí
i pracovníci Britské rady.
Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 28. února na e-mail:
rosenkrancova@bakalka.cz.
Každý soutěžící obdrží diplom,
výherci získají drobné ceny. Více
informací o soutěži je umístěno
na webové adrese www.ba-

kalka.cz v oddělení aktualit.
 Mgr. Jindra Rosenkrancová,
garant soutěže,
ZŠ Bakalovo nábřeží

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Volný čas

Jarní prázdniny žákům zpestří tábory Střediska volného času Lužánky

Odpočinek od školních povinností a množství zážitků nabízejí příměstské i pobytové
tábory, které připravilo v době
jarních prázdnin Středisko volného času Lužánky.
Pobyt nazvaný Stroj času se koná
15. až 22. února v TZ Buchlovice.
Dobrodružné cestování časem je
určeno dětem ve věku od šesti
do patnácti let. Součástí akce
budou výlety, výtvarné tvoření,

sport a deskové hry. Cena pobytu je 2 000 Kč, přihlášky přijímá
Kateřina Konečná na telefonu
608 862 297 nebo e-mailu:
konecna@luzanky.cz.
Cirkus na horách zažijí děti ve
věku od sedmi do šestnácti let od
15. do 22.února v Říčkách v Orlických horách. Těšit se mohou na
sport, hry, tvoření, zábavu a lyžování nebo snowboarding. Cena
tábora je 3 200 Kč (nezahrnuje
skipas). Přihlášky přijímá Helena

Jandíková na telefonním čísle
775 278 383 nebo e-mailu:
helca@luzanky.cz.
Pro ty, kteří zůstanou v Brně, jsou
určeny příměstské tábory, které
se konají od 17. do 21.února. Pěstovat pokojové rostliny naučí tábor
nazvaný Papája. Zapojit se
mohou školáci od osmi do dvanácti let. Kreativní pohyb s prvky
orientálního tance je příměstský
tábor určený především dívkám
ve věku od osmi do třinácti let. Pro

děti od sedmi do dvanácti let je
připravený tábor O zvířátkách se
zvířátky. Kromě péče o lužánecká
zvířátka se mohou těšit na výlety
do přírody a rukodělné dílny.
Všechny tři příměstské tábory se
konají na pracovišti Lidická 50.
Více informací potřebných pro přihlášení na tyto tábory i akce, které
připravila ostatní pracoviště SVČ
Lužánky, uvádějí webové stránky
www.luzanky.cz.

(red)

Ve Sportíku se malé děti protáhnou, připraveny jsou pro ně i hry
Vesněnka, o. p. s., zve děti od
čtyř do sedmi let do kroužku
Sportík, který je zaměřený na
všeobecnou tělesnou průpravu
dětí.
Děti se v pravidelném kroužku
vedeném zkušenou lektorkou
Reginou Böhmovou formou her,
sportovních cvičení, cvičení na

nářadích i doprovodných aktivit
protáhnou, zacvičí si. Metodika
hodiny je zaměřena na všeobecnou tělesnou průpravu, zvýšení
tělesné zdatnosti, prostorové vnímání, rozvoj hybnosti dětí i nácvik
kolektivních her.
Pro děti z kroužku jsou připraveny
i další doprovodné aktivity – lyžařské pobyty pro rodiny s dětmi

s výukou lyžování v Javorníkách,
letní tenisová škola, příměstské
sportovní tábory, sportovně laděné letní i podzimní pobyty pro
rodiče s dětmi, táborové soustředění.
Kroužek zahájil druhé pololetí
4. února, děti cvičí vždy v úterý,
první skupina od 16.00 do 16.45
hodin, druhá skupina od 16.45 do

17.30 hodin v tělocvičně v přízemí
Střední zdravotnické školy na
Grohově ulici 14/16. Cena za
pololetí, tedy za devatenáct lekcí,
je 900 Kč.
Přihlášky a informace přijímá Vesněnka, o. p. s. na adrese Údolní 10 nebo telefonicky na čísle
734 384 388.

(red)

Vznešené dámy a šlechetní pánové si mohou zatancovat s Rosetou
Roseta hledá zájemce o historické tance, kteří chtějí rozšířit
řady taneční skupiny.
Skupina historického tance Roseta se věnuje dvorským a venkovským tancům z období gotiky
a renesance. Inspiraci k choreografii tanců získává z dochovaných
historických materiálů a seminářů
historického tance. Většina členů
se tanci věnuje již několik let. „Rádi
bychom naši taneční skupinu rozšířili, proto hledáme nové tváře.
Nemusejí to být rození tanečníci,
stačí chuť vyzkoušet něco nového
a alespoň na pár hodin týdně se
vrátit v čase o několik století zpát-

ky. Uvítáme šlechetné pány i vznešené dámy, šlechtického i prostého
původu. Tanci se věnujeme každé
úterý v době od 17.00 do 19.00
hodin,“ uvedla členka skupiny
Jaroslava Smutná.
Více informací zájemcům poskytne
na
telefonním
čísle
728 151 617 nebo e-mailové
adrese: jaro.ko@centrum.cz.
Na stejné kontaktní údaje se
mohou obracet také zájemci
o vystoupení. Skupina nabízí
ukázky dobových tanců, které
dokáží příjemně zpestřit nejen
akce s historickou tématikou.
Představení doplňuje v případě
zájmu hravou výukou tanců na

akci přítomných malých i velkých
návštěvníků, výklad nabízí hned

v pěti světových jazycích. Více na
www.rosetabrno.cz.
 (red)
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Volný čas

Skupina Beat up láká k tanci začátečníky i pokročilé

Taneční skupina Beat up učí
zájemce od dvanácti do třiceti
let street dance. Výuka probíhá

v Základní škole 28. října
a v Beat up studiu na Staré 11.

Příznivci street dance si mohou
v taneční škole volit z nabídky lekcí zaměřených na jednotlivé styly
– hip hop, house dance, locking,
poping, new jack swing, waacking, electric boogaloo, break
dance či krump dance.
Do lekcí je možné docházet jednou nebo dvakrát týdně, a to
v pondělí od 19.00 do 20.00 hodin
na ZŠ na nám. 28. října a v pátek
od 16.00 do 17.00 hodin do Beat
up studia na Staré 11.
Více informací o nabízených lekcích a přihlášky je možné získat
na e-mailu: nicol@beatup.cz.
Taneční skupina Beat up stála
u zrodu české taneční street dan-

ce scény hned po revoluci začátkem devadesátých let minulého
století.
V průběhu více jak dvaceti let získali titul Mistra světa v hip hop teamech, působí s vlastními představeními v Národním divadle,
pyšní se několika mistrovskými
tituly ve street dance choreografiích nebo oceněním v televizní
show Taneční skupina roku. Každoročně pořádá celosvětovou
taneční akci SDK Europe a veletrh Dance Life Expo. Více na
www.beatup.cz.

(red)

Fenix dance Brno připravuje taneční obohacené o módní trendy

Taneční škola Fenix dance
Brno sídlí na Mendlově náměstí, vstup do studia je z Václavské 6. Zápisy do lekcí se konají

v únoru každý den od 16.00 do
19.00 hodin.
V novém tanečním centru se šesti

moderně vybavenými tanečními
sály s výkonnou aparaturou jsou
pro milovníky tance připraveny
kurzy všech úrovní – pro začátečníky, pokročilé i pro ty, kteří rádi
soutěží. Lekce jsou vhodné pro
zájemce všech věkových kategorií od tříletých až po dospělé.
Tým profesionálních tanečních
lektorů vyučuje street dance,
bboying, new style hustle, high
heels, ale přihlásit se je možné
také na kondiční tréninky prove it
nebo do The best of taneční.
V těchto kurzech přichází taneční
škola se zbrusu novým pojetím klasických středoškolských
tanečních, které obohacuje
o aktuální novinky a trendy ze světa tance. To vše v luxusním sále

v Národním divadle Reduta.
Pro své členy připravuje každoročně taneční camp – týdenní
taneční soustředění během jarních a letních prázdnin. Tyto pobytové akce jsou určené pro začátečníky i pokročilé, pro děti od
šesti let až po dospělé. Konají se
na Baldovci a účastníci si na nich
užijí taneční lekce, kondiční tréninky, soutěže a hry.
Pro děti Fenix připravuje také příměstské tábory. Zaměřeny jsou
na tanec, sport, zábavu, ale
i vzdělání – například výuku
angličtiny.
Více informací o nabízených aktivitách je možné získat na tel.
601 581 066 a 530 515 515 nebo
na www.fenixdance.cz.  (red)

Co a jak se tančí ve streetdanceových tanečních školách
Hip hop je moderní styl tance
kombinující různé funk styly, jazzový rytmus, hudební předloha
podle posledních trendů hip hop
music. Důraz je kladen na práci
rukou, jemný pohyb vrchní části
těla, klouzavé pohyby nohou, vlnivý a izolovaný pohyb.
House dance je druh urban tance
koncentrovaný na práci nohou
s funky postojem, oblíbený zejména v New Yorku a dnes již
v celé Evropě. Je to mix různých
stylů – salsy, uprocku, jazzu, stepu, jazz rocku a dalších prováděných do house hudby (tzv. elektronický styl).
Locking – to jsou rychlé a ostré
pohyby doplněné o vybrané

pohyby nohou. Charakteristická
je tzv. „lock pozice“, styl vytvořený
před asi třiceti lety Don Campbellockem společně se skupinou
Lockers v Los Angeles. Celkový
dojem dotváří bohatý styl a ladnost, živé pohyby a improvizace.
Popping je založený na trhaných
kontrakcích svalů, zejména paží,
ramen, břicha a krku doplněné
o práci nohou. Dojem je podobný
robotickému tancování, ale do
rytmu, zejména do beatu.
New jack swing je tanec inspirovaný hudbou konce osmdesátých a začátku devadesátých let.
Založený je především na různých
krokových variacích, swingování
do pumpujícího beatu. Základním
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prvkem je „running man“ – simulace běhu na místě.
Waacking/Funk styl je streetový – klubový tanec, sahající svými
kořeny až do pozdních šedesátých let v New Yorku. Počátkem
sedmdesátých let se tento styl
ujal zejména v Los Angeles, a to
především mezi tanečníky černé
a latino komunity, používající
rychlé pohyby rukou, pažemi
a tělem do rychlých beatů disco
music.
Electric Boogaloo je styl poppingu, vytvořený Boogaloo Samem
a Popin Petem. Myšlenka spočívá
v ohýbání nebo táhnutým spojením částí těla, připomínající elektrický proud procházející postup-

ně tělem. Ve výsledku tělo při tanci
vypadá jako „bez kostí“. Základem jsou vlny a plynulost.
Break dance je hlavní složkou hip
hopové kultury. Vznikl v sedmdesátých letech minulého století na
východním pobřeží USA spolu
s typickou hudbou. Krokové
variace doprovázejí akrobatické
prvky.
Krump dance je agresivní emocionální tanec, pohyb zahrnující
Chest Pops, Stomps, švihy paží.
Zahrnuje rychlé výpady, prvky
afrického Tribal dance – domorodého obřadu s prvky pantomimy.
Krump – taneční vyjádření emocí,
vzteku a „bojové“ nálady.

(red)

Volný čas

Senioři si se svými vnoučaty užijí v Lipce masopustního veselí
Některé otázky zvědavým
dětem zodpoví nejlépe prarodiče. Lipka proto připravila
akce právě pro seniory s vnoučaty ve věku od tří do sedmi let.
Senioři mohou svá vnoučata
mnohé naučit, zavést je do světa
svého mládí, zvyků a tradic, které
zažívali. Otevírá se tak vzácný
prostor pro předávání zkušeností
a hodnot. Školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Lipka
na Lipové 20 již od srpna přináší
setkání seniorů s vnoučaty, která
nabízejí příležitost ke společně
stráveným chvílím. „Doposud
jsme připravili celkem pět setkání
– oslavu svátku sv. Martina, podívali jsme se do včelího úlu či si
připravili tradiční štědrovečerní
hostinu spojenou s adventními
zvyky. Děti s prarodiči si vždy
vyzkoušejí něco nového, vytvoří
si malý výrobek z přírodních

materiálů, uvaří či upečou tradiční
pokrmy, vydají se na krátkou procházku a bývá pro ně připravena
i divadelní pohádka. Potěšilo nás,
že o akce je zájem a že si je velcí
i malí pochvalují,“ uvedla organizátorka akcí Lipky Dana Křivánková. Program se odehrává
i mimo Lipku, v jejích přírodních
zahradách, kde pedagogové ukazují dětem, jak se dá snadno žít
zdravě a v souladu s přírodou.
Na akce minulého roku naváže
27. února oslava masopustu,
27. března Vítání jara, dále
22. května setkání věnované přípravě zahrádky a pěstování plodin s názvem Komu se nelení,
tomu se zelení a 26. června na ně
čekají Svatojánské slavnosti.
Všechny akce se konají také díky
finanční podpoře statutárního
města Brna.
Lipka nezapomíná ani na ostatní
zájemce a připravuje pro ně řadu

seminářů a kurzů. Milovníci
zahrad a rostlin si přijdou na své
během cyklu praktických seminářů Zahradnické minimum, ty, co
rádi vaří a jedí, jistě zaujme cyklus
seminářů Biovaření, které představuje netradiční recepty
a především se zaměřuje na
regionální suroviny. Pro zájemce

s tvořivýma rukama je zase připravena řada řemeslných kurzů,
kde se účastníci seznámí se starými řemesly i zapomenutými
technikami. Celá nabídka akcí pro
dospělé a -náctileté je umístěna
na www.lipka.cz v sekci Kalendář
akcí.

(red)

Pozvánky na akce radnice
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Sport

Hráči curlingu na Moraváku předvedou, jak s koštětem na kameny
Curling si mohou zájemci
vyzkoušet 21. února od 14.00
do 17.00 hodin na otevřeném
kluzišti na Moravském náměstí.
Tento sport není příliš rozšířený,
jeho rozvoj u nás limituje absence
regulerních curlingových ploch.
Ke hře je totiž potřeba kromě
základního vybavení kameny
a košťaty také speciální ledová
plocha.
V České republice existuje pouze
jediná specializovaná hala se
čtyřmi dráhami v Praze-Roztylech. I přes tento handicap patří
česká reprezentace mužů i žen
v současnosti do širší evropské
špičky, na loňském evropském
šampionátu vybojovali muži historicky první bronzovou medaili,
účast na olympiádě v Soči jim
unikla jen o vlásek v posledním
kvalifikačním utkání.
Na Moravě se historie curlingu

datuje od jara 1996, kdy byl v Brně
založen 1. CK Brno. Tým mužů je
i přes nepříznivé tréninkové podmínky několinásobným mistrem
České republiky. Klub do svých
řad stále nabírá juniorské curlery.
Hlásit se mohou na e-mailu:
curling@gml.cz. Více informací
na www.gml.cz/curling.
Poprvé je curling zmiňován
v šestnáctém století v oblastech
dnešního Skotska. K masivnímu
rozvoji dochází až po roce 1966,
kdy byla založena Mezinárodní
curlingová federace, v roce 1990
pak i Český curlingový svaz se
sídlem v Praze, jež k dnešnímu
dni eviduje na pět set registrovaných členů.



(red)
Foto: Miroslav Kubera
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Sport

Dominika Míčková: Úplně nejtěžší pro mě byl první prsový nádech

Dominika Míčková má osmnáct
let, bydlí v městské části Brnostřed, studuje třetí ročník Gymnázium Matyáše Lercha a ve
volném čase se věnuje plavání.
Účastní se českých i mezinárodních závodů. Koncem minulého roku byla vyhlášena Nejlepší brněnskou sportovkyní
s tělesným postižením.
Dominiko, kdy a jak jsi začala
s plaváním?
Ve třech letech jsem začala v létě
na přehradě zkoušet plavat
s babičkou. Máma chtěla, abych
se nějakému sportu věnovala už
z toho důvodu, abych si udržovala
fyzickou kondici. A jednou při
pobytu v lázních nám dali kontakt
na sdružení, které se i v Brně
věnuje odborné výuce plavání
tělesně postižených. Byl to Kontakt bB. U toho jsem zůstala a plavu s ním už osm let.

Co pro tebe bylo nejtěžší?
S babičkou jsem plavala s nafukovacími rukávky. V Kontaktu bB
ale žádné pomůcky nepovolují.
Nejdřív mi ve vodě pomáhal
a radil dobrovolník, teprve až jsem
dobře zvládla pohyb ve vodě,
jsem začala plavat samostatně.
A úplně nejtěžší pro mě byl první
prsový nádech. Ten jsem dokázala zvládnout trošku kuriózním
způsobem. Dostala jsem na
pomoc do vody začínajícího dobrovolníka, kterému jsem se při
nácviku dýchání ponořila a on mě
nějak zapomněl přizvednout. Takže pokud jsem chtěla přežít, nějak
jsem se nadechnout musela.
A pak už to šlo (smích).
Teď už jsi zkušená plavkyně,
dokonce jsi byla vyhlášená
jako nejlepší brněnská sportovkyně s postižením. Jak
vypadá tvůj trénink?
Po rozcvičce a rozplavání násle-

dují technická cvičení, která přispívají ke zlepšení plaveckých
způsobů. Mají vždy nějaký hlavní
motiv, který se po týdnu obměňuje, takže trénink není nikdy nuda.
Pak následuje vyplavání a vycvičení.
Jak takové „vycvičení“ vypadá?
Pokud je člověk pilný, tak to může
znamenat klidně i devadesát kliků. To se mi podařilo zrovna minulý trénink. Zatímco někteří moji
kolegové to trošku šidí a místo
cvičení si povídají, tak já cvičím.
Jaké plavecké způsoby jsou
tvoje hlavní a na čem pracuješ?
Moje hlavní disciplíny jsou znak
a prsa. Snažím se – už hrozně
dlouho – zdokonalit delfína
a kraul. Říkám si, že už by to snad
mohlo začít být vidět (smích).
Jaké jsou tvoje nejlepší časy?
Svoje nejlepší časy jsem zaplavala koncem minulého roku na

Otevřeném mistrovství Německa
v Berlíně. Tam jsem 50 m prsa
zaplavala za 1.14 a 50 m volným
způsobem, tedy znakem, za 1.10.
V mé kategorii SB3 bych se pohybovala ve světovém žebříčku okolo čtvrtého místa, ale ještě
nemám mezinárodní klasifikaci,
která je pro zapsání do žebříčku
potřebná.
To je pěkné umístění!
Ono je potřeba říct, že zrovna
v této mé kategorii neplave zas
tolik závodníků, takže konkurence
je trošku menší než v kategoriích
pro méně postižené plavce.
Jaké důležité závody tě čekají?
Tak ty naše tradiční české – Pohárek v Karlových Varech a mistrovství republiky, které se letos bude
konat 31. května v bazénu Za
Lužánkami. Důležité bude zase
Otevřené mistrovství Německa
a pak… no možná i to Rio de
Janeiro.
 (red)

Tělesně postižení se mohou zapojit do plavecké výuky Kontaktu bB

Kontakt bB je občanské sdružení, které učí plavat osoby
s tělesným postižením. Působí
ve čtyřech městech, v Brně
plavci trénují také v bazénu na
Kraví hoře.

V brněnském středisku organizace probíhá výuka každý den od
pondělí do pátku na bazénech na
Kraví hoře, Řečkovicích a na Kociánce. Do programu je zapojeno
přes osmdesát plavců všech
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věkových kategorii. Případní
zájemci o plavecký program se
mohou přihlásit na telefonním čísle 724 372 773 nebo na e-mailu:
brno@kontaktbb.cz.
Brněnští plavci reprezentují pod
křídly sportovního klubu SK Kontakt Brno na tuzemských závodech v Karlových Varech, Praze
a tento rok se mohou těšit také
na domácí atmosféru Mistrovství
České republiky pro tělesně postižené, které se po třech letech vrací do Brna na lužáneckou padesátku. V dubnu pak čeká dvě
nejúspěšnější plavkyně – Dominiku Míčkovou a Michaelu Philippi – mezinárodní závod German
open (Otevřené mistrovství
Německa), kterého se zúčastní

celá česká plavecká reprezentace
handicapovaných. Obě závodnice
aspirují na účast na Mistrovství
světa v Glasgowě 2015 a Letní
paralympijské hry v Rio de Janeiru 2016.
Sdružení bylo založeno v roce
1998, jeho zakladateli jsou Martin
Kovář, čtyřnásobný paralympijský
vítěz, a Jan Nevrkla, jeho trenér.
Kromě Brna působí sdružení také
v Praze, Karlových Varech a Českých Budějovicích. Do programu
je každoročně zapojeno na tři sta
lidí s tělesným postižením. Více
na www.kontaktbb.cz.



(red)

Kultura

Nekoukatelné filmy mohou amatéři přihlásit na recesistickou přehlídku
Amatérští tvůrci ztřeštěných filmů mohou svoje dílka přihlásit
do 23. února do soutěžní přehlídky Antioskar. Diváky pobaví
28. února od 19.00 hodin.
Pracoviště Střediska volného
času Lužánky Legato na Stamicově 7 pořádá třináctý ročník
populární přehlídky ztřeštěných
amatérských filmů. Recesivní přehlídka nabízí nekoukatelné filmy,
které vznikly původně jen proto,
aby se pobavili sami tvůrci. Společný mají pokus o zobrazení dramatického děje, tedy jednání postav v rolích.
Součástí přehlídky je „oceňování“
přihlášených filmů v kategoriích
Nejulítlejší film, Nejlepší umělecký záměr a Cena diváka.
Filmy vybírá „odporná“ porota
složená ponejvíce ze studentů
filmové vědy, filmových nadšenců
a filmových kritiků. „Ocenění“
dostanou originální sošku Oskara, kterou vyrobily dětmi v lužáneckém výtvarném ateliéru.
Filmy jsou promítány pomocí

dataprojektoru na velké plátno,
přijímány jsou pouze filmy na
optických médiích, případně
v elektronické formě – flash disc
či stažení z cloudu (tedy ne VHS,
Hi8 apod.).

Profil přijímaných filmů:
– filmy by měly obsahovat dramaturgii, děj a pokus o jednání
v rolích
– filmy by měly být šílené, tedy
žádné artovky, i když i ty někdy
nechtěně vyznějí komicky…
– stopáž nesmí přesáhnout
15 minut, raději méně… díla,
která přesáhnou časový limit
15 min., nebudou vzata v potaz
– nelze dělat z festivalu filmový
maratón
– film nesmí obsahovat prvoplánové pornografické scény
a obsah směřující k potlačování
práv a svobod menšin
– přijímané formáty – optická
média (DVD) nebo download
z internetu
– zaslané kopie se nevracejí
– k zaslanému filmu je třeba

vyplnit tzv. štítek (název, autor,
stopáž, kontakt, poznámky)
Pořadatelé si vyhrazují právo
výběru filmů, na promítání filmu
nevzniká žádný nárok.
Aktuální doplňující informace na
stránce www.legato.luzanky.cz/
nebo na facebooku ve skupině
AntiOskar.
To, že se jedná o ojedinělou,
recesní akci, jejímž cílem je řádně

se pobavit, je nasnadě… Akci
moderuje dvojice hlasatelů, kteří
vše berou naprosto „pseudointelektuálně“ vážně, což je v ostrém
kontrastu s předváděnými filmy.
Nejedná se o Karlovy Vary, ale
o prostor pro amatéry, kteří by
svůj film jinde stěží promítli.


MgA. Konrad Heczko,
Legato

Na Leitnerce ožijí apokryfy Karla Čapka v podání divadla Neklid
Do Klubu Leitnerova zavítá ve
čtvrtek 27. března od 19.30
hodin pražský divadelní soubor Divadla Neklid s představením Apokryfy na motivy Karla Čapka.
V dramaturgii Jitky Foltýnové
a dramatizaci Iva Šormana
z jeviště zazní neobyčejný půvab

českého jazyka v autorově vytříbené podobě v pěti apokryfech:
Svatá noc, Smrt Archimédova,
Goneril, dcera Learova, O pěti
chlebích a Romeo a Julie. Ve
výběru apokryfů divadlo Neklid
klade důraz na optimální poměr
srozumitelnosti,
zábavnosti
a poučnosti. Na diváky čeká živě
interpretovaná autorská hudba,

poetika chudého divadla jako
povyšující princip. Interpretačním
klíčem budiž bloudění tří poutníků
nehostinnou krajinou, kde záchytným bodem jsou zasuté vzpomínky, vyplouvající na povrch vědomí.
Představení charakterizuje hravost, vtip a vzájemná inspirace
jednotlivých protagonistů ve vzácné souhře nad mistrovými texty.

Hrají: Vojtěch Duřt z Divadla Fígl,
Ivo Kubečka z Divadla pod Palmovkou, Vanda Vavrušková
z Černého divadla Můstek v alternaci s Barborou F. Karáskovou
z Divadla Evy Reitererové.



(red)

Krylův památník ozdobí soška anděla, procházejícího železnou oponou
Krylovi brněnští příznivci se
rozhodli podpořit projekt
„Anděla pro Kryla“ i vyhlášenou sbírku na jeho podporu.
Nadační fond Karla Kryla
(www.nfkk.cz) vyhlásil loni v dubnu národní sbírku s názvem
Anděla pro Kryla. Jedná se o projekt, který chce získat finanční
hotovost v řádu 600 až 700 tisíc
korun na vytvoření pomníku známému zpěvákovi. Ten si za svého
života v německém Mnichově
u tamního sochaře Frona vybral
sošku anděla, kterou by rád měl
někdy na svém náhrobku.

Dodnes se však toto jeho přání
nepodařilo vyplnit.
Nadační fond Karla Kryla se proto
rozhodl tohoto anděla použít
v pomníku, který by připomenul
nedávné časy nesvobody i osobnost tohoto písničkáře. U sochaře
Frona tak vznikl předběžný návrh
na podobu pomníku, ve kterém
zpěvákem vybraný anděl prochází skrz pomyslnou „železnou oponou“.
Písničkářský koncert na podporu
této myšlenky se bude konat
22. března v Klubu Leitnerova.
Finanční výtěžek z celého koncertu, ale například i z prodeje

kovových placek podporujících
sbírku, bude odeslán na sbírkové
konto Anděla pro Kryla.
„Naším cílem, je získat co největší
částku, kterou bychom přispěli na
sbírkové konto, příjemné pobavení lidí a zavzpomínání na muže,
který v dnešní době, ale i v české
kultuře a společnosti neuvěřitelně
chybí. Karel Kryl by jistě velmi trefně dokázal dnešní životní, společenskou, ale především politickou
situaci v naší zemi popsat ve
svých písničkách. Proto bychom
rádi pomník právě pro něho měli
tady u nás v Brně, které je na půli
cesty mezi Prahou a Bratislavou,

Varšavou i Vídní. Nadační fond
Karla Kryla souhlasí a my se snažíme pomáhat s realizací,“ sdělil
hlavní pořadatel akce Petr Oupor.
Diváci se tak mohou těšit na připomenutí osobnosti a života Karla
Kryla, vystoupení brněnských
písničkářů Jakuba Dorňáka, nebo
neznámého písničkáře Víti Šujana. Písničky podobné francouzským šansonům přijede zazpívat
Zdeněk Větrovec, ale objeví se
i blízký přítel Karla Kryla zpěvák
Pepa Nos a v jednání jsou i další
písničkáři.


(red)

29
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Únor 2014

Kultura

Divadlo Líšeň rozvíjí spolupráci s romskými tanečníky a hudebníky

Divadlo Líšeň již deset let spolupracuje s romskými umělci.
Nyní zve na premiéru hry Žijte
blaze (pozdrav z ghetta).
Hra zpracovává téma holocaustu
a nacistické ideologie, zrůdnou
snahu o očištění rasy v kontrastu
s nezměrným lidským utrpením,
které s sebou „rasová hygiena“
přináší. Představení s názvem Žij-

te blaze (pozdrav z ghetta) bude
mít premiéru 14. března na Leitnerce.
Část tvorby divadla je zaměřena
právě na spolupráci s romskými
umělci.Vznikají zde hry s romskou
tematikou, které se inspirují a těží
z bohatství významné hodnoty –
romského tance a hudby. Divadlo
již deset let spolupracuje s řadou
romských uměleckých skupin,

tanečních i hudebních – např.
Cimbálová muzika Milana Horvátha, taneční soubor Merci vedený
Monikou Balogovou, navázalo
kontakty s Romským muzeem
nebo IQ Roma servisem.
Tvůrčí spolupráce vyústila ve
vznik představení, v nichž romští
muzikanti i tanečníci účinkují, nejvýznamnější jsou Paramisa –
Chytrý hloupý Rom a Princezna
Tma.
Významným počinem se stal také
projekt S Romy o Romech, který
představil romskou kulturu žákům
a studentům základních a středních škol. Projekt zahrnuje uvedení romské inscenace divadla
Líšeň, taneční a hudební dílny
a besedu o romských tradicích.
Touto částí své práce divadlo rozvíjí a inspiruje prostor především
v centru Brna, v němž sídlí i tvoří
„romská část“ souboru a organizace, s nimiž nerozlučně spolupracuje již mnoho let.
V současné době se soubor snaží

najít prostředky k tomu, aby
i publiku v centru Brna představil
tuto ojedinělou a významnou část
své práce. Potýká se s nejistým
financováním a ztíženými podmínkami pro tvorbu. Romské
inscenace patří k těm nejnáročnějším – po technické i finanční
stránce (účinkuje v nich několikanásobně více herců, tanečníků
a muzikantů než v ostatních
inscenacích).
Divadlo Líšeň nese název místa
na kraji Brna, kde sídlí a vytváří
většinu svých inscenací, ovšem
jeho dosah je mnohem širší –
působí po celé republice i v zahraničí – na mezinárodních festivalech. K vidění je i v centru Brna –
několik let hraje v Kavárně Trojka
či se podílí na akcích pořádaných
příspěvkovou organizací radnice
městské částí Brno-střed Kávéeskou. Více informací o divadle
Líšeň na www.divadlolisen.cz.

Pavla Dombrovská,
principálka divadla Líšeň

V Otevřené zahradě vystavuje svoje obrazy malíř Jan Spěváček
V prostorách Otevřené zahrady
Nadace Partnerství na Údolní 33 vystavuje své obrazy Jan
Spěváček.
Až do poloviny dubna mohou
návštěvníci Otevřené zahrady
obdivovat obrazy Jana Spěváčka

„ZAVOdNĚNO“. Absolvent Fakulty výtvarného umění v Brně zde
představuje svou práci založenou
na melancholicky abstraktním
ztvárnění krajin a vodních hladin.
„Autor chápe vodní hladiny více
jako plochu děje než jako téma.
Je mu zrcadlem duševní aktivity

a vnitřního usebrání nebo vnějšího zkoumání, často střídmě groteskního,“ uvedla k výstavě malířova manželka Eva Spěváčková.
Prodejní výstava obrazů je součástí galerijního programu Nadace Partnerství a Domu umění
města Brna. Zájemci ji mohou

navštívit vždy od pondělí do pátku
mezi 9.00 a 18.00 hodinou, vstup
je zdarma. Více informací na
www.otevrenazahrada.cz.



(red)

Crazy tragédii Vo tom mi nemluv sehrají studenti gymnázia Lanškroun

Divadelní soubor lanškrounského gymnázia s názvem
Škeble po roce opět zavítá na
divadelní prkna Klubu Leitnerova.

Po loňském úspěšném představení Bramborový den, který byl věnovaný památce Františka Brüstla,
se soubor 19.března v 19.30 hodin
představí s inscenací Vo tom mi
nemluv. Předlohou ke hře Vo tom
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mi nemluv, která je v provedení
Škeble jakousi crazy tragédií, je
povídka Daniela Keyese Flowers
for Algernon. Povídka neuvěřitelně
krásná, mnohokrát divadelně i filmově zpracovaná vypovídá o inteligenci, osamělosti, čistotě, touze,
aroganci a o mnoha dalších
věcech, které naplňují náš svět.
„Takový příběh napíše dobrý autor
jednou za život a my jsme se jen
pokusili jej nepokazit a předvést
v podobě nám blízké. Několik veršů
Boba Dylana v překladu Roberta
Křesťana pak podle našeho názoru
dotváří obraz chvíle, kdy padají stíny a není kam se hnout…,“ upřesnil
vedoucí souboru Jan Střecha.
Vstupenky jsou k dispozici jak
v brněnských předprodejích, tak
na místě v Klubu Leitnerova na
Leitnerově ulici č. 2 za zvýhodně-

ných 100 Kč pro studenty a seniory,
plné vstupné činí 120 Kč.
Od svého založení v roce 1998
nacvičili stále se obměňující členové divadelního souboru postupně třináct divadelních her
(převzatých i autorských) a sehráli
více než sto čtyřicet představení
v Lanškrouně, v okolních obcích
i v jiných krajích a zemích.
Každoročně se účastní přehlídek
studentského divadla a činohry
a v roce 2011 dosáhli doposud
největšího úspěchu inscenací
Marionety s. r. o., která byla zařazena do programu celostátní přehlídky Mladá scéna 2011 v Ústí
nad Orlicí. Soubor zásadně neruší sjednaná představení (v historii
Škeble ani jednou!) a při práci se
řídí heslem Večer šuhaj – ráno
šuhaj!
 (red)

Kultura

Petr a Hana Ulrychovi slaví padesát společně prozpívaných let
Už půl století se posluchači těší
z tichého hlasu písní sourozenců Ulrychových, které znějí jako
zvon.
Petr Ulrych se narodil v Hradci
Králové, Hana Ulrychová se narodila v Liberci, ale oba sourozenci
patří k Brnu stejně neodmyslitelně
jako třeba Jaromír Hnilička narozený v Bratislavě a nebo hukvaldský rodák Leoš Janáček, zmiňujeme-li brněnské osobnosti
hudební, když máme i v Brně ten
Rok české hudby.
Petr Ulrych má v únoru sedmdesát, Hana se narodila v březnu
roku 1949 a společně už hrají
a zpívají neuvěřitelných padesát
let. Připočteme-li k tomu ještě čty-

řicet let od narození jejich skupiny
Javory a pětileté výročí mladšího
bratříčka Javory beatu, máme
tady skutečně výročí jako Brno.
Výročí, na které, myslím si, může
být Brno pyšné a ze kterého se
může radovat. Petrovy písničky,
z nichž mnohé již zlidověly, a Hančin zpěv – a jistě i jejich nezaměnitelný dvojhlas, nás stále těší,
dojímají i povzbuzují. Myslím, že
v několika poetických větách, které jsou sestaveny z názvů téměř
dvaceti jejich písní, je podstata
jejich hudebního poselství.
S díky za každé nové ráno zvou
každodenně ke své jízdě králů.
A my při ní můžeme jen sedět
a tiše poslouchat jejich příběh
o naději i smíření a cítit při tom

vůni bylinek, rozmarýnu, trávy
i javorů jako kdysi před léty. A snažit se porozumět zvláštnímu znamení: pojďte a poleťte! A naslou-

únor/březen 2014

únor 2014
sobota 1. února, 10.15 a 15.30 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

středa 12. února, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků

sobota 1. února, 17.00 hod.
Dětská dílna

čtvrtek 13. února, 9.30 a 19.00 hod.
PESkvil

pondělí 3. února, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

pátek 14. února, 9.30 hod.
PESkvil

úterý 4. února, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan

sobota 22 února, 15.30 hod.
Kocour v botách – premiéra

úterý 4. února, 19.00 hod.
Improvizační večer

pondělí 24. února, 8.30 a 10.15 hod.
Kocour v botách

čtvrtek 6. února, 19.00 hod.
Letní den

úterý 25. února, 8.30 a 10.15 hod.
Kocour v botách

pátek 7. února, 9.30 hod.
Letní den

úterý 25. února, 19.00 hod.
Improvizační večer

sobota 8. února, 10.15 a 15.30 hod.
Stvoření světa

středa 26. února, 8.30 a 10.15 hod.
Kocour v botách

sobota 8. února, 17.00 hod.
Dětská dílna

čtvrtek 27. února, 9.30 a 19.00 hod.
Merlin

pondělí 10. února, 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa

Změna programu vyhrazena!

úterý 11. února, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
úterý 11. února, 19 hod.
Večer scénického čtení

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

chat jejich modlitbě. Jejich tichému hlasu, který zní jako zvon…

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

úterý 11. února, 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Poslechový pořad hudebního kritika

úterý 18. března, 19.30 hod.
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO:
Suchý a Šlitr

středa 12. února, 19.30 hod.
LOS BRŇOS s RADKEM RETEGYM a HONZA HLAVÁČEK s LIBOREM MACHATOU
Večer uvádí Pavel Číča JELÍNEK
Na koncertě bude prodej nejnovějších hantecových
knížek

středa 19. března, 19.30 hod.
VO TOM MI NEMLUV – crazytragédie na motivy
povídky Daniela Keyese
Divadelní soubor lanškrounského gymnázia ŠKEBLE

úterý 25. února, 19.30 hod.
LEPORELO A ŽAMBOŠI
Leporelo zahraje koncert na rozloučenou a jako host
vystoupí vsetínská legenda písničkářského folku
středa 26. února, 19.30 hod.
,,…a na hrušce sedí diktátor“
Groteska o světě, v němž žijeme. V hlavní roli Anna
POLÍVKOVÁ, Miroslav TÁBORSKÝ
pátek 28. února, 19.30 hod.
FOXYMON
Premiéra filmu
úterý 4. března, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze
světa literatury
čtvrtek 6. března, 19.30 hod.
OŘEŠÁK
Akustický folk s vlivem keltských melodií, country,
trampské písně a folkrólu

čtvrtek 20. března, 19.30 hod.
243. VEČER P.T.O.:
OZVĚNA a hosté
Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Inzerce
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Sladkovského 7, BRNO
(pod Kociánkou)

1
13 4

1
11 2

STK Královo Pole s.r.o.

NOVÉ KUCHYNĚ
od českého výrobce

Partnerská STK

Křižík
ova

e
ěšic
Sob

Kociánka

• pravidelné technické prohlídky osobních
a dodávkových automobilů, motocyklů a přívěsů
• evidenční kontroly vozidel (nutné při přepisu)
• dovozy, přestavby, zástavby LPG, emisní normy
• měření emisí benzinových a naftových motorů, LPG
Velkokapacitní parkoviště vhodné i pro obytné přívěsy.

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

®
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Sporto
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Globu
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Mojmírovo
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Máte to k nám co by kamenem dohodil!
Pracovní doba:
po–čt 7.00–17.00 hod.
pá
7.00–14.00 hod.

Příjem objednávek:
tel.: 541 212 116

VA
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S
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www.stkkralovopole.cz
* bez doplňků a spotřebičů

STK s tradicí!
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Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

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

www.hezkydomov.cz

KUCHYNĚ / SKŘÍNĚ / DVEŘE / NÁBYTEK

