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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
V září tohoto roku uplyne již pět let od chvíle,
kdy jsme na tomto místě začali uveřejňovat portrétní fotografii známé osobnosti. Každý měsíc
zde představujeme umělce, sportovce a další
z těch, kteří se v Brně narodili nebo jsou s městem a naší městskou částí spojeni. A pokud má
zmíněná osobnost v tom kterém měsíci navíc
ještě nějaké osobní výročí, třeba narozeniny, je
důvod k rozhovoru dvojnásobný. Tak je to i v případě herce Václava Svobody narozeného v lednu před padesáti lety.
Pokračování na str. 9

Budoucnost našich dětí
ku
na Zelňá
Vánoce
na str. 2

Radnice chce vidět střed Brna očima žáků
„Mladí řeší Brno aneb Centrum Brna očima
žáků a studentů“ je název soutěže, kterou
vyhlásila radnice městské části Brno-střed
ve spolupráci s Gymnáziem Vídeňská 47.
Cílem soutěže je zjistit, jak vnímají centrum
Brna žáci osmých a devátých tříd základních
škol a žáci prvních tří ročníků čtyřletých gymnázií či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. „Centrum města Brna je společensky
a urbanisticky velmi frekventovaný prostor,
v jehož rámci se setkávají všichni obyvatelé
a návštěvníci města. Je využíván jako dopravní
uzel, také jako místo pro bydlení, práci, společenské, kulturní a sportovní aktivity. Snad každý
se občas vyjadřuje k jeho problematickým místům a otázkám jeho dalšího rozvoje,“ uvedl
k východiskům soutěže starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a dodal: „Vedení
naší radnice zajímá názor nastupující generace
žáků a studentů, kteří centrum našeho města
využívají snad nejčastěji. Jejich postoje rádi
využijeme při přípravě koncepčních materiálů
města. Současně tuto soutěž chápeme jako
příležitost k podnícení hlubokého zájmu o věci
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veřejné na místní úrovni.“ Soutěž je určena pro
tříčlenná družstva žáků a studentů brněnských
škol. Jejich úkolem je připravit prezentaci tematicky zaměřenou k vybranému problému centra
města, tak jak jej žáci sami vnímají a identifikují.
Tuto prezentaci družstvo předvede před hodnotící komisí. Časový rámec je 10 minut. „Tematicky je soutěž omezena na problematiku současnosti a budoucnosti brněnského městského
centra. Pro zjednodušení pravidel chápeme
centrum jako území městské části Brno-střed.
Družstva tedy svá témata volí z tohoto prostoru.
Obsahově se mohou dotýkat sociálního, kulturního, urbanistického, sportovního, dopravního nebo ekologického problému,“ charakterizoval soutěž jeden z jejích spoluorganizátorů
z Gymnázia Vídeňská. Kompletní pravidla soutěže včetně časového harmonogramu jsou
k dispozici na webu radnice Brno-střed
www.stred.brno.cz. „Nezbývá než dodat, že
jsme velmi zvědaví, s čím žáci a studenti přijdou.
Autoři těch nejlepších nápadů se navíc mohou
těšit na zajímavé ceny v podobě tabletů, smartphonů či mp3 přehrávačů,“ láká k účasti starosta
Šťástka.
n (red)
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Pro mnohé z vás nebo
z vašich blízkých jsou
začátek roku a nejbližší
týdny obdobím, kdy budete uvažovat o budoucnosti
svých dětí. Zatímco zápisy do základních škol,
o nichž jsme vás informovali v prosincovém zpravodaji, proběhly před několika
dny, žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání na školní rok 2014/2015 je
možné podat ve všech čtyřiadvaceti námi
zřizovaných mateřských školách ve
dnech 24.–28. února 2014. Bližší informace najdete nejen uvnitř tohoto čísla,
ale také prostřednictvím webového informačního portálu www.materinkyvcentru.cz, který jsme nově pro letošek připravili – přehledně a na jednom místě
jsou zde seřazeny všechny potřebné
informace. V minulém školním roce jsme
dokázali přijmout 546 dětí z naší městské
části z 686 přihlášených – přestože jsme
byli v rámci Brna v péči o děti svých spoluobčanů nejúspěšnější, hledáme i nadále možnost navýšení volných míst ve
školkách pro dalších 50 až 60 dětí. Na
tomto místě je třeba také popřát hodně
úspěchů a štěstí žákům základních škol,
které čeká výběr střední školy a zanedlouho i odevzdání přihlášek a přijímací
zkoušky. Věřím, že péče o naše školy
a o vzdělávání našich dětí se nám všem
v budoucnu mnohonásobně vrátí.
n
Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed
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Soutěž
Brněnský hrnek
vrcholí

28
K bruslení zve
kluziště na
Moravském náměstí

Hudebník
Rhys Braddock
o své cestě do Brna

Akce radnice

Vánoce na Zelňáku byly pestrobarevné, štědré a plné sváteční pohody
Po čtyři adventní týdny žil Zelný
trh milou vánoční atmosférou,
provoněnou tradičními specialitami, setkáváním i bohatým
kulturním programem. Letošní
Vánoce na Zelňáku chtěly ukázat od 29. listopadu do 23. prosince svátky očima dětí.
Vánoce zahájily slavné evergreeny v podání jazzové legendy Jaromíra Hniličky. Dobrou náladu
a pohodu všem popřáli společně
se starostou městské části Brnostřed Mgr. Liborem Šťástkou také
patroni akce – olympionička Věra
Růžičková, herec Tomáš Matonoha a sportovec Tomáš Hron.
To už bylo možné ochutnávat laskominy nabízené v mnoha z devadesáti stánků a přitom obdivovat
jejich výzdobu. Na té se letos
podíleli účastníci soutěže Vánoce
očima dětí. Nejlepší malíři byli
slavnostně vyhlášeni a odměněni
19. prosince. Po celou dobu akce

dostávali příležitost předvést na
pódiu své pěvecké a herecké nadání žáci z mateřských a základních škol. Střídali je více i méně
známí zpěváci, divadelní soubory
a soutěže. Malé děti potěšily
pohádky Vánoční babičky, velkým
lákadlem byly také kolotočové
atrakce, letos poprvé umístěné
v horní části náměstí.
V závěru Vánoc na Zelňáku
zahřála kolemjdoucí čočková
polévka, kterou radnice již tradičně v tomto období rozdává. Videa
zachycující atmosféru akce jsou
umístěna ve videogalerii na
www.stred.brno.cz.

(red)

Reklamní partner akce:
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Na radnici přišly samé hodné děti. Nemusely se bát Mikuláše ani čerta

Mikuláš již tradičně odměňoval
děti ve Společenském centru
radnice. Letos za nimi přišel
také na kluziště na Moravském
náměstí, kde nadílkou zahájil
jeho provoz.
V sále Společenského centra se
5. prosince sešli rodiče s dětmi na
Mikulášoviny na radnici. „Na naši
nadílku chodí hlavně nejmladší

děti, které zažívají Mikuláše s čerty a anděly poprvé. A to hlavně
proto, že na radnici jsou i pekelné
bytosti spíše roztomilé a děti
nevyděsí,“ informovala organizátorka akce Šárka Jelínková z Kulturního a vzdělávacího střediska,
které akci ve spolupráci s radnicí
pořádalo. Andělské rukodělky
nabídly výrobu drobných zimních
a vánočních dekorací, sklepní

peklo vyzkoušelo odvahu dětí,
čertovské disciplíny pak jejich
šikovnost. Následovalo s trochou
napětí očekávané setkání s Mikulášem, který ocenil nejen dobré
chování, ale také pestrost přednesených básniček a písniček.
Letos na Mikuláše čekala ještě
nadílka na kluzišti na Moravském
náměstí. Na „Mikulášské na ledě“
odměnil sportovní výkony malých

bruslařů i fandění přihlížejících.
Společně se starostou městské
části Brno-střed Mgr. Liborem
Šťástkou děti povzbudil k zimním
radovánkám, kterých mohou na
kluzišti užívat po celé zimní období. Fotografie i video z akce je
k vidění na webu radnice městské
části www.stred.brno.cz.


(red)

Vánoce na Moraváku: Kolotoče, poníci a bruslení ve vánočním hávu

Vánoce na Moraváku přinesly
od 29. listopadu do 23. prosince
zábavu, ale i sportovní vyžití.
Na Moravském náměstí se počátkem adventního období objevily

stánky s občerstvením, které
nabízely nejen oblíbené teplé
nealko a alkoholické nápoje, ale
také kulinářské dobroty – frgály,
zelňáky nebo uzenářské výrobky.
Děti potěšily kolotočové atrakce

– ruské kolo, lochneska nebo klasický dětský kolotoč. Povozit se
však mohly i na ponících a od
5. prosince také na bruslích. Na
Moravské náměstí bylo totiž letos
přesunuto kluziště, které veřej-

nosti slouží i po ukončení vánočního období.
Večerní program pak na náměstí
patřil hudbě, při dobrém jídle a pití
si bylo možné zanotovat společně
s folkovýmí kapelami.  (red)
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Vánoce na radnici ukrátily dětem dlouhé čekání na Štědrý den

Den před Štědrým dnem se
konaly Vánoce na radnici městské části Brno-střed.
V sále Společenského centra radnice byl pro děti a jejich rodiče připraven předvánoční program.
Účastníci se podíleli na tvorbě vel-

kého papírového betlému, pod
dohledem a za pomoci andělských pomocníků vytvářeli drobné vánoční dárky a přáníčka pro
své blízké a také ozdoby. Těmi pak
mohli okrášlit vánoční strom na
Nové radnici.
Nadšení dětí vzbudilo představe-

ní Nesem vám noviny. Pásmo
koled, písniček, pořekadel
a vyprávění Olgy Markové a Viléma Čapka vykreslilo příběh
o narození Ježíška v Betlémě
a umocnilo poklidnou předvánoční atmosféru.
Vánoce na radnici připravilo ve

spolupráci s radnicí Kulturní
a vzdělávací středisko.
Fotografie z akce jsou k vidění ve
fotogalerii na www.stred.brno.cz.



(red)

Herci na přednáškách prevence kriminality předvedli, jak se bránit

Radnice městské části Brno-střed v letošním roce realizovala projekt prevence kriminality nazvaný Bezpečný střed.
Projekt se skládal ze dvou částí.
První z nich byla orientovaná na

podporu práce nízkoprahových
zařízení Pestrá klubovna, Teen
Challenge International ČR, Ratolest a Asaben. Tato centra celoročně nabízejí smysluplné využití
volného času dětem a mládeži ze
sociálně vyloučených oblastí
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městské části Brno-střed, rozvíjejí
jejich schopnost cílené a koncentrované práce a motivují je k disciplíně a vzdělávání.
Druhá část projektu byla věnována seniorům. Ve spolupráci
s Městskou policií Brno vznikly
herecky zpracované modelové
situace, které doplnily jak Senior
akademii, kterou pořádá Odbor
prevence Městské policie, tak listopadovou přednášku Prevence
násilné kriminality a prosincovou
Prevenci majetkové kriminality. Ty
připravila radnice v Klubu Leitnerova. Scénky herců z Divadla Facka pomohly seniorům lépe se vžít
do rizikových situací, které na ně
mohou v běžném životě číhat.
„Nejvíce mě překvapilo, jak moc
jsem se zmýlila při popisu pacha-

tele, který v průběhu přednášky
„vykradl“ přednáškový sál za naší
přítomnosti. Všichni jsme jej viděli,
ale policii bychom svým vylíčením
situace asi moc nepomohli,“
komentovala jedna z přítomných
návštěvnic přednášky.
Závěrečná přednáška nesla název
Jak bezpečně nakupovat. Na ní
paní Gerta Mazalová z organizace
„Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace“ opět za asistence herců
poučila seniory o nebezpečích,
která na ně číhají nejen v obchodech, ale i od podomních prodejců
nebo na prodejních akcích a upozornila na změny, které nastanou
v souvislosti s novým občanským
zákoníkem.
Projekt Bezpečný střed podpořilo
statutární město Brno.  (red)

Akce radnice

Filharmonie Brno zahrála na radnici Brno-střed nejen seniorům

Cyklus koncertů „Filharmonie
Brno nejen seniorům“ zakončil
16. prosince Moravský komorní
orchestr.
Ve zcela zaplněném sále Společenského centra radnice městské
části Brno-střed na Dominikán-

ské 2 zazněly v podání souboru,
který založil na brněnské konzervatoři její pedagog Zbyněk Mrkos,
skladby známých skladatelů.
Posluchači se mohli zaposlouchat
do děl A. Vivaldiho, J. K. Vaňhala,
M. Štědroně a E. Zámečníka.
Orchestr řídil současný vedoucí

tělesa Richard Zámečník. Soubor
kromě pravidelné domácí koncertní činnosti vystoupil i v proslulých
zahraničních kulturních centrech
– Bayreuthu, Norimberku, Dijonu,
Stuttgartu a Berlíně. Koncerty
v rámci cyklu Filharmonie Brno
nejen seniorům se konají zpravidla

čtyřikrát ročně a také v letošním
roce budou v nabídce akcí pro
veřejnost, které radnice městské
části Brno-střed ve spolupráci se
svým kulturním a vzdělávacím
střediskem připravuje. Termíny
budou zveřejněny na www.zazitkymaleivelke.cz.
 (red)

Stalo se v naší městské části

Žáci z umělecké školy potěšili diváky na tradičním Vánočním koncertě

Základní umělecká škola Františka Jílka uspořádala 2. prosince ve spolupráci s nadačním
fondem Amadeus již tradiční
Vánoční koncert.
Na dopolední představení byly
pozvány děti z brněnských mateřských a základních škol, večerní
program si přišli poslechnout převážně rodiče a žáci školy.
Krásné prostory Besedního domu, kde se koncert konal, byly

zcela zaplněny. Na programu byly
nejen koledy a skladby s vánoční
tématikou, ale i díla klasických
autorů – W. A. Mozarta, H. Purcella, L. van Beethovena, F. Schuberta a dalších. Účinkovali žáci
hudebního, tanečního a literárnědramatického oboru.
Více informaci o Základní umělecké škole Františka Jílka na
www.zusjilka.cz.


(red)
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Informace k zápisu dětí do mateřských škol v městské části Brno-střed

Vážení rodiče,
v souvislosti s blížícími se zápisy
do mateřských škol jsme pro vás
připravili základní informace
o průběhu tohoto zápisu a také
přehled mateřských škol, zřizovaných statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-

-střed. Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2014/2015 je možno
odevzdat (podat) ve dnech
24.–28. 2. 2014. Místem odevzdání těchto žádostí jsou jednotlivé mateřské školy. O přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání roz-

hoduje na základě kritérií ředitel/ka příslušné mateřské školy.
Přednostně jsou přijímány děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Případná odvolání řeší Odbor
školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Bližší infor-

mace o mateřských školách
spolu s informacemi o zápisu
jsou dostupné na nově zřízeném
informačním portálu www.materinkyvcentru.cz. Informace je
možno získat také na webových
stránkách jednotlivých mateřských škol.

Přehled mateřských škol v městské části Brno-střed:
Mateřská škola Brno, Bayerova 5, p.o.
Kontakty:
telefon: 549 247 695
e-mail: msbayerova@volny.cz
www.msbayerova.cz
Mateřská škola Brno, Bílého 24, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 242 916
e-mail: msbileho@seznam.cz
www.msbileho.wz.cz
Mateřská škola Brno, Biskupská 7, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 235 224
e-mail:
ms.biskup@bm.orgman.cz
www.msbiskupska.estranky.cz
Mateřská škola Brno, Francouzská 50, p.o.
Kontakty:
telefon: 545 578 896
e-mail:
ms.francouzka@volny.cz
www.msfrancouzska-brno.iplace.cz

Mateřská škola „Na kopečku
u zvonečku“ Brno,
Horní 17, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 212 880
e-mail: mshorni@volny.cz
www.mshorni.cz
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. –
mateřská škola Jánská 22
Kontakty:
telefon: 542 214 470
e-mail:
msjanska@zshusovabrno.cz
www.zshusovabrno.cz

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21,
p.o. – mateřská škola Mlýnská 27
Kontakty:
telefon: 533 433 629
e-mail:
zskrenova@zskrenova.cz,
skvarilova@zskrenova.cz
www.zskrenova.cz
Mateřská škola Brno, Křenová 76a, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 241 731
e-mail: mskrenova@ iol.cz

Mateřská škola ZDISLAVA,
Brno, Pellicova 4, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 212 371
e-mail:
mszdislava@seznam.cz
www.mszdislava.cz
Mateřská škola Brno, Pšeník 18, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 213 911
e-mail: mspsenik@volny.cz
www.mspsenik.wz.cz

Mateřská škola Brno, Kamenná 21, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 213 180
e-mail:
mskamenna@centrum.cz
www.mskamenna.cz

ZŠ a MŠ Brno,
Křídlovická 30b, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 212 716
e-mail:
kancelar@zskridlovicka.cz
www.zskridlovicka.cz

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
p.o. – mateřská škola nám.
28. října 21 a mateřská škola
Stará 13/15
Kontakty:
telefon: 545 212 165, 545 577 057
e-mail: info@osmec.cz
www.osmec.cz

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.
Kontakty:
telefon: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz
www.kotlarska.cz

Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 213 309
e-mail: skolka@msnadvorni.cz
msnadvorni.cz

Mateřská škola Brno, Skořepka 5, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 257 400
e-mail: ms.skorepka @email.cz
www.msskorepka.cz
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Přehled mateřských škol v městské části Brno-střed:

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, p.o.
Kontakty:
telefon: 530 310 418
e-mail:
soukenicka.ms@seznam.cz
www.mssoukenicka.cz

Mateřská škola „Pod Špilberkem“ Brno, Údolní 9a, p.o.
Kontakty:
telefon: 542 214 876
e-mail:
mspodspilberkem@volny.cz
www.skolka-udolni.cz

Mateřská škola Brno,
Úvoz 57, p.o.
Kontakty:
telefon: 541 212 843,
541 217 637, 541 217 639
e-mail: msuvoz@msuvoz.cz
www.msuvoz.cz

Mateřská škola Brno, Tučkova 36, p.o.
Kontakty:
telefon: 549 241 195
e-mail: mstuckova@volny.cz
www.mstuckova.cz

Mateřská škola Brno, Údolní 68, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 245 271
e-mail: msudolni@cmail.cz
www.msudolni68.cz

Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, p.o.
Kontakty:
telefon: 530 319 221
e-mail:
ms.videnska@seznam.cz
www.msvidenska.cz

Mateřská škola Brno, Vinařská 4, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 240 338, 543 240 331
e-mail: vinarska@mskolka.cz
www.msvinarska.cz
Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, p.o.
Kontakty:
telefon: 543 245 441
e-mail: msvsetic@ volny.cz
www.ms-vsetickova.ic.cz

Názory vedení radnice

Rozpočet města ovlivní i komfort obyvatel Brna-střed
Statutární město
Brno vstoupilo do
roku 2014 se
schváleným rozpočtem. Jeho
projednávání je
poměrně zásadní záležitostí, přičemž zájem veřejnosti tomu

bohužel nenapovídá. Zájem médií
bývá o něco větší, často se však
– a opět je namístě slůvko bohužel – soustředí na nějakou nepříliš
významnou jednotlivost, z níž se
pak vyrábí umělá kauza.
Zjistit si, kde je rozpočet zveřejněn
(a to jak ve fázi návrhu, tak poté
ve schválené podobě) či kde se

do něj dá nahlédnout, samozřejmě vyžaduje trochu času
a trpělivosti. Navíc je to úřední
dokument, jehož čtení někdy není
zrovna nejpříjemnější, ale i přes
všechny tyto překážky má smysl
se o něj zajímat. Už jenom proto,
že jde o částku přesahující jedenáct miliard korun. Jsou to finanč-

ní prostředky, které mají být co
nejefektivněji a nejsmysluplněji
využity pro správu města. A věřte
mi, že jednání, která probíhají jak
ve fázi prvotního návrhu, tak
v okamžicích schvalování, bývají
poměrně komplikovaná.

Pokračování na straně 8
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Názory vedení radnice

Rozpočet města ovlivní i komfort obyvatel Brna-střed
Pokračování ze strany 7
Za sebe mohu říci, že jsem velmi
rád, že se nám podařilo do rozpočtu Brna na rok 2014 zařadit
několik zásadních věcí, které
budou mít přímý vliv i na komfort
života v naší městské části.
V letošním roce tak například
budou pokračovat opravy Polikliniky Zahradníkova. Toto zdravotnické zařízení občané naší městské části Brno-střed hojně

využívají a jeho postupná rekonstrukce je jednou z priorit naší
městské části. Stejně tak půjde
dostatek finančních prostředků
do oprav škol, což je pro nás, jako
pro zřizovatele mateřských
a základních škol, velmi důležité.
Našly se peníze i na důležité
dopravní stavby – Vaňkovo
náměstí, o jehož úpravu usilujeme již několik let, je přímo na území Brna-střed, Žabovřeská už
sice ne, ale jedná se o natolik

zásadní komunikaci, že její
budoucí rozšíření ovlivní i dopravní zátěž v centru Brna. Dosáhli
jsme také posílení rozpočtu na
dotace neziskovým organizacím
působícím v sociální oblasti o tři
miliony korun, stejně jako navýšení dotací nejen do vrcholového,
ale i do mládežnického sportu
a pro malé sportovní kluby v celkové částce 40 milionů korun.
Při navrhování a schvalování rozpočtu je vždy nutné mít stanovené

nějaké priority. Ty, které jsme prosazovali, se nám podařilo v mezích ekonomických možností
města schválit. Jsem za to rád
a věřím, že výsledky potěší i obyvatele městské části Brno-střed.


Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed

Bytová otázka v koncepcích městské části Brno-střed
Na počátku každého roku většina z nás bilancuje a zároveň
vyhlíží, co přinesou následující
roky a budoucnost. Nejinak je
tomu i v koncepcích samosprávy
Brno-střed. Velmi závažnou je
především bytová otázka, a to zejména pro současné i budoucí
nájemníky tisíců bytů ve správě
městské části Brno-střed.
V minulém roce došlo k navyšo-

vání nájmu. Vzhledem k sociálnímu dopadu těchto kroků byla
nabídnuta všem nájemníkům
možnost postupného rozprostření
tohoto navyšování. Nejvyšší částky, tedy 96 korun za měsíc na
metr čtvereční plochy bytu,
dosáhnou tito nájemníci v roce
2015.
K tomuto stavu je potřeba podotknout i ten fakt, že podle
výpočtů Ministerstva pro místní
rozvoj ČR spadá městská část
Brno-střed do pásma, kde by se
nájem měl pohybovat až u hranice

112 korun za měsíc na metr čtvereční plochy bytu, výsledných 96
korun je tedy kompromisem
doporučeným Bytovým odborem
Magistrátu města Brna a schváleným Zastupitelstvem MČ Brno-střed.
Zastupitelé městské části Brnostřed nyní stojí před otázkou
jakým směrem by se měla do
budoucna celková koncepce
k bytové problematice dále rozvíjet již vzhledem ke zmiňovaným
sociálním dopadům na obyvatele
centra Brna. Výsledná koncepce

s výhledem na 3 až 4 roky dopředu, kterou se budou zastupitelé
zabývat, by měla jasně deklarovat
a zohlednit pochopení vedení
městské části Brno-střed k tomu,
co je pro každého člověka zásadní životní prioritou, tedy zajištění
kvalitního bydlení, které vytváří
harmonické prostředí pro osobní
i profesní život každého z nás.


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

Názory zastupitelů

Letní nebo i zimní restaurační zahrádky v Městské památkové rezervaci?
Městská památková rezervace
(MPR) s historickým jádrem v obvodu středověkých hradeb je
nejhodnotnější
částí města hodnou zvláštní péče a ochrany. Přitom je ale žádoucí, aby i toto území bylo živým a flexibilním
organizmem přitažlivým pro obyvatele a turisty. Tyto požadavky
jdou logicky proti sobě a je potřeba je vyvažovat. Také proto je
zpracován Regulační plán MPR.
Mám ještě v paměti případy, když
se v rámci Vánočních trhů konaných jen na náměstí Svobody prodávalo ve stáncích spodní prádlo,
a také ovoce, přímo z beden postavených na ulici. V posledních

letech se úroveň akcí velmi zlepšila. Vánoční trhy se podařilo rozšířit i na Moravské náměstí a Zelný trh. Přibyla také řada akcí
vztahujících se k dalším svátkům
a ročním obdobím. Akce se odehrávají v lehkých mobilních stáncích krátkodobě sloužících pro
konkrétní sezonní účel. Střed
města se tímto způsobem v průběhu roku proměňuje. Je to náročná, ale správná cesta operativní
symbiózy historicky daného konstantního s proměnlivým moderním. Ve správních řízeních ohledně nemovitých kamenných
staveb je od investorů a provozovatelů vyžadován živý parter.
Součástí Obecně závazné vyhlášky města Brna „O závazných
částech Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno“
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je příloha s vyjmenováním, co je
přípustné a co není přípustné na
veřejných prostranstvích. Přípustné jsou kromě jiného i letní restaurační zahrádky. Ty velmi dobře
zapadají do nastíněné koncepce
a v letní sezoně oživují partery
vhodných budov. Přímo v jejich
názvu je dáno, že budou na zimu
odstraněny.
Na Zastupitelstvu v prosinci 2013
bylo přes nesouhlas můj a některých kolegů odhlasováno doporučení o rozšíření přípustnosti
také na zimní restaurační zahrádky. Nevím, kdo vyvíjí tuto legislativní iniciativu. Záležitost neprojednala ani stavební komise
a najednou je tu doporučení Rady
a Zastupitelstva na změnu vyhlášky. Bylo by lepší, kdyby se přišli
rovnou s konkrétním návrhem

poradit. Zimní stánek musí být
mnohem pevnější než letní, aby
odolával sněhu a ledu. Musí být
také prosklený a zateplený. Ve
výsledku tedy poslouží návštěvníkům stejně jako kterákoliv řádná
restaurace v kamenné budově.
Tuším za tím jen konkurenční boj
bez pozitivního přínosu pro město.
K předložení návrhu na změnu
Regulačního plánu je příslušný
jeho pořizovatel, Magistrát města
Brna. Ke schválení je příslušné
Zastupitelstvo města Brna.
Doufám, že dobře uváží, než by
něco tak neodůvodněného umožnili.


Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel za KDU-ČSL

Rozhovor

Václav Svoboda: Celý život jsme věčnými učni. Alespoň bychom měli být
V tomto měsíci je to rovných
pětatřicet let, kdy měla v Domě
umění premiéru divadelní hra
se zpěvy, kterou pro Dětské studio Divadla Na provázku sepsal
brněnský učitel a dramatik
František Brüstl. Jmenovala se
Bramborový den aneb Objevení Ameriky, režíroval ji legendární Zdeněk Pospíšil a stala
se jednou z nejúspěšnějších
inscenací Dětského studia.
Téměř sto repríz, účinkování po
celé republice a dokonce se
mělo letět i na Kubu. Z toho
nakonec sešlo, ale faktem je,
že se v tomto představení objevilo několik výrazných talentů.
A někteří z těch studentů se pak
začali věnovat divadlu profesionálně. Například současný
dramaturg a režisér J. A. Pitínský, tehdy ještě Zdeněk Petrželka, herci Martin Havelka,
Mojmír Maděrič, ale i Vašek
Svoboda.

Vzpomínáte si na tu dobu?
Jak by si nemohl vzpomínat tehdy patnáctiletý puberťák!?
Někdy jsme zkoušeli až pozdě
do noci a dokonce jsme spali
společně s děvčaty na jedné velké žíněnce (úsměv). Vzpomínám
si samozřejmě také na režiséra
Pospíšila. Myslím, že jako jediný
dospělý z divadla měl nějakou
zkušenost s prací s dětmi, protože při svém působení v Uherském Hradišti učil také v Lidové
škole umění. Zdeněk se k nám
choval od začátku jako k dospělým. Jako k opravdovým hercům.
To nám samozřejmě imponovalo. Dovedl nás nadchnout, dokázal v nás pěstovat disciplínu, ale
zároveň nás uměl přimět ke
spontánnosti. A my jsme to
opravdu prožívali.

Muzikál Bramborový den
byla vaše první hra
v Dětském studiu?
Kdepak. Svoji „velkou“ hereckou
premiéru jsem si odbyl už v květnu
roku 1976, kdy jsem byl obsazen
jako jedenáctiletý do hry Nikolka,
což bylo dětské ztvárnění úspěšné inscenace Balada pro banditu,
která měla premiéru rok před tím.
Rád si vzpomínám také na další

hru Dětského studia, kterou byla
Liška Bystrouška. Scénář podle
Rudolfa Těsnohlídka napsal Miloš
Štědroň, který zkomponoval také
scénickou hudbu. My děti jsme
hrály zvířátka a lidské postavy
hráli dospělí členové divadla. Jirka
Pecha třeba Revírníka a paní
Revírníkovou emeritní členka
Státního divadla Brno Marie Pavlíková. To byla bezvadná paní.
Zemřela před deseti lety ve svých
sedmadevadesáti.

Vy jste ale do Dětského
studia přišel již jako
„zkušený divadelník“…
To máte pravdu (smích). Začalo
to už v osmi letech, kdy jsem se
sám přihlásil do tehdejší Lidové
školy umění ve Štolcově ulici.
K nám do základní školy totiž chodila na obědy jedna z učitelek té
„lidušky“ a strašně se mně jako
klukovi líbila. Kvůli ní jsem se přihlásil do toho dramaťáku. A pak
jsem v deseti udělal konkurs do
rodícího se Dětského studia
v Divadle Na provázku. Já jsem
vlastně jeho zakládajícím členem
(smích).

Při vší úctě k vašim
divadelním rolím,
celostátně jste se stal
známým až díky dvěma
filmům režiséra Dušana
Kleina. Máte nějakou
veselou historku
z natáčení „Básníků“?
Těch historek je samozřejmě
spousta. Chcete slyšet tu, jak
jsme natáčeli v Petrově a místní
vinaři si nás předcházeli? A tak
se nám Mireček (Joseph Dielle,
v době natáčení student FAMU,
nyní vlastník soukromé televize
v Kongu, pozn. red.) opil. Pil to
jako vodu a byl z toho pak docela
průšvih, muselo se zrušit jedno
celé natáčení.

Viděl jste se od té doby
s filmovými kolegy?
S Mirečkem jsem se už neviděl,
ale třeba s Pavlem Křížem (Štěpán Šafránek, pozn. red.) několikrát. Sešli jsme se i při natáčení
Ulice a myslím, že ten pobyt
v Kanadě mu prospěl. Rád bych
se viděl i s Karlem Rodenem, ale
Karel pořád nějak nemá čas.

Profil
Jak moc poznamenávají
filmové a televizní role
herce jako člověka?
Někdy poznamenávají doslova.
Před nějakým časem mě praštila
deštníkem trochu praštěná starší
dáma za to, že jsem jako seriálový
starosta Lumír Nikl znásilnil podle
scénáře svoji seriálovou manželku (smích).

Jaký by podle vás měl být
opravdový starosta?
Tak především by neměl znásilňovat manželky. Ani svoje, ani cizí
(smích). Ale vážně. Správný starosta by měl ve svém rajónu
vytvářet podmínky pro fungování
všeho, co je pro lidi skutečně
potřebné a má smysl. Měl by umět
lidem naslouchat a komunikovat
s nimi. Ale i sám se sebou. Říká
se tomu sebereflexe. Měl by mít
taky schopnost poznat, že na to
nemá. A tím, co třeba v dobré víře
dělá, tím že vlastně lidem a obci
ubližuje.

Učil jste se
elektromechanikem, ale
nakonec jste dal přednost
herectví. Řemeslo se vám
nezamlouvalo?
Naopak. Vždyť přece třeba Jirka
Pecha nebo i Karel Gott jsou
vyučení elektrikáři. Vážím si každého, kdo ve svém oboru něco
dokázal a dokazuje. Kdo na sobě
dokáže pořád pracovat. Celý život
jsme věčnými učni. Alespoň
bychom měli být…


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Václav Svoboda se narodil 16.ledna 1964 v Děčíně.V necelých dvou
letech se však s maminkou odstěhoval do Brna, kde žije dodnes.
V Brně chodil do základní školy
a vystudoval herectví na Státní
konzervatoři Brno. Hercem se chtěl
stát již odmalička. Od deseti let
účinkoval v Dětském studiu Divadla Na provázku. Jeho první rolí byl
Derbačok ve hře Nikolka (1976).
Po absolutoriu byl ve stálém
angažmá v Divadle Na provázku
a na brněnském jevišti prožil téměř
třicet let. Sám si z této doby považuje role Huga v Zahradní slavnosti
nebo účasti v pásmu veršů Příběhy
dlouhého nosu. Od roku 2000 účinkoval také v pražském Divadle Na
Fidlovačce, kde si zahrál například
Čochtana v Divotvorném hrnci
nebo popeláře Doolitla v My Fair
Lady. V současné době je kmenovým členem Divadla na Vinohradech, kde zatím nastudoval roli
Šťastlivce v Ostrovského komedii
Les a Tugatiho v komedii Nesnesitelné svatby. První filmovou roli
získal v roce 1982 v televizním
snímku Zloděj (s Josefem Karlíkem), ale všeobecně známým se
stal díky filmům Jak básníci přicházejí o iluze (1984) a Jak básníkům
chutná život (1987), v nichž si
zahrál bodrého Venoše z Moravy.
Na svém kontě má téměř padesátku filmových a televizních rolí,
v současnosti je oblíbený jako
Lumír Nikl v televizním seriálu Ulice. Pokud zrovna necestuje mezi
Prahou a Brnem, kde má rodinu,
rád si zahraje tenis, fotbálek nebo
nohejbal, dá si dobré pivo či vínko
v dobré společnosti a nezapomíná
ani na psa Andyho. Je šťastně
zadán a se svojí životní partnerkou
Lenkou vychovávají a jsou příkladem všem svým dětem.
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Naše školy

Chemické experimenty předškoláky zaujaly. Už se těší do první třídy

Základní školu na náměstí Míru
si přišli prohlédnout předškoláci z MŠ Bílého a MŠ Všetičkova. My žáci jsme si pro ně
připravili ukázku práce v chemické laboratoři.
Paní učitelka ve spolupráci se
dvěma žáky předvedla několik
chemických experimentů, například reakci kyseliny chlorovodí-

kové se zinkem za vzniku vodíku.
Vodík jsme jímali do plechovky
a jeho přítomnost jsme si dokázali
tím, že když jsme k ní přiblížili
zapálenou špejli, plechovka nadskočila za doprovodu zvukové
rány. K tomu jim dva starší žáci
ukázali reakci manganistanu draselného s glycerolem nebo reakci
jodoformu a rozžhavené mědi.
Dále si pak děti z mateřských škol

zkusily kápnout jód na banán
nebo bramboru. Tím zjistily, že
obsahují škrob. Velice se jim líbilo,
když smíchaly jedlou sodu, jar,
vodu a ocet. Směs jedlé sody, jaru
a vody totiž reaguje s octem tak,
že vzniká syčící pěna, která nabývá díky vznikajícímu plynu, jímž
je oxid uhličitý.
Nakonec si zkusily vytvořit neviditelné písmo z mléka nebo octa

a také ho odhalit díky plamenu.
Se vším jim pomáhali žáci devátých tříd.
Malé děti byly návštěvou školy
nadšeny a už teď se těší do první
třídy.



Vít Sapák, 9. třída
ZŠ nám. Míru

ZŠ Kotlářská uspěla na republikovém finále odznaku všestrannosti
Dobrá věc se podařila a stálo
to za tu dřinu! Těmito slovy hodnotili republikové finále odznaku všestrannosti olympijských
vítězů její účastníci, kterými za
naši školu byli Markéta Veisová
z 9.B a pan učitel Jiří Halama.
Finále hostil slavný pražský Stadion Evžena Rošického, na kterém se mimo jiné konaly fotbalové
bitvy Sparty a Slavie s šedesáti
tisíci diváky nebo Mistrovství
Evropy v atletice roku 1978. Úspěchem byl samotný postup na tuto
vrcholnou sportovní událost, jelikož se to podařilo pouze čtyřiadvaceti nejlepším v ročníku narození 1998–2003 a pětatřiceti
školám z celé republiky! A protože, jak známo, štěstí přeje připraveným, tak na nás se štěstí
usmálo.
Cesta k postupu začala v hodinách tělocviku, kde jsme se snažili vylepšovat svoje výkony
a posouvat naše rekordy. Během
roku si žáci vyzkoušeli všech
deset disciplín, které prověřily
jejich všestrannost a zdatnost.
Postupně absolvovali sprint na

60 metrů, běh na 1000 metrů /
alternativně driblink 2 minuty, hod
kriketovým míčkem, skok daleký,
trojskok z místa, hod medicinbalem, 2 minuty přeskoků přes švihadlo, kliky, leh-sedy a shyby.
V lednu nás navštívila jedna z patronek soutěže, mistryně světa
v trojskoku Šárka Kašpárková,
rozdala nejúspěšnějším žákům
i žákyním Odznaky za rok 2012
a popřála štěstí do dalšího snažení. Na jaře se na ZŠ Arménská
uskutečnilo městské kolo, kde se
naše družstvo umístilo na 3. místě, a jen těsně nepostoupilo do
krajského finále. Do Břeclavi se
však v červnu dokázali probojovat
jednotlivci, kteří zde předvedli
výborné výkony v čele s Markétou
Veisovou. Dalšími reprezentanty
byli Arnošt Nechvátal, Jana Vrtělová, Monika Brettfeldová a Barbora Škollová. V jednotlivých kategoriích se všichni umístili mezi
5.–9. místem a bojovali srdnatě.
Po tomto krajském kole jsem
zaslal organizátorům soutěže
osobní rekordy našich nejlepších
a doufal, že budou přijati na divokou kartu podle bodů. Na konci
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prázdnin jsem byl mile překvapen
telefonátem od Šárky Kašpárkové, ve kterém mi sdělila radostnou
zprávu o postupu Markéty Veisové a mě do velkého finále.
Na trénink nezbývalo mnoho
času, a tak jsme se do toho pustili.
Na prázdninovém závodě jsme
vylepšovali atletické disciplíny,
doma intenzivně trénovali silové
a vytrvalostní disciplíny. Čekala
nás výzva v podobě souboje
s těmi nejlepšími. Nafasovali jsme
osobní tretry, trička, kšiltovky, startovní čísla a hurá na desetiboj!
Celou akci provázelo nádherné
počasí, dobrá nálada, komentář
pánů Škorpila a Smetany, a řada
doprovodných akcí. K tomu jsme
se mohli setkat, pohovořit a vyfotografovat se s řadou sportovních
legend v čele s patrony projektu
Robertem Změlíkem a Romanem
Šebrlem. K těmto olympijským
vítězům přidávám jména dalších,
kteří se pyšní tituly mistrů světa,
a v jejichž sbírkách je nejedna
olympijská medaile: Věra Čáslavská, Dana Zátopková, Kateřina
Neumannová, David Svoboda,
Jarmila Kratochvílová a mnoho

dalších olympioniků. Připadali
jsme si jako na olympiádě. V jednotlivých disciplínách byly k vidění
neuvěřitelné výkony dětí, učitelů
a na závěrečné exhibici také výkony sportovních i veřejných osobností. Atmosféru odlehčovala
a vylepšovala vystoupení Jakuba
Koháka, Lukáše Pavláska a dalších showmanů.
Reprezentanti ZŠ Kotlářská se
neztratili a střídali vynikající disciplíny s dobrými. Markéta Veisová obsadila se ziskem 6509 bodů
14. místo z dvou tuctů postupujících děvčat ročníku narození
1998. Pan učitel nasbíral 7817
bodů a dokulhal do cíle na
15. místě z 33 odvážlivců. Říká
se: „Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.“ Praví sportovci
dokážou oboje, my jsme vyhráli
především nad sebou samými
a porazili nemoc této doby –
lenost. Jak se bude dařit vám,
a kdo napodobí Markétin postup
do republikového finále? Všichni
máte šanci, stačí jen chtít!


Mgr. Jiří Halama,
ZŠ Kotlářská

Naše školy

Dorty vyhrané v Reji masek potěšily celou šmoulí vesnici ze 7. B

Někdo by si mohl myslet, že
Základní a mateřská škola
Husova je škola jako každá jiná,
ale pravdou je, že se v něčem
docela liší. Třeba když uspořádal náš žákovský parlament
kreativní maškarní den: Rej
masek.
Celá škola se vždy na takový spe-

ciální den, kterých je během roku
více, odhodlává ukázat své tvůrčí
já. Spousta nápadů by tu byla –
jen jedna třída však může získat
ocenění poroty, kterou zpravidla
tvoří naši vyučující.
Ve škole se tento den učili Červené
karkulky, zombíci, vojáci, čarodějnice, Dracula, celá šmoulí vesnice
a další nejrůznější bytosti. Učitelé

v porotě pak procházejí školou
a mají velice těžký úkol – ocenit třídu, která udělá největší dojem.
Součtem jednotlivých bodů přidělených komisí pak jedna třída
získá ještě ten den sladkou odměnu – dorty pro všechny.
Tentokrát se o sladké vítězství
rozdělily dvě třídy, a to 7. B, ve
které se sešlo přes dvacet šmoulů

s Gargamelem i matkou Přírodou
a třída 9. A, která jako by snad přišla ze záhrobí.
Ale o dorty tolik nejde, jde spíš
o to, že se pobavíme a získáme
neobvyklou vzpomínku i společnou fotografii. A to byl náš
(ne)obyčejný den na Husovce.

Tereza Říhová, 6. B
ZŠ a MŠ Husova

Členové Žákovské rady ze ZŠ Křídlovická prožili den na Kociánce
Již v minulém školním roce
Základní škola Křídlovická otevřela dveře projektu Brno a jižní
Morava bez hranic.
Jedná se o projekt, který napomáhá setkávání dětí a dospělých
s různým postižením se žáky
základních a středních škol, vysokoškolskými studenty a dětmi
z dětských domovů, diagnostických ústavů a dalších center. Jeho
pořadatelem je Vysoké učení
technické v Brně, dlouholetými
partnery pak statutární město
Brno, Jihomoravský kraj, Policie
ČR, Hasičský záchranný sbor,
Městská policie Brno, sportovní
kluby atd.
Projekt zaštiťují primátor statutárního města Brna a hejtman Jihomoravského kraje, projekt podpo-

ruje rektor Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. Karel
Rais, CSc., MBA.
V loňském školním roce jsme si
mohli během tří návštěv ředitele
projektu Michaela Svobody
a jeho přátel na naší škole na
vlastní kůži vyzkoušet, jak složit
a rozložit invalidní vozík, jak
pomoci postiženému člověku překonat kupříkladu hrozící sněhovou bariéru nebo jakým způsobem člověka jedoucího na vozíku
správně oslovit. Pro žáky i pedagogy byla tato setkání velmi přínosná. Pokračovala návštěvou
v Centru Kociánka, jeho prohlídkou a setkáním s klienty.
Také v tomto školním roce projekt
pokračuje. Členové Žákovské rady
znovu navštívili své přátele v centru. Po milém přijetí na ně čekala

prohlídka ZOO koutku a beseda
s ošetřovateli zvířat, která jsou
využívána při terapiích. Následné
vzájemné představení a seznámení s handicapovanými kamarády
pak pokračovalo vánočními dílnami. Společně jsme navlékali korálky, vytvářeli vánoční ozdoby ze sla-

ného těsta a vánoční řetězy. Nakonec jsme si všichni zahráli hru boccia, která nás velmi pobavila.
V Centru Kociánka jsme strávili
milé, opět nezapomenutelné
dopoledne a těšíme se na další
návštěvu.
 Mgr. Jakub Žák
a Žákovská rada, ZŠ Křídlovická

Projekt Kufřík přesvědčil o tom, že je možné se domluvit i beze slov
Žáci ze Základní školy na Horní 16 se setkali s kamarády z MŠ
a ZŠ pro sluchově postižené na
Novoměstské 21. Setkání se
uskutečnilo ve spolupráci
s brněnskou Unií neslyšících.
Tentokrát pro nás všechny Unie
vymyslela integrační projekt, který

byl velmi přínosný pro inkluzi sluchově postižených osob. Slyšící
žáci si prožili chvíle, kdy se přesvědčili o tom, že opravdu nevadí,
že jsme každý jiný.
Projekt zahrnoval tři setkání: na ZŠ
Horní, na ZŠ Novoměstská a nakonec v Unii neslyšících. Potkali jsme
se v jednom týdnu hned třikrát po

sobě, takže naše skamarádění
proběhlo rychleji a o to těžší pak
bylo loučení.
První den jsme si zopakovali prstovou abecedu a nejdůležitější znaky.
V průběhu společných komunikačních a pohybových her jsme se
věnovali i vizuálnímu vnímání
a pantomimě. Největší oblibu si zís-

kaly hry Balonek-asociace, Zrcadlo, Povaha-vlastnosti, Autíčko
a Tichá pošta.
Pokračování na straně 12

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED
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Naše školy

Projekt Kufřík přesvědčil o tom, že je možné se domluvit i beze slov

Pokračování ze strany 11
Druhý den tyto hry doplnili ještě
o další. Poté nás čekala výtvarná
dílna, v níž nejtěžší bylo „začít“ –
zkuste sedět nad čistým výkresem
a domluvit se ve skupince slyšící
s neslyšícími, co „to“ vlastně bude.
Nakonec vznikla skvělá díla: Strom
života, Ruce v neznámu, Šťastný

svět, Moře barev a Kometa. Závěrem jsme se dohodli na putovní
výstavě.
Poslední den v Unii už jsme byli
všichni kamarádi a pustili se do
soutěží v týmech. Fandili jsme
a pomáhali si. Dozvěděli jsme se
něco o pomůckách pro neslyšící
a jaké zajišťuje Unie služby. Měli

jsme štěstí, že se ten den v budově Unie právě otvírala kavárna
pro neslyšící. Při předávání
diplomů a Kufříků jsme tak zažili neopakovatelnou atmosféru
a milé pohoštění. Žáci naší školy
zažili nejen spolupráci s neslyšícími, ale i situace, ve kterých se
ocitají nevidomí. Přesvědčili se
o tom, že při vzájemné pomoci

neexistují překážky, které bychom
společně nezdolali.

Mgr. Lenka Zimulová,
ZŠ Horní

Zřizovatelem
školy je
městská část

BRNO-STŘED

Neziskovky

Knihovnička na bazénu se osvědčila. Pomáhá zdravotně postiženým

S počátkem podzimu odstartovala kampaň brněnského
občanského sdružení Domov
pro mne s názvem „Díky vám
dosáhnou“ upozorňující na

problémy lidí se zdravotním
postižením.
V rámci tohoto projektu bylo nejprve
ve veřejné sbírce vybráno čtyřicet
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metrů knih, které byly následně
umístěny do knihovniček instalovaných na pěti místech v Brně. A jak
si jednotlivé knihovny zatím vedou?
Knihy z těchto knihoven si zájemci
mohou libovolně prohlížet, půjčovat i odnášet. Mohou také přinést
své vlastní knihy, a to buď přímo
do sídla sdružení, nebo je umístit
do poslední poličky knihovny,
k tomu přímo určené. V každé
knihovně je umístěna také pokladnička, do které lze přispět
a pomoci v péči o zdravotně postižené, mimo to je k dispozici i možnost zaslat na číslo 87 777 dárcovskou zprávu ve tvaru DMS
PRODOMOV.
Jako první byla knihovna umístěna na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zájem
studentů o knihy je zde velký.
Naopak pomaleji přibývají příspěvky do zabudované pokladničky. „Je skvělé, že je o knihy zájem.
Bylo by ještě lepší, kdyby si studenti více uvědomovali také to,
z jakého důvodu tu knihovna stojí,“
říká jeden ze studentů fakulty.
Knihy si lidé odnášejí či půjčují také
v Místodržitelském paláci na
Moravském náměstí. Naopak

knihovny v Pražákově paláci a nejnověji také v Domě kultury jsou stále plné a knihy čekají na své nové
majitele nebo dočasné nájemce.
Největší zájem o knihovnu je
v areálu plaveckého bazénu na
Kraví hoře. Lidé si zde nejen vybírají knihy, ale také hojně přinášejí
své vlastní a především zde přispívají do pokladničky. „Vždy sem
doprovázím dceru na plavání a při
čekání si ráda prolistuji některou
z knih. Mnoho rodičů tady ocení
knihu ke kávě. Většina z nich také
přispěje na dobrou věc,“ dodává
jedna z návštěvnic bazénu.
Domov pro mne již od roku 1996
pomáhá lidem se zdravotním
postižením žít běžným způsobem
života a uspokojovat tak jejich pracovní, společenské, kulturní a jiné
potřeby. Svým klientům nabízí
odbornou osobní asistenci, různé
zážitkové pobyty a společenské
akce. Od roku 2012 provozuje
několik bytů Nezávislého bydlení
– unikátní projekt s nepřetržitou
asistenční službou, díky kterému
mohou lidé s těžkým zdravotním
postižením žít samostatně, mimo
ústav. Více na www.domovpromne.cz.
 (red)

Informujeme

Farnost na Křenové ulici slaví sto roků posvěcení kostela Panny Marie
Bohoslužby oslavující sté výročí posvěcení kostela Panny
Marie na Křenové ulici se konaly v lednu. Zajímavý interiér
kostela je však možné obdivovat po celý rok.
Secesní kostel Panny Marie upoutává pozornost svou šedesát
metrů vysokou věží, kterou se
podílí na moderním panoramatu
Brna. Nachází se v rovinatém území jižně od historického jádra, kde
byly při řece Svitavě a mlýnském
náhonu v devatenáctém století
stavěny továrny. Prudký nárůst
obyvatel přicházejících za prací
přinášel nové požadavky na
duchovní správu. Obyvatelstvo
navštěvovalo kostely v centru města, jejichž rozmístění neodpovídalo
vyvíjející se struktuře osídlení.
Ke stavbě kostela s farou bylo
vybráno místo po demolici bývalého špitálu s kostelem sv. Štěpána. První zmínka o špitálu (leprosáriu) s kaplí v těchto místech
pochází už z roku 1293. S jistotou
je kostel sv. Štěpána uváděn od
roku 1343.

Iniciátorem díla byla Jednota pro
stavbu katolických kostelů
v brněnské diecézi, založená
z popudu brněnského biskupa
Huyna v roce 1907. Základní
kámen byl položen v roce 1910.
Jak stavba pokračovala, byl
postupně posvěcen kříž ve vrcholu věže, zvony a 18. ledna 1914
celý kostel. Lavice, zpovědnice,
obrazy a další výzdoby byly
doplňované do roku 1915. Křížová
cesta byla realizována v roce
1924. V ose příčné lodi byl dodatečně zřízen dřevěný oltář z roku
1968, který je dílem brněnského
umělce Ludvíka Kolka a slouží
pozměněné liturgii podle II. Vatikánského koncilu, když se začaly
sloužit bohoslužby v rodném jazyce a čelem k věřícím.
Autorem technicky náročné stavby
včetně fary a školy v sousedství je
architekt Franz Holik. Provádějící
firma stavitele Josefa Müllera
použila moderní materiály – základy v bažinaté půdě jsou na betonovém roštu, klenba hlavního prostoru je z litého betonu a krov je
ocelový. Za druhé světové války

byl kostel poškozen blízkými výbuchy bomb. Vitráže pak nebyly
v plném rozsahu obnoveny.
V letech 1967 až 1982 prošel interiér kostela postupnou restaurátorskou obnovou. Jednalo se také
o složitou secesní výmalbu, která
byla nově provedena s jinými
ornamenty. Míra zachování
secesního interiéru je přesto
nebývale vysoká a v Brně ojedinělá. Okolí kostela se nepodařilo

plně realizovat podle původního
uceleného urbanistického návrhu
architekta Holika. I tak je krásné
průčelí kostela v parčíku tvořeném školou, činžovním domem
a budovou Úřadu práce nepřehlédnutelnou dominantou.
Informace byly čerpány z publikace vydané v roce 1997 kluby
Soroptimist a nadací Gloria Brunensis.

Ing. Bohumil Bílek

Oceněné stavby Jihomoravského kraje si lze prohlédnout na vlastní oči
Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů
ve stavebnictví České republiky pořádá pod záštitou Jihomoravského kraje každoročně
soutěž Stavba Jihomoravského kraje, uzávěrka pro rok 2013
je 15. února 2014.

Jaká je kvalita staveb a jak vypadají ty nejúspěšnější ze soutěže
za rok 2012? O tom se každý
může přesvědčit na vlastní oči na
Dni otevřených dveří, který se
koná 31. ledna od 9.00 do 15.00
hodin ve vítězných objektech.
Těmi jsou v kategorii Stavby
občanské vybavenosti Studijní

a informační středisko Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno
na Palackého tř. 1/3 a Divadlo na
Orlí, hudebně dramatická laboratoř Janáčkovy akademie múzických umění na Orlí 19.
Na prohlídku do Divadla na Orlí
je nutné se přihlásit na
jmss@iol.cz, případně telefonicky

na čísle 541 159 466 (ve všední
den mezi 8.00–12.00 hod.). Kapacita prohlídky je omezena na dvacet osob za hodinu.
Prohlídka Studijního a informačního střediska se koná v rámci
Dne otevřených dveří na VFU
a vstup je v uvedených hodinách
bez omezení.
 (red)

Hradem Veveří se i letos bude linout vůně moravského uzeného
Nádvoří hradu Veveří bude
patřit 8. a 9. února vybraným
uzenářům z celé Moravy. Na
letošních Slavnostech moravského uzeného jich bude soutěžit o cenu pro nejlepší uzené
maso celkem sedm.
Každý z návštěvníků dostane ke
vstupence ovarovou polévku pro
zahřátí zdarma. Pod širým nebem
tu řezníci naporcují pašíka a připraví zabijačkové speciality. Chybět nebude ani udírna, ve které
se budou připravovat speciální
festivalové šrůtky masa a slaniny.
I letos si návštěvníci mohou na

otevřených ohništích opéci některou z klobásek od uzenářů z celé
Moravy. „Vloni na hrad Veveří přijelo pět menších rodinných firem,
všechny používají dodnes tradiční
receptury a vyhýbají se chemii.
Letos portfolio řezníků rozšiřujeme, o to bude klání napínavější,“
uvedl za organizátory z centra pro
ekologickou turistiku Eceat Pavel
Pichler.
Děti se zabaví u speciálního buřtového představení divadla
z Rosic nebo při pozorování zvířátek. K vidění budou i tradiční
řemesla na klasickém jarmarku,
atmosféru slavností dokreslí lido-

vá muzika. Více informací a předprodej vstupenek na interneto-

vých stránkách akce www.moravskeuzene.cz.
 (red)
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Otevřená zahrada Nadace Partnerství se pyšní několika oceněními

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Nadace
Partnerství získalo další cenu.
V soutěži Český energetický
a ekologický projekt 2012
obdrželo titul v kategorii Stavba.

Unikátní pasivní budova se zelenou střechou na Údolní 33 patří
k nejlepším ukázkám zeleného
stavění v České republice. Využívá nejmodernějších technologií,
je vytápěna a chlazena pomocí
tepelných čerpadel napojených

na osm hloubkových vrtů, recykluje dešťovou vodu ze střech i ze
zpevněných ploch zahrady a po
„odladění“ v prvním roce provozu
bude dosahovat nejnižších spotřeb energií na jednotku plochy
ze všech administrativních budov
v republice.
Budova slouží jako vzdělávací
a poradenské centrum a sídlo
hned několika neziskových organizací. Dům obklopuje zahrada
s dvanácti hravými stanovišti
určenými pro vzdělávání žáků
a studentů.
Funkční náplní domu je poradenské, vzdělávací a konferenční
centrum. Poskytuje zázemí pro
více než šedesát pracovních míst
odborníkům z neziskových organizací a nabízí k pronájmu konferenční sál a jednací místnosti
pro dalších devadesát lidí.
Součástí hlavních komunikací je

foyer s možností instalace výstav.
„Od nového roku zde připravujeme ve spolupráci s Domem umění
také galerijní program,“ uvedla
produkční Monika Urbášková
z Nadace Partnerství.
Celý areál nazvaný Otevřená
zahrada zpřístupnila Nadace
Partnerství v dubnu 2013 a od té
doby jej navštívilo téměř šest tisíc
obyvatel i návštěvníků Brna.
Na projekt obdržela Nadace Partnerství spolufinancování z Operačního programu pro životní prostředí.
Otevřená zahrada získala také
Cenu ministra životního prostředí
za energeticky úspornou stavbu
v soutěži Stavba roku 2013, dále
Cenu Nadace ABF a Centra
pasivního domu. Více na
www.otevrenazahrada.cz.


(red)

Vesněnka pečuje o předškoláky, program nabízí také celým rodinám

Denní centrum pro děti Vesněnka zajišťuje program pro děti
od jednoho do pěti let. Dále
nabízí programy zaměřené na
rodinu a vzdělání.
Pro rodiny s dětmi nabízí Vesněnka možnost zajištění celodenní
péče ve školičce Vesněnka s provozem od 7.00 do 17.00 hodin na
Údolní 10, poskytuje také zajištění
péče o děti v domácím prostředí
prostřednictvím služby Vesněnka – pomoc rodinám.
Na letošní rok připravuje Vesněnka deset rodinných pobytů. Začát-

kem roku tři zimní lyžařské pobyty
pro začínající lyžaře s výukou
lyžování, v březnovém pobytu
jsou ještě poslední volná místa
pro děti od dvou let s rodiči. V květnu je připraven pobyt pro maminky s malými dětmi „Se zvířátky do
pohádky“ v rekreačním středisku
Zubří. O letních prázdninách se
uskuteční pět týdenních pobytů
pro rodiče a prarodiče s dětmi, na
ně je možné se hlásit již nyní. Na
podzim pak proběhne tradiční
pobyt s velkou dávkou sportování
a turistiky pro celou rodinu.
V lednu se rozbíhá již šestý běh
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rekvalifikačního kurzu Lektor volnočasových aktivit s akreditací
MŠMT a budou pokračovat oblíbené kurzy Kreativního tvoření
s akreditací MŠMT se zaměřením
na další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků – pestrá nabídka zaujme
všechny, kteří mají rádi rukodělné
techniky.
Vesněnka dále nabízí možnost
logopedického poradenství, kde
pod vedením odborné logopedky
mohou rodiče s malými dětmi
konzultovat a následně i řešit vady
řeči svých dětí. Poradna je otevřená i potřebám starších dětí,
mládeže i dospělých. V přípravě
je vybudování klinického logopedického poradenství.
Od září 2013 se stala Vesněnka
autorizovanou organizací MPSV,
která umožňuje zájemcům o získání profesní kvalifikace Chůva
pro děti do zahájení povinné školní docházky absolvovat autorizované zkoušky a zajistit si tak možnost výkonů tohoto povolání.
První zkouška proběhla 23. listopadu 2013, další termín je připraven na 28.února a 1.března 2014.
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách organizace. Vesněnka nabízí absolventům této zkoušky další

spolupráci v agentuře Vesněnka –
pomoc rodinám.
Již od roku 2009 zajišťuje Denní
centrum pro děti Vesněnka v rámci své hlavní činnosti péči o děti
od jednoho do pěti let. Za tu dobu
se postaralo již o více než 330
dětí převážně zaměstnaných rodičů. Od 1. června 2012 otevřela
organizace svou druhou pobočku
a stala se partnerem MU Fakulty
informatiky v rámci gendrového
projektu z ESF. Vesněnka tak
zajišťuje péči o děti zaměstnanců
této fakulty a jejich partnerských
podniků.
Školička Vesněnka je zařazena
do projektu podporujícího zajištění bezpečnosti dětí Reflexní
děti. Její činnost je podpořena
ESF z projektu OP LZZ (Firemní
školka MU), Jihomoravským krajem, Magistrátem města Brna
a radnicí městské části Brno-střed.
Více na www.vesnenka.eu.

Jana Benešová,
Vesněnka

Projekt
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Informujeme

Soutěž Brněnský hrnek vrcholí. Domovní znamení vystaví na radnici
Již popáté se zamýšlíme nad
bohatou historií označování
domů. Pevně věřím, že se nám
podařilo vás pomyslně „na dchnout“ myšlenkou o znovuobnovení a vzkříšení starých
domovních znamení.
Devatenáctý ročník soutěže
v keramice Brněnský hrnek
vrcholí, zanedlouho na Údolní ulici do naší školičky Vesněnka
začnou přicházet první dílka
malých i velkých keramiků, která
se následně začnou evidovat,
fotografovat, několikrát přeskládávat z krabice do krabice až přijde den, kdy se sejde odborná
hodnotící komise a z velkého počtu výrobků vybere ty nejlepší. Pravidla soutěže jsou jasná – kolektivy dětí ze škol, školek,
uměleckých kroužků, ale i skupiny
seniorů z pečovatelských domů
mají za úkol zpracovat „svůj“
domovní znak, který si účastníci
vybrali ze seznamu osmnácti
navržených vyhlašovatelem soutěže organizací Vesněnka. Vyhlášena a odměněna budou první tři
místa a nejzdařilejší podobu
domovního znaku potom následně soutěžící z daného kolektivu
promění ve finální kachli o rozměrech 30҂30 cm. Ty budou
vystaveny v prostorách radnice
Brno-střed a třeba se i podaří je
osadit na domy v brněnských ulicích. V soutěži je zapojeno třináct
soutěžních kolektivů.
V minulém čísle jsem se zmínila,
že se tentokrát společně projdeme po známých brněnských
náměstích. Víme, že od 19. čer-

vence 1770 se začalo v Brně
s číslováním domů postupnou
řadou počínaje od Brněnské brány (dnešní Šilingrovo náměstí).
Roku 1775 byl podle tohoto
nového číslování pořízen také
první seznam domů. V Brně jich
tehdy napočítali 537. V roce
1779 vyšel tento seznam v tištěné podobě a ukázal se jako
užitečná pomůcka k orientaci
a ke snadnému zjištění vlastnických vztahů ve městě. Roku
1785 byla do adresáře, jehož byl
autorem Josef Primitiv Lemmer,
zahrnuta také předměstí, tzn.
v podstatě celé území dnešní
městské části Brno-střed
a Komárov. (Vilém Walter, vilemwalter.cz). Značilo se tzv. systémem konskripčním, tedy popisným. Popisným proto, že když se
číslování poprvé provádělo, psala se tato čísla křídou na vrata či
fasády domů. To už si nyní opravdu představit nedovedeme. Neznačily se pouze kostely, kaple
a neobydlené věže.
Zalistujme tedy zápisky historičky Mileny Flodrové a zastavme
se na dvou brněnských náměstích: „Ani další dvě brněnská
náměstí nebyla bez domovních
znamení. Na Zelném trhu byl
půvabný štít U zlaté růže
a U krásné otrokyně, Dominikánské náměstí zase zdobil štít U tří
lip, U zlatého jelena a U labutě.
Snad má svou historii i dnešní
znamení U Madony. Z ulic a uliček se dochovalo dokladů
o domovních znameních již
méně, ale i ta jsou zajímavá.
Mečová měla dům U vinného lis-

Dům U zlatého jelena stával na Dominikánském nám. v místě č. 6/7
tu, Panská pak U zlatého rohu
a U bílého berana, Jezuitská
U husy, Běhounská U zlaté studny a Veselá např. U tří židů. Ve
výčtu bychom mohli pokračovat,
proto na Kobližné byste se setkali ještě se štítem U zlaté ovce či
U čápa, na Radnické byste potkali – ostatně jako dnes – znamení U zlaté koruny a dále
U stříbrné koule, U anděla, U tří
beránků a dosud viditelný U dobrého pastýře, který ovšem nebyl
tím pravým domovním štítem,
ale jakýmsi zásvětným znamením na ochranu domu, podobně
jako je třeba sv. Roch na Josefské či různé sošky svatých floriánků.“
Snažíme se alespoň v tomto
malém formátu keramické soutěže a osvětou oživit tento starý
způsob číslování domů. A třeba
se nám podaří naplnit přání naší

patronky soutěže Milky Flodrové: „V roce 1770 bylo nařízení
zrušit domovní znamení jistě
užitečné, bylo vyvoláno bouřlivým hospodářským rozmachem
a stavebním rozvojem měst, ale
svým způsobem město o tuto
jeho drobnou užitečnou dekoraci
jaksi ochudilo. Proto si myslím,
že by nebylo tak marné ji tam,
kde to jde, zase vkusně obnovit.
Už ne jako orientační pomůcku,
ale jako milou dekorativní drobnost, kterých není na tváři města
nikdy dost. Možná by si to
zasloužily nově se probouzející
krásné fasády domů, možná by
to přispělo, byť drobnou mincí,
ke zlidštění, zútulnění a zpříjemnění atmosféry Brna. A o to nám
přece všem jde, či ne?“

Jana Benešová, Vesněnka
(S použitím textů
historičky Mileny Flodrové)

Pacienti ocenili Masarykův onkologický ústav za rozdané úsměvy
Ve čtvrtém ročníku soutěže
o Nejusměvavější nemocnici
roku 2013 zvítězil v kategorii
Nemocnice brněnský Masarykův onkologický ústav. V kategorii Fakultní nemocnice se
jasným vítězem stala Fakultní
nemocnice v Motole.
„Jsme velmi rádi, že jsou pacienti
v naší nemocnici spokojení a že
jejich hlasování nás vyneslo až
na první příčku soutěže o Nej-

usměvavější nemocnici. Víme,
jak náročná může léčba být,
a proto se snažíme dělat vše pro
to, abychom hospitalizaci pacientům co nejvíce usnadnili a zpříjemnili. Stále je na čem pracovat
a toto prvenství je tak pro nás
nejen odměnou, ale také obrovskou motivací do další práce,“
uvedl ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Jiří
Vorlíček.
Speciální kategorie Nejusměva-

vější nemocnice je součástí soutěže Nemocnice ČR 2013, kterou
každoročně vyhlašuje nezisková
organizace HealthCare Institute.
Letošní ročník soutěže se setkal
s velkým zájmem a do soutěže
se zapojilo celkem sto padesát
sedm nemocnic a téměř padesát
tisíc pacientů z celé republiky.
Stejně jako v předchozích letech
i tentokrát pacienti hlasovali prostřednictvím
dotazníkového
šetření, kdy odpovídali na otázku

„Jak často se personál při komunikaci s vámi usmívá?“ a nemocnici hodnotili v pětistupňové škále. A jak výsledky průzkumu jasně
ukázaly, více než devadesát procent pacientů je se způsobem,
jakým s nimi lékaři komunikují,
spokojeno. Většina dotázaných
totiž zvolila odpověď „často“ či
„velmi často“.



(red)
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NOVÝ DŮM NÁBYTKU

JESLIČKY PRO VAŠE DĚTIČKY

V BRNĚ
Minská 109, Brno
tel.: 602 933 328
541 247 755
Prodejní doba:
po–pá: 10–12 13–18
e-mail: nore@volny.cz

EŽǀĢŽƚĞǀşƌĄŵĞƉƌŽĚĢƟŽĚϭĚŽϮ͕ϱůĞƚ͘
'ĂƌĂŶĐĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşŚŽƉƎşƐƚƵƉƵ͕ŬǀĂůŝƚŶşƉĠēĞĂǀǌĚĢůĄǀĄŶşĚĢơ͕
ǀǇƐŽŬĠŽĚďŽƌŶŽƐƟƉĞĚĂŐŽŐƽ͘
EĂũĞĚŶŽŚŽƉĞĚĂŐŽŐĂũĞǀĞƐŬƵƉŝŶĐĞϯʹϲĚĢơ͘

KVALITA ZA ROZUMNOU CENU

www.noretrade.cz

Poukaz na Kč 1000,–
Lze uplatnit při objednávce nábytku
v hodnotě min. Kč 10 000,--.
Akce a slevy uvedené jinde se
nesčítají. Platnost do 31. 3. 2014.

129ċ27(9ě(12
3UDFXMHPHVSURIHVLRQiOQt]QDþNRX/RQGDSURIHVVLRQDO
3UDYLGHOQČDEVROYXMHPHVHPLQiĜHSRGYHGHQtPRGERUQêFKWUHQpUĤVWXGLD:HOOD
3ĜLMćWHVHQHFKDWKêþNDW 7ČãtPHVHQD9iV
-HGQRUi]RYiVOHYDSRSĜHGORåHQtWRKRWROHWiNX
.RQWDNW
*DEULHOD-XUþtNRYiWHO
JMXUFLN#VH]QDPF]

6LOYLH3RVStãLORYiWHO
VLOYLHSRVSLVLORYD#VH]QDPF]

KĚĞ͍

KoŶƚaŬƚ͗
sşĐĞŝŶĨo͗

ǌĞŶĞĐŬĄϮϯ͕ƌŶŽʹsŝŶŽŚƌĂĚǇ
:͘ĂďĄŬĂϭϭ͕ƌŶŽʹ<ƌĄůŽǀŽWŽůĞ
ϳϯϵϭϴϭϱϯϱ͕ϲϬϯϯϳϲϵϱϳ
ǁǁǁ͘ƐůƵŶŝĐŬŽͲŵŽŶƚĞƐƐŽƌŝ͘Đǌ

!!!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
www.kia.com

Jak dlouhých
je skutečně
20 cm?

Pohodlné parkování a couvání bez stresů je cílem každého řidiče.
Proto jsme v Kia vybavili naše vozy zadní parkovací kamerou, se kterou bude vaše jízda dozadu a parkování snadnější než kdykoliv
předtím. Zadní parkovací kamera je jen jednou z mnoha chytrých technologií, kterými Kia Venga umocní váš dobrý pocit z jízdy.
Nechte se překvapit akčním modelem Anniversary s výbavou, která vás nadchne tak, že se cena od 259 980 Kč a sebevědomá
nabídka 7leté záruky stanou už jen třešničkou na dortu.

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

Kia Venga. Kombinovaná spotřeba 4,5 – 6,5 l/100 km. Emise CO2 119 – 154 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně
a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte vašeho prodejce Kia.
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KOUPÍM cihlový BYT
2(3)+1 v centru Brna.
HOTOVOST,

www.sklizeno.cz

rychlé a seriózní jednání,

BEZPEČNÝ PŘEVOD

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

NAVŠTIVTE NAŠE PRODEJNY
A OCHUTNEJTE

603 185 571

OPRAVDOVÉ

POTRAVINY
JOSEFSKÁ 14, BRNO-STŘED | DVOŘÁKOVA 14, BRNO-STŘED | KŘÍDLOVICKÁ 47, U RONDA
PALACKÉHO 93, U SEMILASSA | ŘÍČANSKÁ 23, SÍDLIŠTĚ KAMECHY

'ċ76.e&(175806/81Ëý.2
3ě,-Ć7(6(69é0,'ċ70,675È9,73ěË-(01é
ý$6$-(â7ċ6(,1ċ&2129e+21$8ý,7

=È3,6'2.85=ģ35È9ċ352%Ë+È
KDE NÁS NAJDETE?

J. BABÁKA 11, 602 00 BRNO-KRÁLOVO POLE

KONTAKT A VÍCE INFO: www.slunicko-montessori.cz/detske-centrum-slunicko
603 534 316, 603 376 957

1
11 2

1
11 2

Partnerská STK

Křižík
ova

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.
Sob
ěšic
e

681)/2:(5
SURJUDPRERKDFHQRKUDYRXIRUPX
YêXN\DQJOLFNpKRMD]\ND

Sladkovského 7, BRNO
(pod Kociánkou)

1
13 4

6/81Ëý.2
SURJUDP]DPČĜHQêQDVSROHþQpKU\
DWYRĜHQtURGLþĤVGČWPLGOHSULQFLSĤ
montessori pedagogiky

STK Královo Pole s.r.o.
1
13 4

NABÍZÍME KURZY:
Nabízí výukové programy
SURURGLþHVGČWPLRGURNX

Královop
olsk
strojírna á

Sladkovs

kého

vní
Sporto

s
Globu

ký

Mojmírovo
nám.

Poděbradova

ls
vopo
Králol
tune

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

www.stkkralovopole.cz

STK s tradicí!
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Starožitnosti
VÝKUP

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

Návrat k tradicím

Pivo ja

starožitností, zlata a stříbra

ko dáre

k

!!! PLATBA V HOTOVOSTI !!!

]DORåHQR

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

tel.: 737 171 367 nonstop
Křížová 3 (u Mendlova nám.)
Po–Pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu
+ 420 602 352 922

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

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

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

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

www.levnesporaky.cz

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

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

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

ŠKODA POJIŠTĚNÍ
JISTÍME VÁS
KDEKOLIV

Jako ušité na míru Vašemu novému vozu ŠKODA je pojištění, díky kterému můžete
cestovat bez obav a starostí. Stačí si vybrat variantu, která bude 100% vyhovovat Vašim
představám.
ŠKODA Pojištění v sobě spojuje:
komplexní pojištění Vašeho vozu ŠKODA
pojištění živlu, poškození nebo zničení zvířetem a střetu
se zvířetem
výhodnou koncepci Domovského servisu
nonstop asistenční služby
první škodu bez vlivu na bonus
Navštivte svého autorizovaného prodejce a sjednejte si originální ŠKODA Pojištění.
Více na www.skoda-auto.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

100% pojištění, 100% péče, 100% jistota
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Autosalon HORA CZ a.s.
Štouračova 1a, 635 00 Brno
Tel.: 603 511 838
www.autosalonhora.cz

Informujeme

Studenti na Mezinárodní večeři ochutnali národní jídla cizích zemí

Představte si stůl plný mezinárodního pestrobarevného
a vynikajícího jídla spolu
s jejich kuchaři… Přesně tak
totiž vypadala Mezinárodní
večeře pořádaná organizací
AFS v kavárně La Costa na
Běhounské.
Do kavárny byli zváni studenti
a jejich hostitelské rodiny. Vše bylo

snad ještě lepší, než jsme očekávali! Svoje národní jídla představili
studenti z Argentiny, Itálie, Japonska, Venezuely, Brazílie a Kostariky. Poznávali jsme cizí kultury
nejenom očima, ale především
nosy a žaludky! Každý kousek byl
nesmírně lahodný a tvořený s láskou a radostí!
Kuchaři, kteří nám svoje díla přinesli na ochutnávku, jsou zahra-

niční studenti a v České republice
studují díky neziskové nestátní
dobrovolnické organizaci AFS.
Tato organizace se zaměřuje na
mezikulturní vzdělávání, snaží se
lidem zprostředkovat znalosti
a schopnosti potřebné v dnešním
stále propojenějším multikulturním světě.
Skrze „vysílací program“, kdy
středoškoláci vyjíždějí do zahra-

ničí, mohou poznat, do hloubky
pochopit a tím i snáze respektovat
cizí kulturu. Studenti bydlí v dobrovolnických hostitelských rodinách a navštěvují střední školu.
Dobrovolníci z AFS je během programu provázejí a snaží se jim
pomoci správně využít tuto zkušenost. Více na www.afs.cz.

Barbora Reichmanová,
AFS Mezinárodní programy, o. s.

Cyrilometodějské gymnázium přivítalo studenty z francouzské Akvitánie
Cyrilometodějské gymnázium
přivítalo francouzské studenty
z Lycée de La Sauque.
Poté, co se v roce 2011 uskutečnil
oboustranný jazykově-poznávací
výměnný pobyt studentů francouzštinářů z Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné
školy pedagogické Brno a studentů francouzské střední školy
Lycée Saint Vincent z bretaňského města Rennes, bylo navázáno
partnerství s další francouzskou
střední školou, a to Lycée de La
Sauque z akvitánského městečka
La Brède nedaleko Bordeaux.
Jako oplátku za předchozí květnovou návštěvu našich gymnazistů v Lycée de La Sauque jsme
přivítali skupinu sedmadvaceti
studentů se dvěma učiteli, kteří
se stali hosty rodin studentů francouzštinářů (ale i němčinářů)
z vyššího gymnázia.
Pro francouzské hosty byl připraven bohatý program, zajištěný
profesorkami Mgr. Monikou Vondrákovou Ph.D. a Mgr. Kateřinou
Kunzfeldovou, DiS. Úvodní prodloužený víkend si užili v Praze.
Prohlédli si areál Pražského hradu
včetně Starého královského palá-

ce, Zlaté uličky, Chrámu sv. Víta
a baziliky sv. Jiří a navštívili také
expozice Národní galerie. Poté se
studenti přesunuli do Brna.
Zde je krátce přivítal ředitel školy
Mgr. Ing. Jiří Haičman a už se jich
ujali jejich čeští korespondenti
z kvinty až oktávy a doprovodili je
do svých rodin.
První den věnovali hosté objevování krás Brna. Nabyté vědomosti, načerpané při dopolední
komentované prohlídce nejvýznamnějších brněnských památek (Stará radnice, katedrála
sv. Petra a Pavla, Zelný trh, nám.
Svobody, kostel sv. Jakuba, kostel
sv. Tomáše), si po obědě prověřili
orientační hrou jeu de piste. Krásné slunečné podzimní odpoledne
bylo zakončeno návštěvou Nové
radnice, kde naše hosty slavnostně přivítala náměstkyně primátora Jana Bohuňovská. Studenti si
prohlédli historické sály radnice
a čekalo je i malé občerstvení.
Následující dny proběhly ve znamení cest za poznáváním jak
významných duchovních či kulturně-historických památek moravského regionu (cyrilometodějské
poutní místo Velehrad se sousedním velkomoravským archeoskan-

zenem na Modré, zámek a zámecký park v Buchlovicích, Olomouc,
zapsaná díky svému baroknímu
sloupu Nejsvětější Trojice do
seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO), tak i míst spojených s česko-francouzskou historií. Během sledování stop Napoleona I. Bonaparta (zámek
a zámecký park ve Slavkově u Brna
s přilehlými lokalitami tzv. bitvy tří
císařů – Žuráň, Santon, Stará pošta, památník Mohyla míru) měli
možnost si alespoň na chvíli
„odskočit domů“, přesněji na exteritoriální území Francouzské republiky, ležící na Žuráni. Jen ta francouzská státní vlajka chyběla…
Pamatováno bylo i na výlet za

přírodními krásami Moravského
krasu, kdy mohli hosté ocenit jedinečnou hloubku propasti Macocha či velkolepost Punkevních
jeskyní a projet se na lodičkách
po řece Punkvě. Večerní hodiny
byly zpestřeny nejen ochutnávkami tradiční české kuchyně, kterou zajišťovaly hostitelské rodiny
opravdu v hojné míře, ale také
návštěvou koncertů klasické hudby či jedné z lekcí taneční školy.
Po týdnu plném zážitků zbývalo
už jen rozloučit se, udělat posledních pár fotografií ve vestibulu
školy, zamáčknout slzy a říci si:
Třeba se ještě někdy uvidíme!
 Mgr. Monika Vondráková, Ph.D.,
koordinátorka výměnného pobytu
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Volný čas

Kluziště na Moraváku zve ke karnevalovému veselí i žonglování na ledě

Zabruslit si na Moravském
náměstí bude možné do konce
února. Běžný provoz zpestří
Veselý karneval na ledě a Žonglování na ledě.
Příznivci klasického bruslení si
letošní zimu mohou užívat přímo
v centru města, na Moravském

náměstí. „Předpokládáme provoz
na kluzišti až do konce února. Otevřeno je každý den v blocích od
11.00 do 13.00, od 14.00 do 17.00
a od 18.00 do 21.00 hodin. Mezi
jednotlivými bloky probíhá úprava
ledu,“ informoval za provozovatele ředitel Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora

Mgr.Evžen Hrubeš. Aktuální zprávy o bruslení na Moravském
náměstí, ale také na kluzišti
v areálu koupaliště na Kraví hoře
zveřejňují webové stránky
www.kravihora-brno.cz.
Na kluziště na Moraváku zvou
také pořadatelé Veselého karnevalu na ledě, který se koná
1. února od 10.00 do 12.00 hodin.
Akci organizuje Veselá kavárna
ve spolupráci s Divadlem Koráb,
děti potěší hry, soutěže i obří loutky, převleky a masky jsou vítány.
Vstupné je 70 Kč pro děti i dospělé. Nad karnevalem převzal záštitu starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.

Vyzkoušet si dvě na koordinaci
náročné aktivity – bruslení a žonglování – bude možné také na kluzišti na Moravském náměstí, a to
na tradiční zimní taškařici Cirkusu
LeGrando. Žonglování na ledě
je připraveno 14. února od 16.00
do 18.00 hodin. „Na místě budou
k zapůjčení žonglérské pomůcky,
připraveny jsou také soutěže
o drobné ceny,“ přislíbil organizátor akce Konrad Heczko. Podrobné informace podá zájemcům na
telefonním čísle 776 120 440
nebo e-mailu: konrad@luzanky.cz. Vstup na akci je zdarma.


(red)

Na prázdniny připravily Lužánky výpravu do Prahy nebo ke hvězdám
Středisko volného času Lužánky zve děti k aktivnímu prožití
pololetních prázdnin.
Výlet do hlavního města s názvem
Ledová Praha je určený dětem ve
věku šest až patnáct let. S pražskými pověstmi a tajemnými místy se seznámí od 30. ledna do
2.února. Navštíví také žižkovskou
televizní věž, Muzeum policie

nebo Mořský svět. Cena je
1 400 Kč, přihlášky přijímá Kristýna
Marková,
telefon
547 223 074, e-mail: kisa@luzanky.cz.
Příměstské Pololetky pod hvězdami jsou připraveny 31.ledna od
9.00 do 16.00 hodin na pracovišti
Louka na Bzenecké 23. Kromě
her a zábavy se děti podívají do
Hvězdárny a planetária. Cena

300 Kč, hlásit se je možné u Kateřiny Tlamkové na telefonu
608 403 082 nebo e-mailu: tlamákova@luzanky.cz.
Na Lánech si pak školáci od šesti
do dvanácti let mohou 31. ledna
na příměstských Pololetkách
s keramikou vyrobit v ateliéru velkou keramickou loutku. Cena
300 Kč, bližší informace podá
a přihlášky přijímá Andrea Kame-

nická na telefonním čísle
547 240 937 nebo e-mailu: vytvarkalany@luzanky.cz.
Rodiče mohou děti hlásit také na
aktivity připravené o jarních
prázdninách. Připraveny jsou příměstské tábory, ale i pobyt
v Buchlovicích nebo Orlických
horách. Více na www.luzanky.cz.


(red)

SVČ Lužánky letos slaví. Důvod k oslavě prozradí tajenka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


20
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2014

Kolik nohou má moucha
Nejhorší školní známka
Král zvířat
Naše největší sova
Malý mužíček
Velké zvíře s chobotem
Pohádkové zvířátko oděné do modrých kalhot s kšandami
Lesní žínky

Luštěnku pro děti připravilo SVČ Lužánky

Rozhovor

Marie Čápová: Naše rodina propadla folklóru a je to stále krásné

Energická Marie Čápová sleduje malé tanečníky a tanečnice
v modrotiskových sukýnkách.
Rozhovor začíná, kde jinde, než
na pravidelném nácviku dětského folklórního souboru
Javorníček. Zakladatelka a vedoucí Javorníčku folklórem žije
už celých pětapadesát let
a trpělivě se dělí o folklórní
bohatství s dalšími generacemi.

A jaké tedy byly počátky
vašeho souboru? Bylo
těžké se prosadit?

Je to již padesát pět let, co
jste společně se svým
manželem založila
folklórní soubor
Javorníček. Co vás k tomu
tenkrát vedlo?

Už tenkrát jste tancovali
v Domě pionýrů
a mládeže, což byl
předchůdce dnešního
Střediska volného času
Lužánky?

Tenkrát jsme s manželem oba
chodili do folklórního souboru,
tam jsme se vlastně i poznali.
V roce 1958 jsme si řekli, že
bychom mohli založit dětský soubor, protože jsme měli nasbíraný
materiál z Valašska, určený hlavně pro děti. A tak jsme začali
s malým dětským souborem.

Ano, tenkrát to byl Dům pionýrů
a mládeže. Od počátku jsme tam
nacvičovali, s přetržkou asi dvou
let, po kterých jsme se ale zase
vrátili. Jsme samostatná jednotka,
sdružení, ale zároveň jsme pod
Střediskem volného času Lužánky. Velký Javorník je zvlášť, tam
od nás přecházejí děti, když
vyrostou. Takže Javorník má soustavně přísun mladých lidí.

Vaše choreografie, kroje
a písně tedy odpovídají
valašskému regionu?
Ano, my děláme převážně Valašsko. Kroje jsme si na Valašsku
sesbírali a podle nich jsme si je
nejprve nechali ušít, teď už si je
šijeme i vyšíváme sami. Písničky
jsme začali zapisovat od místních
staroušků, tetiček a stařenek.
Také se snažíme na Valašsko alespoň jednou za rok s dětmi vyjet.
Bohužel zpěváci už tam nejsou,
ale alespoň jim můžeme ukázat
ty chaloupky, kam jsme kdysi jezdili.

Neměli jsme problémy se prosadit, už v roce 1959 jsme jeli do
Prahy a tam jsme dokonce vyhráli
celostátní soutěž. Tenkrát jsme
nacvičili Pionýrský hektar kukuřice, měli jsme takové vystylizované kroječky a s tím jsme tedy velice uspěli, protože kukuřice, ta
byla tehdy strašně politicky důležitá pro režim.

Jak se vaše činnost
během toho více než
půlstoletí vyvíjela?
Začínali jsme pouze s dvanácti
dětmi, těm mohlo být tak deset,
dvanáct roků. Dnes máme dvě sta
padesát členů, to je už opravdu
kolos. Chodí k nám děti od čtyř do
osmnácti let do několika tanečních kategorií a tří muzik. S manželem jsme se snažili, abychom
v nich vypěstovali hlavně dobré
chování, dobré tancování a zpívání. A potom, když už děti dospě-

Profil
ly, tak se kolektiv rozrůstal a ti starší nám začali dělat instruktory.
Dnes tu máme spoustu manželských párů, dokonce už i dědečkové a babičky nám sem vodí svá
vnoučata. Za našich mladých let
se pořádaly ještě soutěže, dnes
už jsou jen přehlídky. Na soutěžích jsme získali spoustu ocenění, byli jsme opravdu dobří. Dnes
nás děti hodně reprezentují na
přehlídkách v cizině.

V roce 1958 založila paní
Marie Čápová spolu s manželem Josefem Čápem folklórní
soubor Vlaječka, dětskou
odnož folklórního souboru Vlajka mládí. Vlaječka se v roce
1969 přejmenovala na Javorníček. Členů souboru postupně přibývalo, malí tanečníci
odrůstali a mladí členové souboru se začali sami zapojovat
do vedení. Čas plynul a Javorníček se rozrostl v jeden z největších folklórních souborů
v České republice. Soubor je
neziskovou organizací při SVČ
Lužánky Brno.

Věnovali jste se
Javorníčku jen vy
s manželem, nebo se
zapojili i ostatní členové
rodiny?
Já mám dva syny, oba dva
v Javorníčku tančili, jeden je ještě
dodnes vedoucí jedné kategorie,
ten druhý na to bohužel nemá čas,
ale pořád Javorníčku fandí. Vnučka už také chodí do souboru, celá
naše rodina propadla folklóru a je
to krásné.

Co vám působení
v Javorníčku dalo a co
naopak vzalo?
Dalo mně především velice dobrý
pocit, že ze všech dětí v Brně je
alespoň hrstka vychovaných.
Nevzalo mi to nic, protože já si nic
vzít nedám. A čas, který tomu
věnuji, je ten, který tomu chci

věnovat. Dělá mi hrozně dobře,
když přijdu někam, kde mě děti
poznávají a mají mě rádi, vždycky
se ke mně chovají moc hezky. Velice hezky vzpomínají i na manžela,
který před sedmi lety zemřel.

Vzpomenete si na období,
které pro vás bylo
v Javorníčku nejhezčí?
Já vám řeknu, že celých těch
padesát pět let je pro mě moc
dobrých. Nevzpomínám na nějaké období, na které bych si postěžovala. Vše běží tak, jak jsme si
to s manželem přáli.


(red)

21
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2014

Volný čas

V nově otevřené manéži Cirkusu LeGrando naučí vzdušnou akrobacii

Cirkus LeGrando otevřel v lednu novou kamennou manéž na
Stamicově 7 v Kohoutovicích.
Zájemci o vzdušnou akrobacii
se mohou hlásit do nově otevřených kurzů.
Pravidelné kurzy budou probíhat
od ledna do dubna, v rámci každého proběhne dvanáct lekcí.
Vzdušná akrobacie zaměřená na
trapéz a trapéz ring pro mírně
pokročilé se bude konat vždy

v pondělí od 18.00 do 19.30
hodin. Ve stejném čase je
v pondělí připraven také kurz
Vzdušná akrobacie se zaměřením na šály, vhodná je pro mírně
pokročilé (mírně pokročilými jsou
chápáni ti, kteří již na trapézu či
šálách cvičili a mají v těchto disciplínách předchozí i nepatrnou
a základní zkušenost).
Vzdušná akrobacie pro začátečníky se koná každé pondělí od
19.30 do 21.00 hodin. Partnerská

Ve Vesně připravili vzdělání a zábavu
pro všechny věkové kategorie
Vesna připravila na letošní rok
řadu vzdělávacích a volnočasových aktivit.
V sídle společnosti na Údolní 10
jsou připraveny kurzy s akreditací
MPSV s názvem Pracovník
v sociálních službách – pečovatel(ka) o seniory a handicapované
a Pracovník v sociálních službách
– pečovatel(ka) o děti do patnácti
let včetně handicapovaných.
Výuka se koná vždy v pátek od
15.00 do 19.00 hodin a v sobotu
od 8.00 do 15.30 hodin.
Dále je možné se hlásit do hudebních kurzů pro děti a širokou veřejnost, vyučovat se bude hra na
kytaru, klavír, keyboard, flétnu,
trubku, dále zpěv a muzikálový
zpěv.
Kroužek Balerínky se zaměřuje
na taneční a pohybovou výchovu
dětí, připraven je i dramatický
kroužek a výuka scénického tance, základy sebeobrany pro děti
nebo angličtina hrou pro děti od
dvou do pěti let.
Přihlášky a informace do akreditovaných i volnočasových kurzů

podá Bc. Helena Matulová, telefon 733 506 684 a 513 034 951,
e-mail: h.matulova@vesnaspolek.cz nebo osobně v kanceláři
na Údolní 10.
K zápisu zvou také jazykové kurzy
angličtiny, němčiny, francouzštiny
a ruštiny, výuka je připravena ve
všech úrovních, pro všechny
věkové kategorie.
V červnu a září organizuje Vesna
pobyty pro seniory a rodiny s dětmi, na kterých je čekají společné
vycházky, výuka angličtiny, společenský a zábavný program.
Přihlášky na jazykové kurzy
a pobyty přijímá a bližší informace
podá Jindra Kašpárková, telefon
721 367 850 a 513 506 684,
e-mail: Jindra.Kasparkova@seznam.cz nebo osobně v kanceláři
Vesny.


(red)

Projekt
podporuje
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akrobacie ve čtvrtek od 18.00 do
20.00 hodin.
Kurzy jsou komplexnější, zaměřeny na hlubší průběžné zvládnutí
dané cirkusové techniky. Jednotlivé lekce kurzu na sebe přímo
navazují, díky čemuž je zvládnutí
dané techniky intenzivnější
a snadnější.
Cena za jeden kurz činí 1 500 Kč,
při výběru více kurzů pak 1 200 Kč.
Cirkus LeGrando dále připravuje
Cirkusový openspace, tedy volný

tréninkový prostor v nové manéži,
vždy v úterý od 18.15 do 20.15
hodin za rozjezdovou cenu 50 Kč
za vstup.
Kondiční hodinka s Ivet vždy ve
čtvrtek od 18.30 do 19.30 hodin
je zaměřená na protahovací
a posilovací cvičení, balanční cvičení, stojky a podobně. Zaváděcí
cena je 80 Kč za vstup. Více na
www.legrando.cz.

Konrad Heczko,
Cirkus LeGrando

Botanická zahrada láká k návštěvě
Po lednových Dnech otevřených dveří připravuje Botanická zahrada další programy.
Botanická zahrada na Kotlářské 2 má otevřeno celoročně
mimo státní svátky 21. dubna,
1. května, 8. května, 28. října,
17. listopadu a od 15. prosince
2014 do 4. ledna 2015.
Od 12.00 hodin bude z důvodu
chemického postřiku zavřeno ve
sklenících ve dnech
24. ledna, 14. února, 21. března,
18. dubna, 16. května, 20. června, 3. a 31. října a 21. listopadu.
Připravované programy:
květen
22.–30. 5. od 9.00 do 18.00 hodin
Výstava masožravých rostlin
doplněná o kresby Jiřího Moravce především na téma Živočichové bromélií a tradiční výstava
prací žáků výtvarného oboru
Základní umělecké školy Veveří.
Výstava je vhodná i pro školní
exkurze, spojená s prodejem
rostlin. Vstupné 60 a 30 Kč.
srpen
7. 8. od 18.00 do 21.00 hodin
Desátý jazzový večer aneb Mož-

ná vykvete i viktorie královská.
Oblíbená akce pro milovníky jazzu, občerstvení, dámy a pánové
v extravagantních kloboucích,
s nazdobenými slunečníky
a v dobovém oblečení jsou vítáni. Vstupenky nejsou v předprodeji, na každého se dostane.
Vstupné 150 a 100 Kč.
září
12.–19. 9. od 9.00 do 17.30 hodin
Prodejní výstava sukulentů.
Tradiční výstava zahajující nový
školní rok. Vstupné 60 a 30 Kč.
Noc vědců
26. 9. od 18.00 do 22.00 hodin
Večerní prohlídka skleníků v rámci celofakultní akce s doprovodným programem, vstup zdarma.
říjen
23.–26. 10. denně od 9.00 do
17.00 hodin
Výstava citrusů a jiných subtropických a tropických užitkových
rostlin. Vstupné 60 a 30 Kč.
listopad
7.–9. 11., od 9 do 16 hodin
Tradiční prodejní výstava exotického ptactva s prohlídkou skleníků, vstupné 60 a 30 Kč.

(red)

Volný čas

Nejen ženy po padesátce se mohou zapojit
do pestré nabídky volnočasových aktivit
Občanské sdružení Ženy50 zahajuje osmý
rok působení v městské části Brno-střed.
Cílovou skupinou, jak vyplývá i z názvu sdružení, jsou ženy po padesátce. Proto jsou naše
aktivity zaměřeny na jejich zájmy a potřeby,
nicméně s radostí mezi sebou vítáme i muže
a mladší ročníky. Naším cílem je poskytnout
program, který by jednak rozvíjel osobnost,
přispíval k poznání něčeho nového, ale který
by i pobavil a vytvářel prostor pro vznik nových
přátelství. U všech aktivit, které děláme,
zúčastnění oceňují to, že se setkávají v kolektivu svých vrstevníků, kteří mají podobné
osobní prožitky, názory, zkušenosti a v neposlední řadě jim vyhovuje i stejné tempo výuky.
Od začátku roku 2014 opět nabízíme počítačové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé,
zpracování a retuš digitálních fotografií, vytváření jejich koláží i tvorbu prezentací v programu
PowerPoint. Rovněž zahájíme seminář zaměřený na zvýšení finanční gramotnosti, kurz tréninku paměti, sebepoznávací seminář Nový
pohled na staré příběhy aneb Jak namalovat
obraz svého života.

Abychom nezapomínali ani na podporu fyzického zdraví, začínají v lednu tříměsíční kurzy
tchai-ti pro začátečníky i pokročilé, v únoru proběhne čtyřhodinový blok zdravotního cvičení,
v nabídce jsou i jednodenní vycházky a pobyty.
Nadále budou pokračovat i kurzy anglického
a německého jazyka různých pokročilostí
a čtvrteční přednášky.
Aktuální informace o programu jsou zveřejněny na webu www.zeny50.cz, osobně je možné sdružení navštívit na Anenské 10, a to každý čtvrtek od 15.30 do 17.30 hodin. K dispozici
je také e-mail: info@zeny50.cz nebo telefony
728 740 449 a 732 348 993.


Ing. Jana Jarušková,
předsedkyně o.s. Ženy50
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Cvičení pro zralý věk
nabízejí v tanečním studiu
S Lehkou Hlavou
Pravidelné lekce Cvičení pro zralý věk
jsou připraveny každou středu od 11.30
do 12.30 hodin v příjemném prostředí
sálu studia S Lehkou Hlavou na Kounicově 10.
Na lekce lze docházet pravidelně či jednotlivě. Díky soustavnému cvičení pod vedením
zkušené lektorky Mgr. Lenky Kotkové cvičenci zpevní a protáhnou nejen svaly celého
těla a zlepší tak svou celkovou kondici, ale
naučí se i správným pohybovým stereotypům.
Lekce jsou vhodné pro seniory, ale i pro
všechny, které občas trápí bolesti zad, šíje
či kloubů, které jsou způsobené sedavým
zaměstnáním, nevhodnými pohybovými
vzorci či nadváhou.
Potřebné cvičební pomůcky (karimatky,
overbally či therabandy) jsou v sále k dispozici. Více informací najdete na stránkách
www.danceol.cz

Mgr. Lenka Kotková,
S Lehkou Hlavou
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Sport

Nejsportovnější mateřská škola na jižní Moravě zve děti k zápisu

Do mateřské školy Kometka
mohou rodiče zapsat své děti
od 27. ledna.
Děti jsou v Kometce vzdělávány
na základě Školního vzdělávacího programu, který vychází
z Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školka je
součástí HC Kometa Brno. Po
navázání spolupráce s Fakultou
sportovních studií Masarykovy
univerzity, Sportovním gymná-

ziem Ludvíka Daňka, Obchodní
akademií ELDO a základní školou
Labská nyní nabízí vedení i nejmladším dětem v předškolním
věku.
V rámci nadstandardní péče školka nabízí:
• program vyváženého tělesného
růstu pod odborným dohledem
ortopeda a pediatra
• výuku bruslení
• jazykové kurzy začleněné do
výchovně vzdělávacího procesu

Březina míří do Soči

Nejlepší sportovec Brna Michal
Březina se chystá na zimní
olympiádu v Soči.
Jmenuje se Michal Březina a na
základě loňského zisku bronzové
medaile na mistrovství Evropy byl
tento třiadvacetiletý krasobruslař
minulý měsíc vyhlášen nejlepším
sportovcem Brna za rok 2013.
Michal byl v té době za mořem, kde
v současné době žije a trénuje, ale
hned po příjezdu se s pohárem pro
vítěze ankety vyfotografoval se svými rodiči a sestrou Eliškou. Eliška
je také členkou TJ Stadion Brno
a bude nás společně se svým bra-

trem reprezentovat na březnovém
mistrovství světa v Tokiu. Michala
teď ovšem čeká zmíněná olympiáda. Jak dalece bude to naše
brněnské olympijské želízko žhavé
uvidíme při krátkém programu
13. února a při volné jízdě následující den. Přesně za dva měsíce
na to – 14. dubna 2014 – se
s Michalem a Eliškou můžete
setkat osobně při tradičních
Brněnských Velikonocích na ledě.
Michal se zde určitě nezapomene
ukázat v olympijské ušance, se
kterou do Ruska odlétá.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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• všeobecnou tělesnou průpravu
(1 hodina tělocvičny týdně)
• přípravu na pozdější sportovní
zaměření (lední hokej, bruslení,
florbal,…)
• logopedickou péči ve formě
každodenní logopedické prevence a logopedické poradny
• preventivní prohlídky zubního
lékaře
• unikátní propojení školky s novou speciální střelnicí, ledovou
plochou a tělocvičnou
• sportovní tábory a kempy

• patrony školky z řad hráčů
prvního týmu HC Kometa Brno
• vyváženou stravu odpovídající
věkové kategorii předškolních
dětí
• moderní útulné prostředí
• aktuální výukové trendy
Kontakt: Ulice Střední 26 (vedle
Hokejových hal dětí a mládeže),
Brno – Ponava, 602 00, mobil:
739 219 156, e-mail: mskometka@kometagroup.cz. Přihláška
i další informace jsou zveřejněny
na www.mskometka.cz.  (red)

Pozvání na stolní tenis

Herna na stolní tenis na náměstí SNP nabízí pět profesionálních stolů, otevřená je sedm dní
v týdnu.
Rezervovat si stůl nebo celou hernu je možné telefonicky na čísle
601 200 041 nebo on-line prostřednictvím webových stránek
www.pinecbrno.cz. K dispozici
jsou šatny, sprchové kouty i wifi
zdarma.
Herna byla nově otevřena před
půl rokem a hráči ji už měli možnost otestovat na prvním oficiálním turnaji. Zúčastnilo se jej celkem
dvanáct
nadšených

sportovců a sportovkyň od těch
nejmenších až po ty nejzkušenější. Všichni dávali do zápasů veškeré síly a bojovali o každý míček.
Zasloužilým vítězem byl shodou
náhod také organizátor celého
turnaje Petr Tesař, který se
v nelehkém souboji o první místo
utkal s jedním z favoritů tohoto
sportovního utkání Petrem Barvínkem.
Po skončení turnaje se ti, kteří
ještě stále neměli dost, chopili
znovu pálek a pokračovali hrou
ve čtyřhře a nebo oblíbenou „obíhačkou“.

(red)

Kultura

Světová jazzová jednička zvedla posluchače z divadelních sedadel
Šestý ročník Moravia Music
Festu uzavřel v prosinci koncert v Mahenově divadle.
Vojtěch Dyk (na snímku společně
s Kurtem Ellingem) jakoby symbolicky ukazoval, kam stoupá
úroveň hudebního festivalu, který
dostal před pěti lety příznačný
název Moravia Music Fest. Šestý
ročník tohoto pestrobarevného
hudebního maratónu přivedl ve
dnech 16. října až 3. prosince loňského roku do Brna několik desítek muzikantů světového jména
a obohatil tak hudební a společenský život v našem městě
i celém regionu. Závěrečný koncert festivalu se konal v zcela

zaplněném Mahenově divadle,
kde zvedali diváky ze sedadel
Vojtěch Dyk, současná světová
jazzová jednička Kurt Elling
a rezidenční kapela festivalu –
brněnský B-Side Band. Vedoucí
tohoto ambiciózního tělesa Josef
Buchta, který je zároveň ředitelem festivalu, neopomenul ve
svém hodnocení letošního ročníku zmínit, že úspěch festivalu
je pro něho osobně i pro celý realizační tým především velkou
výzvou pro přípravu sedmého
ročníku. Sluší se proto také poděkovat všem, kteří k výbornému
průběhu pomohli – Jihomoravskému kraji, statutárnímu městu
Brnu, radnici městské části Brno-

-střed i společnosti SIKA CZ, jejíž
ředitel Zdeněk Bílek byl oceněn
jako nejpozornější a nejvděč -

nější divák celého festivalu.

Vladimír Koudelka
Foto: Tino Kratochvil

Brněnské podzemí – kniha třetí: Výprava do téměř zapomenutého světa
Vyšel třetí díl knihy mapující
nové podzemní stavby a objevy brněnského podzemí.
Brno má stále velký počet doposud neznámých a do současnosti
ještě neobjevených míst, která se
k problematice historického podzemí úzce váží. Proto je v pořadí
již třetí publikace autora Ing.Aleše
Svobody nazvaná Brněnské podzemí – kniha třetí doplněna
o nálezy z období let 2006 až
2012, kdy bylo zaznamenáno
hned několik zásadních objevů.
Patří k nim nesporně podzemí
Minoritského kláštera s množstvím sklepení a krypt, které byly
v tomto časovém období poprvé

po mnoha letech otevřeny a dokumentovány. Zcela unikátní byl
nález historické odvodňovací štoly ze Špilberku, která prochází
i historickým jádrem města. V místě jejího křížení s Českou ulicí byly
dokonce identifikovány konstrukce středověkého mostu vedoucí-

ho přes někdejší městský příkop.
S hradebním systémem také souvisí nález jedné z hradebních věží
v Solniční ulici s dochovaným systémem střílen. Na ně pak navazuje objekt předbraní Běhounské
brány, objevené v roce 2004 pod
parkem u Rooseveltovy ulice.
Všechny tyto nálezy byly pečlivě
zdokumentovány a v tomto díle
jsou prezentovány v nejrůznějších
souvislostech.
Kniha je doplněna o nikdy nezveřejněné fotografie a dokumenty
mizejícího podzemí, které oživí
vzpomínky na stavby nedávno
zaniklé.
Tři kapitoly jsou věnovány té části
podzemí, které bylo jako první

zpřístupněno veřejnosti. Tento
rozsáhlý projekt je rovněž spojen
s nečekanými objevy, které byly
v průběhu jeho realizace zaznamenány. Jedna z kapitol také ve
svém výkladu opouští historické
jádro města, aby čtenáře seznámila s podzemními objekty, které
vznikly v pisárecké lokalitě, v ulici
Hlinky. Rozsáhlé podzemní labyrinty budované od osmnáctého
až do začátku dvacátého století
překvapí nejen svým rozsahem
a spletitostí, ale i funkcí, pro kterou byly vytvořeny. Knihu vydal
R-atelier, telefon 549 244 366,
e-mail r-atelier@volny.cz.


(red)

Divadelní studio Marta uvádí Zpověď hochštaplera Felixe Krulla
Premiéra
absolventského
představení studentů Divadelní
fakulty Janáčkovy akademie
múzických umění je připravena
9. února v Divadelním studiu
Marta na Bayerově 5.
„Svět chce být podváděn. Proč
mu to odpírat? Dobyl tisíce jeho
srdcí, nyní hodlá dobýt i to vaše.
Pozdě, ale přece vstupuje na české jeviště Mannův humoristický
románový fragment Zpověď
hochštaplera Felixe Krulla. I vy se
tak nyní můžete nechat unést jeho
hrdinou, šťastným bohem zlodějů
a umělců, triumfujícím nápadníkem a nepřítelem života v jednom.

Ještě váháte? V české premiéře
se bude v režii Lukáše Kopeckého
na prknech Divadelního studia
Marta zpovídat nejen Felix Krull.
Svět chce být podváděn? Pro
diváky je připravena absolventská
zpověď těch, kteří mu to rádi
dopřejí!“ pozvala diváky produkční Hana Hřebačková.
Ve hře se představí herci Zbyšek
Humpolec, Sarah Haváčová,
Lucie Ingrová, Táňa Malíková,
Jakub Rek, Jan Řezníček, Vojtěch
Říha, Libor Stach, Ida Sovová
a Alžběta Vaculčiaková.
Reprízy jsou připraveny na
10. února, 13. a 14. března,
29. a 30. dubna.

Aktuální informace uvádějí webové stránky www.studiomarta.cz.



(red)
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Rozhovor

O cestě z Nového Zélandu do Brna, o tom, proč stojí za to v Brně zůstat,
že se nám líbí podobná hudba
a domluvili jsme se na první
zkoušce. Už při ní vyšlo najevo,
že to mezi námi funguje a tak jsme
spolu začali hrát. Je to vlastně
poměrně nudná historie.

Na Novém Zélandu jste ale
dlouho nezůstali…
Odehráli jsme tam jen dva koncerty, přičemž ten druhý byl rozlučkou se Zélandem. Mezitím totiž
uzrál náš plán vyrazit do Evropy.
Proto jsme také u kamaráda ve
studiu rychle nahráli naše první
album, abychom měli s sebou alespoň něco v ruce.

Profil
Rhys Braddock (na fotografiích
vlevo) je hudebník a multiinstrumentalista pocházející
z Nového Zélandu, z nevelkého přístavního města New Plymouth. Několik let žil v Austrálii
a v dalších zemích. V roce
2007 se dal dohromady
s bubeníkem a zpěvákem Stuartem Millsem a společně založili hudební projekt Gerda
Blank. První album „O“ vyšlo
v roce 2008 na Novém Zélandu
a ještě téhož roku se oba
hudebníci vypravili do Evropy.
Od té doby odehráli velké
množství koncertů od Španělska přes Francii, Německo,
Česko až po Bosnu. Rhys
Braddock záhy zakotvil v Brně,
které je dnes jeho domovem.
V roce 2012 vydali své druhé
album „Numbers“ a o rok později k němu přidali třetí nahrávku nazvanou „Rituals“. Obě
dvě česká alba vyšla u brněnského vydavatelství X-Productions a byla vysoce hodnocena. Přestože Stuart Mills před
nedávnem přesídlil do Prahy,
Rhys Braddock zůstává Brnu
věrný. Vedle hudby se živí
výukou angličtiny a do budoucna se chce kromě vlastní tvorby zaměřit také na roli hudebního producenta. Té se beztak
již věnuje a spolupracuje
s celou řadou hudebních skupin. V letošním roce by kromě
nové desky Gerda Blank mělo
spatřit světlo světa i Rhysovo
sólové album. Více informací
lze najít na internetových stránkách skupiny www.gerdablank.com, ukázky tvorby přináší jejich profil na serveru
bandzone.cz.

Gerda Blank je jméno německé
ženy, která byla zastřelena při
pokusu překonat nechvalně
proslulou Berlínskou zeď. Gerda Blank je rovněž jméno
brněnské skupiny, která
v poslední době budí stále větší
pozornost jak mezi hudebními
fanoušky, tak mezi kritiky.
Jejich druhé album pojmenované Numbers se dokonce
v hodnocení hudebním magazinem Musicserver.cz umístilo
mezi desítkou nejlepších českých desek roku 2012 a také
aktuální album Rituals nezůstalo bez odezvy. Jejich hudba
pohybující se na pomezí
rock’n’rollu, noisu a post-punku zní velmi hutně na to, že Gerda Blank je kapelou o dvou členech. Přitom se ale pod
slupkou z rockového hřmění
skrývají až překvapivě křehké
písně. A aby těch překvapení
nebylo málo – tuto brněnskou
kapelu tvoří bubeník Stuart
Mills původem z Anglie a Rhys
Braddock, zpěvák a kytarista
z Nového Zélandu. Právě druhý
jmenovaný zodpověděl na
otázky týkající se nejen hudby.

Rhysi, ty pocházíš
z Nového Zélandu, Stuart
je původem z Anglie. Jak
jste se vlastně dali
dohromady?
Potkali jsme se před nějakými
šesti lety v Aucklandu na Novém
Zélandu na základě inzerátu na
internetu. Poprvé jsme spolu jen
vypili několik piv, ale zjistili jsme,
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Proč jste se rozhodli
vyrazit do vzdálené
Evropy a ne třeba do
relativně nedaleké
Austrálie?
Já už jsem před tím žil pět let
v Melbourne a hodně se mi tam
líbilo. Chtěli jsme ale zažít trochu
dobrodružství a vydat se do neznámého prostředí. Nebyla to má
první cesta do Evropy, půl roku
jsem žil v Anglii a i když jsem si
to tam zrovna nezamiloval, měl
jsem v plánu se do Evropy vrátit.
Vždy se mi líbilo, jak je tu na relativně malém prostoru spousta
rozmanité kultury a historie. Nový
Zéland je tak trochu malá Anglie.
Evropa je mnohem zajímavější.

Vyrazit takhle naslepo
s kytarou do Evropy, to asi
musel být docela
dobrodružný život…
To sice ano, ale my jsme se
poměrně brzy usadili v Brně. Měl
jsem tu pár přátel, kteří nám
pomohli zorganizovat první koncerty. Tou dobou jsme na tom oba
byli dost bídně s penězi a potřebovali jsme se někde na chvíli
usadit. V Brně se nám zalíbilo,
navíc jsem tu poznal svou budoucí ženu a už jsem tu zůstal. Teď
už to jsou skoro čtyři roky. Musím
říct, že se v Česku cítím dobře
a mám to tu rád.

Když máš ženu Češku,
mluvíte doma česky nebo
anglicky?
Rhys na chvilku přejde do češtiny:
„Mluvím jen trošku, měl bych
mluvit víc...“, ale brzy se vrátí

k angličtině: Dlouho jsem mluvil
jen anglicky a moji noví příbuzní
v Opavě mi to po čase dávali trochu sežrat. Momentálně se na
tom snažím zapracovat a zlepšit
se. Hodně mi v tom pomáhá česká hudba. Naučil jsem se pár písní od Nohavici a Plíhala, mám rád
český folk i folklor. U spousty písní neznám pořádně slova, ale
moje žena chodí do folklorního
souboru a když je nějaká oslava,
zpívá spoustu folklorních písní.
Na folkloru mám kromě samotné
hudby rád i to, že vypráví historii.
Vypráví o životě jaký dřív byl
a často také o holkách a pití.
O tom je vlastně i spousta současné hudby, takže se toho zas
tak moc nezměnilo (smích).

Loni jste vydali album
nazvané Rituals. Jak jsi
s ním s odstupem času
spokojený?
Myslím, že se povedlo, nám se
líbí a máme na ně pozitivní reakce. S nahráváním a produkcí jsme
strávili mnohem víc času než
tomu bylo u předchozích dvou
desek. Myslím, že jsme se posunuli zas o kus dál. Příští desku
bychom rádi vydali letos na jaře
a pracovat na ní začneme co nejdřív. Materiálu máme hodně, takže myslím, že nám to půjde rychle
od ruky.

Ty se zajímáš o nahrávání
nejen jako muzikant, ale
věnuješ se i produkování
a zvukařině. Znamená to,
že jsi při nahrávání svých
vlastních desek větší
perfekcionista?
Musím říct, že ani ne. Pro mě je
to hlavně o dobrém pocitu. Sám
mám rád spoustu nahrávek, které
jsou hodně syrové a špinavé.
A jsou ve finále lepší, než kdyby
byly naleštěné a vyladěné do
posledního detailu. Když je ta
skladba silná, nezáleží tolik na
detailech. To je případ třeba
některých starších alb Rolling
Stones, kde je spousta chyb, ale
vlastně to ničemu nevadí, protože
ta hudba je tak dobrá, že to snese.
Takže nejde o to být perfekcionistou při nahrávání, ale o síle samotných písní. Na druhou stranu
musím říct, že někdy přijde sklad-

Rozhovor

o síle v hudbě ukryté, svobodě, kterou přináší a mnohém dalším
ba, která potřebuje přesnou konkrétní podobu a pak nad ní strávíme hromadu času, aby byla perfektní. Osobně nejradši pracuji
tak, že nahráváme co nejrychleji
to jde. Jsem schopný sám za jednu noc ve studiu nahrát kompletní
song se všemi nástroji. Jasně,
když se nějaká pasáž nepovede,
nebo se mi nelíbí, tak jí nahrajeme
znovu, ale hudba by měla sama
o sobě plynout. Hrát pořád jednu
a tu samou věc dokola je hrozná
nuda.

Improvizujete někdy
během koncertů?
Teď už mnohem míň, než tomu
bylo v minulosti. I když je docela
snadné improvizovat, když jsme
v kapele jen dva. O to víc ale
improvizujeme při nahrávání.
Dokonce některé skladby, které
jsou na posledním albu, vznikly
až ve studiu. Třeba píseň Rituals
po které se jmenuje celá deska.
Měli jsme jasno jen v tom základním motivu, zbytek je improvizace. Mám rád, když se hudbě
nechá volný průchod. Někdy tak
vzniknou ty nejlepší věci.

Zmínil jsi, že improvizovat
ve dvou je snadné. Proč
vlastně hrajete jen ve
dvou?
Proč nemáme basáka nebo klávesáka? Hodně lidí se mě na to
ptá. Je to věc mezilidské chemie.
Já a Stuart jsme naladěni na stejnou notu, baví nás spolu hrát
a máme pocit, že nikoho dalšího
v kapele nepotřebujeme. Spousta
lidí si myslí, že basák ve skupině
prostě musí být. Nemusí. Když to
zní dobře samo o sobě, nemusíš
tam přece tlačit další věci. To si
pak ještě vzpomeneš, že by to
chtělo klávesistu, pak ještě někoho, kdo by hrál na flétnu a kde to
skončí? Vzpomeň si na některé
písničkáře jako je třeba Bob
Dylan. Šel by ses ho zeptat, proč
hraje sám a proč nemá třeba
bubeníka? Asi ne...

I tak je překvapující, jak
hutný zvuk dokážete
vytvořit s jednou kytarou
a bicími. Jak jste toho
docílili?
Je to hodně o vybavení. Je třeba
věnovat pozornost tomu, aby-

chom měli správné zesilovače,
kytarové efekty, a je potřeba soustředit se na výsledný zvuk kytary.
Samozřejmě tomu může hodně
pomoci nebo naopak uškodit zvukař. Ale myslím, že méně je někdy
více a dost možná půjdeme do
budoucna touhle cestou. Mimochodem Stuart je výborný zpěvák,
takže třeba bude příští deska postavená víc na vokálech, čistějších kytarách.

Které kapely vnímáš jako
svou inspiraci?
Vyrůstal jsem na velmi hlasité
hudbě jakou hrají třeba Sonic
Youth, poslouchal jsem také punk
a hardcore. V mém rodném městě
byla spousta tvrdých punkových
skupin a nebyli to žádní hodní
hoši. Hodně se rvali, někteří brali
drogy, ale také v tom byla spousta
čisté energie a dodnes mám tuhle
hudbu rád. Hodně jsem poslouchal také Joy Division, The Cure,
Einstürzende Neubauten, což je
mimochodem podle mě jedna
z nejlepších kapel vůbec. Kromě
toho jsem poslouchal i spoustu
novozélandských kapel jako The
Clean, Die Die Die, The Gordons
a další, co vydávají desky na labelu Flying Nun. Rád poslouchám
ale i jiné skupiny, jako třeba Radiohead, ti snad nemají špatnou desku, Lou Reeda, který nás nedávno opustil. Mám fakt široký záběr,
baví mě i Bob Marley, Johnny
Cash, James Brown – jeden
z mých velkých vzorů… atd. Není
to o stylu nebo o žánru. Je to o síle
hudby a když tu sílu má, tak mě
to baví.

Občas není na škodu
podívat se na vlastní zemi
pohledem někoho zvenčí.
Ty žiješ v České republice
už poměrně dlouho, jak se
ti tu líbí a jak sis po
příchodu zvykal?
Do Česka jsem poprvé přijel
v roce 2005, navštívil jsem Prahu
a hned jsem se do ní zamiloval.
Při této návštěvě jsem si koupil
Havlovu knížku Dopisy Olze
a takhle kniha pro mě byla velmi
zajímavý dokument. Já se hodně
zajímám o hudbu, divadlo, literaturu, prostě o umění obecně. A byl
jsem paf z toho, že jsem v zemi,
která si zvolila umělce jako pre-

zidenta. Dodnes to vnímám jako
něco výjimečného, protože tohle
se v historii mockrát nestalo. Takže to byla první věc, která mě velmi zaujala na České republice.
Později jsem přečetl mnoho z české literatury, viděl jsem české filmy
a byl jsem velmi překvapený úrovní a kvalitou české kultury. A vlastně jsem překvapen dodnes. Velmi
rád chodím do divadla a myslím,
že Brno má skvělou divadelní scénu. Tohle všechno dohromady,
s tím jak tu lidé žijí (a také jak hodně pijí), tvoří zajímavou atmosféru, svým způsobem velmi liberální. Takovou nenajdete v jiné zemi.
Třeba Nový Zéland se v posledních letech stává víc a víc striktní
zemí. V Česku ale vidím, že si lidé
dokáží užívat života a jsou tolerantní. Jasně, vidím také jak vypadá politika, kolik je tu korupce, ale
já osobně si velmi užívám svobody v umění, která tu panuje. A to
je pro mě podstatné.

Jak se ti v tomto ohledu
žije coby brněnskému
občanovi?
Osobně si myslím, že Brno
v poměru ke své velikosti, má
skvělou kulturní nabídku. Už jsem
zmínil divadelní scénu, kterou
považuji za velmi kvalitní a bohatou. Brněnská filharmonie je jedním z nejlepších hudebních těles
v zemi, v Janáčkově divadle se
hraje spousta oper, takže pro mě
je fascinující, že město této veli-

kosti může mít tak velkou koncentraci kvalitní kultury. To se týká
i rockové scény, festivalů, ale také
událostí jako jsou festivaly piva či
vína. K tomu pochopitelně přispívá také množství studentů, které
v Brně je a město je díky nim velmi
živé. Pro města velikosti Brna je
strašně důležité, aby měla bohatý
kulturní život a Brno ho má.
Spousta lidí se mě ptá, proč se
nepřestěhuji do Prahy a já jim
říkám, že mám Brno rád. Hrozně
se mi líbí ta kombinace relativně
malého města a bohatého kulturního života. To je přesně to, co
potřebuji. A co se týká atmosféry
ve městě, myslím že svou roli tu
hraje i moravská mentalita a také
to, že se jedná o vinařský kraj.

Jméno vaší kapely Gerda
Blank odkazuje k ženě,
která byla zabita při
pokusu překonat
Berlínskou zeď. Je v tom
i nějaká symbolika?
Trocha symboliky v tom je. Je to
o pocitu svobody, o víře ve svobodu a snaze jí docílit. Pro mě je
svobodou hudba, kde se můžu
naplno projevit, nebát se, nestydět se. V ideální společnosti by se
lidé neměli bát nebo stydět projevit, co si myslí a co cítí. My se
o to snažíme v hudbě a Gerda
Blank je pro nás symbol někoho,
kdo riskoval svůj život na cestě
za svobodou.

(red)
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Sdružení umělců Moravy a Slezska zve do prodejní galerie i do zámků

Výtvarníci jsou individualisté.
Malují, kreslí, vytvářejí grafiku,
keramiku, šperky osamocení
v ateliéru nebo v přírodě, v plenéru. Mají ovšem potřebu se
sdružovat, poznávat navzájem
svá díla, pořádat výstavy, semináře.
Sdružení umělců Moravy a Slez-

ska (SUMS) vzniklo po různých
peripetiích v listopadu 1991.
Hned zpočátku práce Sdružení
přišel úspěch, když zvítězilo ve
výběrovém řízení na obnovu
a rekonstrukci části Velkého špalíčku ve středu města v části, která
se týkala objektu Starobrněnská 14. Po tříleté práci byla zrekonstruována celá budova

a 14.května 1996 ji převzal SUMS
jako sídlo sekretariátu a galerie.
Sdružení umělců Moravy a Slezska je výběrovou společenskou
neziskovou organizací, která má
tři sta členů. Vystavují v galerii
i v dalších výstavních prostorách
své obrazy, grafiku, keramiku,
sklo, šperky, dřevořezby, práce
uměleckých kovářů a pasířů.
V městské části Brno-střed žije
a pracuje mladý nadějný devětadvacetiletý výtvarník MgA. Vladimír Kiseljov, který má za sebou
už přes padesát úspěšných
samostatných výstav maleb, letos
mimo jiné v Berlíně, Edinburghu,
Lipsku, Bayreuthu, Vídni, Praze
aj. Na koncertu varhaníka
Michaela Bártka s projekcí svých
maleb pokřtil 5. prosince knihu
„Mysteria Richarda Wagnera
v obrazech“. Kmotry se stali vicepresident Richard-Wagner-Verband International Thomas Krakow a ředitelka Filharmonie Brno

Marie Kučerová s režisérkou
přímých přenosů z Metropolitní
opery v New Yourku Barbarou
W. Sweete.
Kromě výstav v brněnské galerii
s celoročním provozem, který je
převážně zaměřen na prodej
výtvorů členů, pořádá Sdružení
umělců Moravy a Slezska pravidelné výstavy v arboretu Nový
Dvůr, v městské galerii v Luhačovicích a v mikulovském zámku.
Od roku 2010 pak ve spolupráci
s vedením zámku ve Veltrusích
zahájilo provoz stálé expozice historických kočárů a jejich dalšího
příslušenství. Kromě toho vlastní
Sdružení ještě dalších osmačtyřicet kusů nově rekonstruovaných
kočárů, saní a dva pohřební povozy. Tyto zajímavé exponáty nejsou
bohužel vystaveny vzhledem
k nedostatku vhodných prostor.

Sylvie Vašinová,
Sdružení umělců Moravy
a Slezska

Pěvecký sbor Lumír chce slavit se svými bývalými členy a přáteli

Sbor Lumír je aktivním pěveckým tělesem už sto padesát let.
Významné výročí oslaví zpěvem, vrcholem bude listopadový koncert.
Pro nadcházející sezonu připravuje sbor celou řadu koncertů jak
v Brně a okolí, tak i za hranicemi.
Jeho příznivci se mohou těšit na
nové CD a na speciální sborník
„Lumír 150 let“. Zazpívá také
během Brněnské noci kostelů
a Brněnské muzejní noci. K vidění

budou i cenné artefakty z historie
Lumíru – prapor, kroniky nebo
fotografie.
K účasti na oslavách jsou srdečně
zváni především bývalí členové
a přátelé sboru. Vyvrcholením
bude slavnostní koncert v Konventu Milosrdných bratří 21. listopadu. Zazní na něm skladby
českých autorů z tradičního „lumírovského“ repertoáru.
Počátky pěveckého sdružení
Lumír sahají až do roku 1864.
Tehdy vznikl v Králově Poli v rámci
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českých emancipačních snah
typických pro tehdejší obrozenecké ovzduší „Čtenářský slovanský
spolek“. Původní činností tohoto
sdružení byly literárně-pěvecké
aktivity s prvotním cílem zachovávat a rozvíjet český jazyk a kulturu. V roce 1907 se v jeho názvu
poprvé objevuje jméno Lumír.
Zakrátko však do jeho činnosti
zasahuje světová válka a k znovuobnovení dochází až v roce
1919 pod vedením významného
českého hudebního skladatele
a pedagoga Václava Kaprála. Na
podzim 1921 od něj taktovku přebírá už tehdy slavný klavírista
a hudební vědec Ludvík Kundera.
Po druhé světové válce se
„Pěvecké sdružení Lumír“ obnovuje jako mužský sbor s pětačtyřiceti členy. Teprve v září 1952
vzniká znovu ženský sbor. V roce
1960 ztrácí spolek svoji samostatnost a je rozhodnutím nadřízených orgánů začleněn do
Závodního klubu ROH Královopolské strojírny.
Od počátku osmdesátých let začíná s příchodem mladých dirigentů
pozvolná proměna souboru.
Výrazně se snižuje věkový prů-

měr členů a tomu se v rámci možností přizpůsobuje i repertoár.
Průlom pak přichází po listopadu
1989, kdy má sbor poprvé možnost ukázat své umění i v zahraničí. Podniká opakované zájezdy
do Rakouska, Švýcarska a Dánska, navazuje přátelství s jazzovým big bandem z norského Stavangeru, se kterým účinkuje na
společných koncertech u nás
i v Norsku. Cestuje k vystoupení
do Itálie a zve italský sbor ke společným vystoupením u nás.
Účastní se prestižního mezinárodního soutěžního festivalu
v irském Sligo, koncertuje v Moldavsku, Slovinsku a Francii.
Pěvecké sdružení Lumír má ve
svém repertoáru široké spektrum
vokálních i vokálně-instrumentálních děl od mistrů renesanční
polyfonie po díla současných
autorů. V jeho činnosti se pojí prosté individuální zaujetí hudbou se
společným nadšením pro sborový
zpěv.
Více na www.lumir1864.cz.



(red)

Kultura

Na Leitnerce přiková diváky k sedadlům diktátor, který sedí na hrušce
Anna Polívková a Miroslav
Táborský se představí 26. února v 19.30 na Leitnerce v grotesce „…a na hrušce sedí diktátor“.
„Zveme diváky do Klubu Leitnerova na představení, které v listopadu loňského roku nebylo odehráno
pro nemoc jednoho z hlavních
představitelů,“ vysvětlila produkční
klubu Jana Továrková.
Autory hry jsou Jaroslav Gillar
aVladimír Škutina. „Text Vladimíra

Škutiny a Jaroslava Gillara, režie
Jaroslava Gillara a herecké nasazení Polívkové a Táborského spolu vytvářejí osmdesát minut, které
diváka přímo přikovají k sedadlu,“
napsala recenzentka Lucie Hrochová.
Hra měla světovou premiéru
v osmdesátých letech v Mnichově, ale její témata jsou stále
aktuální. Anna Polívková jako
teroristka, která unáší diktátora
Miroslava Táborského, podává
opravdu skvělé výkony a jak sama

leden–únor 2014
pondělí 20. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi
úterý 21. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe
úterý 21. ledna, 19.00 hod.
Improvizační večer
středa 22. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe
čtvrtek 23. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
PESkvil
pátek 24. ledna, 9.30 hod.
PESkvil
sobota 25. ledna, 10.15 a 15.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
sobota 25. ledna, 17.00 hod.
Dětská dílna
pondělí 27. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
úterý 28. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Kdo zachrání Izabelu?
úterý 28. ledna, 19.00 hod.
Lenka Lagronová: Markýza
Večer scénického čtení
středa 29. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Kdo zachrání Izabelu?
čtvrtek 30. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy
pátek 31. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi
sobota 1. února, 10.15 a 15.30 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
sobota 1. února, 17.00 hod.
Dětská dílna
pondělí 3. února, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
úterý 4. února, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan
úterý 4. února, 19.00 hod.
Improvizační večer
čtvrtek 6. února, 19.00 hod.
Letní den

pátek 7. února, 9.30 hod.
Letní den

říká: „Je to rychlý dialog a strašně
mě baví být za teroristku s kalašnikovem. Konverzačku jsem nikdy
nedělala, ale pan Táborský je zkušený kolega, a tak se od něj hodně učím.“

Na grotesku o světě, ve kterém
žijeme, je možné zakoupit vstupenky v ceně 290 Kč v předprodeji nebo na místě v Klubu Leitnerova na ulici Leitnerova 2,
telefon 543 213 693.
 (red)

sobota 8. února, 10.15 a 15.30 hod.
Stvoření světa
sobota 8. února, 17.00 hod.
Dětská dílna
pondělí 10. února, 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa
úterý 11. února, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
úterý 11. února, 19 hod.
Večer scénického čtení
středa 12. února, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
čtvrtek 13. února, 9.30 a 19.00 hod.
PESkvil
pátek 14. února, 9.30 hod.
PESkvil
sobota 22 února, 15.30 hod.
Kocour v botách – premiéra
pondělí 24. února, 8.30 a 10.15 hod.
Kocour v botách
úterý 25. února, 8.30 a 10.15 hod.
Kocour v botách
úterý 25. února, 19.00 hod.
Improvizační večer
středa 26. února, 8.30 a 10.15 hod.
Kocour v botách
čtvrtek 27. února, 9.30 a 19.00 hod.
Merlin
Změna programu vyhrazena!
Kontakt:
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

leden–únor 2014
úterý 21. ledna, 19.30 hod.
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO:
NEIL YOUNG – divoký kůň kanadského rocku i folku

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

čtvrtek 23. ledna, 19.30 hod.
Písničkářka JANA RYCHTEROVÁ a houslista VLADIMÍR
ILJIČ PECHÁČEK
Veselý večer neobyčejných písní o obyčejných věcech

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

pátek 24. ledna, 19.30 hod.
LUBOŠ ANDRŠT A BLUES BAND
Fenomenální osobnost českého jazz rocku a nejlepší
bluesový kytarista se svojí skupinou
neděle 26. ledna, 15.00 hod.
Divadlo ŠPÍLBERG
Maxipes Fík – veselý pohádkový příběh
středa 29. ledna, 19.30 hod.
Divadlo KUFR
DVOJKA – nonverbální představení typu ,,nového cirkusu“
čtvrtek 30. ledna, 19.30 hod.
PETR RÍMSKÝ & MINISTU – VERONIKA SKOČDOPOLOVÁ a PETRA ZAJÍČKOVÁ
Písničkář Petr Rímský – koncert s těmi, které mám rád
Hosté – Jiří VONDRÁK, Petr VAŠINA
úterý 4. února, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze světa
literatury
středa 5. února, 18.30 hod.
EXPEDICE ZA JAGUÁREM – BRAZÍLIE 2013
Dobrodružné foto-promítání Štěpánky JAKEŠOVÉ
Jaguár je jedním ze tří zvířat, která jsou v Jižní Americe
považována za silné symboly spirituálního světa…
neděle 9. února, 15.00 hod.
DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA
Ježek a sněhulák – veselý zimní příběh pro děti

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
Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Inzerce

- postele
- jednolůžka

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

prodejna: Horova 65, 616 00 BRNO 16
tel./fax:+420 541 213 386
info@ustohal.cz
www.ustohal.cz
e-shop: www.nabytekustohal.cz
otevírací doba: po-pá 9:00-18:00 hod
so 9:00-12:00 hod
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