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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
V tyto dny slaví neuvěřitelné osmdesáté narozeniny člověk, bez něhož by se Brno možná
nedočkalo mnoha významných cyklistických
vítězství, medailí z mistrovství světa i olympiády a moravská metropole by se nestala
Mekkou naší cyklistiky. Náš květnový jubilant
není jen příkladem závodníka, trenéra a také,
jak by se teď řeklo – manažera. Je také příkladem svědomitosti, pozitivní zarputilosti
a slušnosti. Před více než padesáti lety stál
u zrodu brněnské cyklistické Dukly a jmenuje
se František Jursa.
Pokrač. str. 19

ké dny
Farmářs ku na str. 3
na Římá

Z nabídky akcí si vybere
každý

Poliklinika Zahradníkova se dočká oprav,
prvotní investice zamíří do vnějšku budovy
Na opravy Polikliniky Zahradníkova zamíří
prvních dvacet milionů z rozpočtu statutárního města Brna.
„Zatímco ještě před čtyřmi lety to vypadalo,
že dojde k úplnému zrušení nebo k nekoordinované privatizaci Zahradníkovy, nyní se
situace radikálně mění,“ připomněl starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Podle něj je důvodem změny postoje města
především skutečnost, že se podařilo prosadit,
aby byla poliklinika vnímána jako klíčové
ambulantní zdravotnické zařízení. „Jsem rád,
že se ve vedení města podařilo náš dlouhodobý plán obhájit a najít shodu. Prvotní investice půjde do opravy zoufalého stavu vnějšku
budovy a postupně i do vnitřního zařízení.
K realizaci zbývá už jen souhlas Zastupitelstva
Zveme občany na
15. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

15. května 2013
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání a program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.stred.brno.cz.

města Brna na jeho květnovém zasedání,“
vysvětlil Šťástka.
O osud Polikliniky Zahradníkova začalo vedení radnice městské části Brno-střed bojovat
už na počátku roku 2009, kdy byly zveřejněny
informace o tom, že by se mohla rušit či
narychlo privatizovat. „V té době jsme opakovaně upozorňovali na fakt, že musí být absolutní prioritou zachování dostupné péče pro
spádovou oblast dvě stě padesát tisíc obyvatel
a koncepční pohled na poskytování zdravotnických služeb v Brně,“ řekl starosta.
Kvalitnímu využívání polikliniky podle starosty
přispěla i oprava přilehlého parkoviště, které
má ve správě městská společnost Brněnské
komunikace. „A stále také plánujeme revitalizaci parku u tohoto zdravotního zařízení, který
by měl být příjemnou klidovou zónou,“ popsal
další plány radnice starosta Šťástka a dodal:
„Současné fungování jak této polikliniky, tak
tzv. Bílého domu na Žerotínově náměstí,
poskytujícího dětské zdravotnické služby, je
pak výsledkem kvalitní práce stávající paní
ředitelky těchto dvou zařízení.“
 (red)
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Přesně před rokem jsem
na tomto místě zval čtenáře zpravodaje a obyvatele
naší městské části na
vůbec první farmářské trhy
na takzvaném Římském
náměstí… Sami jsme byli
hodně zvědaví na to, jestli si na malebné
zákoutí v centru Brna najdou lidé cestu,
a tudíž jestli akce bude mít smysl. Rok se
sešel s rokem a mohu konstatovat, že se
jedná o velmi vydařený projekt, který letos
navíc začal již v dubnu – reportáž z prvních
trhů najdete v tomto čísle, stejně jako
pozvánku na ty nejbližší připravované. Na
následujících stránkách najdete pozvánku
i na další naši aktivitu, která začala před
rokem – jedná se o celodenní osvětově-zábavný program pro celou rodinu Hvězdy
nad Kraví horou. Těšit se můžete na atraktivní ukázky činnosti Integrovaného
záchranného systému Jihomoravského
kraje, ale i na velmi zajímavý hudební program. Že je dění v městské části Brno-střed
velmi pestré a že si v něm každý může najít
to, co ho zajímá a těší, dokládá i bezpočet
pozvánek na volnočasové, kulturní či sportovní akce, na které si vás tímto dovoluji
pozvat.  Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Akce radnice

Velikonoční slavnosti rozjařily do sněhové pokrývky zahalené město
Radnice městské části Brnostřed uspořádala od 22. do
29. března čtvrtý ročník Velikonočních slavností.
Pro děti byly na náměstí Svobody
připraveny rukodělné dílničky,
soutěže a pohádky. Dospělé potěšil svařák, zelené pivo a špenát,
který nabízela členka vedení radnice městské části JUDr.Markéta
Vaňková. V závěru slavností část
výtěžku z jeho prodeje převzala

z rukou starosty Mgr. Libora
Šťástky zástupkyně Hospicu svaté Alžběty. Společně s radnicí akci
připravilo její kulturní a vzdělávací
středisko.

(red)
Reklamní partner akce:
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Akce radnice

Vítání jara a první turistický výšlap sezony zkrátilo mrazivé počasí

Přivítat jaro a otevřít turistickou
sezonu přišlo i v chladném
počasí na tři sta návštěvníků.
Příchozí přivítala v parku na Kraví
hoře členka předsednictva Klubu
českých turistů Ing. Hanou Slabákovou. Po té už na všechny
čekalo vystoupení kapely, divadlo,
hry, soutěže a všechny přítomné
potěšilo také opékání špekáčků.
Pestrý program byl připravený na
celý den, nepřízeň počasí jej však

zkrátila. Přesto mohli zájemci
vyzkoušet Nordic Walking nebo
se seznámit s pozoruhodnostmi
Masarykovy čtvrti včetně funkcionalistického kostela svatého
Augustina a staré hvězdárny.
Akci spolu s radnicí připravilo její
kulturní a vzdělávací středisko.



(red)

Farmářské dny na Římáku v dubnu zahájily svoji druhou sezonu

První letošní Farmářské den
radnice městské části Brno-střed pozval k nákupům v sobotu 6. dubna.
Po zimní odmlce Římské náměstí
ožilo stánky prodejců regionálních výrobků. Nechyběly poctivé
klobásky, pečivo, sýrové speciality
nebo nepasterizované kvasnicové pivo. Zakoupit bylo možné
koření, zeleninu nebo sazenice.
Labužníci neodolali voňavé kávě
ze zakázkové pražírny a mlsné

jazýčky si pochutnaly na pečených dortících. K poslechu hrála
skupina Od srdce Michala Zika,
při nákupech pobavily skeče
divadla Facka. EkoCentrum Brno
připravilo jarní dílničku pro děti
a také ochutnávku naklíčených
semen vhodných pro zpestření
jarního jídelníčku. Farmářské dny
připravuje každou první sobotu
v měsíci ve spolupráci s radnicí
její kulturní a vzdělávací středisko.

(red)
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Stalo se v naší městské části

Profesor František Hejl zasvětil život pedagogické a vědecké činnosti

Veterán druhé světové války
prof. PhDr. František Hejl, CSc.
přijal gratulace k životnímu
jubileu.
Na radnici městské části Brno-střed poblahopřál k třiadevadesátým narozeninám prof.

PhDr. Františku Hejlovi, CSc. starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.
Pan profesor na společném
setkání překvapil vynikající pamětí. Jako by se vrátil o několik let
zpátky za katedru vysoké školy,
podělil se se svými poznatky z his-

Krasobruslení baví i pomáhá

torie slovanských národů, která
je mu dosud koníčkem.
Vzpomněl také na vše, co prožil
v období druhé světové války –
na kulku, která ho se štěstím
minula, zatímco jeho kamaráda
zasáhla přímo do čela. Na to, že
přežít mu pomohly i pořádné ručně šité boty za pět set slovenských korun.
A jak válka ovlivnila jeho další
směřování? „Ve válce jsem si já
i moji druhové umínili, že jestli se
vrátíme, veškeré své síly věnujeme rozvoji vědy. Jen ta rozhoduje
o dalším chodu světa,“ vzpomněl
na předsevzetí, které svým dalším životem naplnil.
„Bylo pozoruhodné, jak lidé
v době války žili pro budoucnost,
i když věděli, že mohou v příštím
okamžiku zemřít. Plánovali jsme

nejdříve obnovit ekonomiku,
napravit válkou napáchané škody
a pak především vrátit do škol
chytré děti, ať jsou jakéhokoliv
vyznání. A o to jsem se zasazoval
i v době svého pedagogického
působení,“ dodal profesor Hejl.
František Hejl se narodil 16. března 1920 v Kněževísku, vystudoval
gymnázium a po maturitě krátce
pracoval v Brně. V roce 1943 byl
totálně nasazen a zapojil se do
antifašistického hnutí a aktivně se
zúčastnil Slovenského národního
povstání, kde díky znalosti jazyků
také pomáhal jako překladatel
francouzským vojákům. Vysokoškolská studia absolvoval na filozofické fakultě brněnské univerzity, kde také od roku 1948 působil
na katedře historie.

(red)

Jarní zápolení v Lužánkách

Finanční podpora pomůže postiženým a nemocným dětem
Desátý ročník Brněnských Velikonoc na ledě byl přehlídkou
krasobruslařských výkonů,
zábavou a potěšením.
Brněnské Velikonoce na ledě se
letos konaly tradičně týden před
Velikonočním pondělím. Kromě
cukrovinek a tradičních plyšáků
osobně dodaných Michalem Březinou a rozdávaných usměvavou
televizní moderátorkou Barborou
Černoškovou ve druhé části programu při karnevalu na ledě, se
nezapomnělo ani na benefiční
charakter akce. Díky společnosti
Tenza se mohlo předat symbolických deset tisíc korun. Podělily se
o ně rovným dílem děti ze Speciálních škol Elpis, peníze za ně
převzala paní ředitelka Havlíčková, a malá nemocná Karolínka,
za kterou peníze převzala její

maminka. Zazpíval k tomu Laďa
Kerndl a radost z toho měl i náš
reprezentant v krasobruslení
Michal Březina, který byl ještě
jako žáček u zrodu této ojedinělé
brněnské akce. Poděkování ale
patří všem, kteří po celé roky při
pořádání benefičního setkání na
ledě pomáhají a věřme, že pomáhat i nadále budou.
Na akcí převzal záštitu primátor
města Brna a starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED
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Letošního šedesátého osmého
ročníku Běhu Lužánkami se
16. března zúčastnilo více než
pět set padesát běžců ve dvanácti věkových kategoriích.
Hlavní závod mužů v běhu na
osm tisíc metrů ovládl reprezentant Vysokoškolského sportovního klubu Univerzita Brno Roman
Rudolecký s časem 23:13 sec.
Porazil s téměř minutovým náskokem Jiřího Homoláče z Atletického klubu Kroměříž. Na třetí příčku
dosáhl s časem 25:06 zástupce
týmu AC Moravská Slavia Brno
František Mahovský.
Závod žen na šest tisíc čtyři sta
metrů nejrychleji zaběhla Šárka
Macháčková ze Sportovního klubu X-AIR Ostrava za 23:53 před
Martinou Uvízlovou 24:22 a Patricií Gánovskou 24:28.

Běhu se zúčastnili nejen závodníci z České republiky, ale také ze
Slovenska, Ukrajiny, Dánska,
Ruska, Velké Británie nebo Paraguaye.
Kromě závodů mužů a žen se
zápolilo v dalších osmi kategoriích, například mezi dorostenci
nebo mladšími žáky. Více o závodě na www.behluzankami.cz.
Záštitu nad letošním ročníkem
Běhu Lužánkami převzal starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.


(red)
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Stalo se v naší městské části

Hon na velikonoční vajíčka zakončilo otevření volně přístupné stěny
Mezi Pavilonem Anthropos
a lanovým centrem Jungle park
hledaly stovky dětí 30. března
vajíčka s překvapením.
O Bílé sobotě se konal čtvrtý ročník Honu na velikonoční vajíčka.
Teple odění návštěvníci si ještě
před začátkem honu mohli uplést
pomlázku, ozdobit vajíčka, zasoutěžit si v házení vejcem nebo se
něco přiučit v lesním koutku, který
připravili spoluorganizátoři akce
Lesy města Brna. Tradičně velký
zájem byl o malování na obličej,
což udělalo poslední tečku k doladění dětských zaječích kostýmů.
Porota měla opravdu nelehký
úkol, a to vybrat deset nejhezčích
zaječích masek, které si odnesly
marcipánové velikonoční dorty.

Pak už přišlo na řadu všemi očekávané hledání vajíček. Děti byly
podle věku rozděleny do tří kategorií a každá z nich hledala na
jiném místě, aby starší děti vše
těm malým nevysbíraly. Ani pětileté děti se nenechaly zahanbit
a bojovně se rozběhly na rozbahněné hřiště a některé z nich hned
zalitovaly, že nemají větší košíčky,
protože nemohly pobrat tolik, kolik
by chtěly. Letos na své nálezce
čekalo čtyři a půl tisíce vajec.
Stejně jako loni se i letos hledala
tři zlatá vajíčka, každé z nich svému nálezci přineslo živého králíčka či křečka s celou výbavičkou.
Na závěr byla v lanovém centru
slavnostně odhalena dětská
lezecká stěna Boulder systém,
jejíž cesty stavěli úspěšní čeští

lezci – Helena Lipenská, Silvie
Rajfová, Andrea Pavlincová
a Jana Vyncourková. Stěna je volně přístupná a nachází se v lese
v lanovém centru Jungle Park.
Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí na www.junglepark.cz.

 Eva Maděryčová, Jungle Park
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Fotografická soutěž Brněnský sport v objektivu už zná své vítěze

Vítězové soutěže Brněnský
sport v objektivu byli vyhlášeni
18. března v prostorách Křížo-

vé chodby na Nové radnici.
V letošním roce vybírala odborná

porota z téměř tří set zaslaných
soutěžních snímků. Celkovým
vítězem se stal Atilla Racek se
snímkem Písečná bouře a za foto
s názvem Kytice pro vítěze získal
mimořádnou cenu poroty. Cenu
„Fair play“ patrona soutěže, prvního místostarosty městské části
Brno-střed Bc.Pavla Sázavského,
převzal Zbyněk Klobouk za snímek Exhibice Street ball vozíčkářů na brněnském náměstí. V kategorii fotografů od patnácti do
dvaceti let se z vítězství radoval
Jiří Rypka za snímek Za zády,
v kategorii nad dvacet let byl nejúspěšnější snímek Lukáš Ko-

nečný fotografa Tomáše Hájka.
Na slavnostním vyhlášení vítězů
fotosoutěže byl také odstartován
její další, v pořadí pátý ročník. Ten
bude otevřen nejen pro brněnské
fotografy, ale zúčastnit se budou
moci soutěžící z celého Jihomoravského kraje. Více o podmínkách soutěže na www.brnenskysportvobjektivu.cz.

(red)
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Ocenění za pedagogické působení převzali dva učitelé z Brna-střed
Na Nové radnici byli 4. dubna
oceněni pedagogové působící
na brněnských základních školách, mezi nimi i dva z městské
části Brno-střed, a to Mgr. Zbyněk Krejčíř a Mgr. Ludmila Kotlánová.
Za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost převzal ocenění
z rukou třetího místostarosty
městské
části
Brno-střed
PhDr. Tomáše Jilčíka a představitelů města Brna Mgr. Zbyněk
Krejčíř, ředitel Základní školy Hroznová. Mgr. Krejčíř pracuje jako
pedagog již čtyřicet let, původně
jako učitel zeměpisu a tělesné

výchovy, později jako zástupce
ředitele a v současné době jako
ředitel školy. Zasloužil se o to, že
škola je vybavena moderní didaktickou technikou a využívají se
zde moderní vzdělávací metody.
Komise sestavená pro nominaci
na ocenění pedagogických pracovníků se v letošním roce rozhodla udělit u příležitosti životního
jubilea Čestné uznání za dlouholetou a příkladnou pedagogickou
činnost Mgr. Ludmile Kotlánové,
učitelce Základní školy a mateřské školy Křenová. Mgr.Kotlánová
pracuje ve školství devětačtyřicet
let. Patří mezi průkopníky využívání moderních technologií ve

výuce, je jedním z autorů úspěšných projektů ESF, které umožňují
škole zavádět do výuky metody
inkluzivního vzdělání, rozvíjet

zájmovou činnost dětí a modernizovat vybavení školy.


(red)
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Stalo se v naší městské části

Mladí návrháři dovedli diváky módní show až za hranice fantazie
O tom, že móda nemá hranice,
přesvědčila přehlídka Druhá
strana.
„Pláštěnka“ z igelitu se může pod
rukama šikovných návrhářů proměnit ve stylové šaty, kterými
nepohrdne žádná žena. Nesmí se
však bát trochy extravagance
a originality. Takovéto šaty stejně
jako další neotřepané modely
z dílny Lenky a Patrika Harbutových mohli diváci obdivovat
10. dubna v Domě pánů z Lipé
společně s návrhy Rinata Grigorachshenka a Jany Ševčik.
„Nejsložitější na výrobu byl asi
bílý kabát s odepínatelným límcem. Spoj tvořily trojúhelníky
a bylo těžké ho střihnout a ušít
tak, aby vše perfektně sedělo,“

Světový den zdraví v centru města

Při příležitosti celosvětového
Dne zdraví připravili studenti
Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity zdravotně osvětový
program.
Na náměstí Svobody seznamovali
5. dubna studenti zájemce s prob-

lematikou nesprávného životního
stylu. Na místě bylo možné změřit
tlak, cholesterol nebo zjistit procento tělesného tuku. Vedle jednotlivých měření přichystali také
blok přednášek a informovali také
o první pomoci a prevenci různých
druhů rakoviny.
 (red)

vzpomínala Lenka Harbut. „Druhá
strana znamenala šanci nejen pro
autory, ale i pro lidi, kteří se podíleli na organizaci. Byla to obrovská zkušenost. V předešlých ročnících podobná akce nebyla
zastoupena, a tak jsme se hodně
učili za pochodu,“ zhodnotil akci
za organizační tým Martin Žák.
Přehlídka byla ochutnávkou
festivalu Youth for You(th), jehož nabitý program pokračoval
17. a 18. dubna.
Festival „mladých pro mladé“ je
akce vytvářející prostor pro koncerty, taneční, divadelní či jiná
představení nebo výstavy. To vše
výhradně z produkce mládeže ve
věku od patnácti do šestadvaceti
let. Více na www.youth4u.cz.

(red)

Oslava ukázala romské tradice

Romové oslavili svůj den
8. dubna na náměstí Svobody.
Od dopoledne mohli návštěvníci
ochutnávat romské tradiční
pokrmy, navštívit workshopy
s nahlédnutím do historie Romů
nebo si nechat věštit budoucnost.

Odpoledne pak na pódiu vystoupila skupina Kale a slovenská
hvězda Igor Kmeťo. Temperamentní tance předvedly taneční
soubory, mezi nimi třeba brněnský
soubor Merci nebo dětský soubor
Piroš Rouža a k vidění byla i přehlídka romských krojů.  (red)

Fotbalista Jiří Hajský převzal ocenění za rozvoj brněnského fotbalu
Před zápasem Zbrojovka–Hradec Králové převzal 31. března
Jiří Hajský ocenění z rukou starosty městské části Brno-střed
Mgr. Libora Šťástky.
Přestože se Jiří Hajský narodil
v Trenčíně, je to brněnský patriot.
„V Trenčíně tehdy zrovna hrál táta,
takže to byla náhoda. Odmalička
jsem ale vyrůstal v Brně,“ vysvětlil.
Pod vedením otce málem naskočil do ligy. „To mi bylo teprve osm-
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náct, s áčkem jsem ani netrénoval. Do prvního mužstva jsem se
dostal až další rok.“
Hrál za kluby Tesla Brno, SK
Žabovřesky, Zbrojovka Brno, VTJ
Žatec, Spartak Hradec Králové,
Sigma Olomouc, JZD Drnovice
a RH Znojmo.
Při vrcholovém sportu vystudoval
pedagogickou fakultu, učil i na
Fakultě sportovních studií MU.


(red)

Pozvánky na akce radnice
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Informace z radnice

Studentky zdravotní školy rozezpívaly seniory na velikonočním setkání

Studentky z Domova mládeže
při SZŠ a VOŠZ Brno na Merhautově 15, pracoviště Lipová 16, připravily 21. března program pro uživatele Centra
denních služeb na Lipové. Centrum stále nabízí zájemcům
o pobyt volná místa.
Studentky si pod vedením
Mgr.Paděrové pro uživatele cent-

ra připravily v jarně vyzdobené
společenské místnosti domova
mládeže pěvecké vystoupení. Na
uvítání zazněla klavírní skladba
Sny a valčíky od Luboše Fišera,
dále skladba Omluva a Bezejmenná. Poté následovalo společné pěvecké vystoupení folkového
žánru, za kytarového doprovodu
zazněly známé písně Stánky,
Bláznova ukolébavka a Dajána.
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Program dále pokračoval společným pěveckým vystoupením
melodií z filmu Titanic a Shrek za
klavírního doprovodu. Na závěr
společně studentky zapěly písně
z dílny Z. Svěráka a J. Uhlíře,
obsahující velká životní moudra.
Na konci setkání došlo k poděkování účinkujícím, rozdání dárečků
v podobě velikonočních vajíček
a perníčků a ochutnávce sladkého a slaného pohoštění. To připravily jak studentky, tak uživatelé
Centra denních služeb. Setkání
se v hojném počtu zúčastnili také
klienti se zdravotním postižením
z Nojmánku na ulici Neumannově 11, kteří seniory i studentky
obdarovali vlastnoručně vyrobenými keramickými výrobky s velikonočními motivy. Atmosféra
setkání byla úžasná, již teď se
všichni těší na další společné
setkání, které se uskuteční v létě
v centru na Lipové 31.
Centrum nabízí volná místa
Centrum denních služeb nabízí
svým uživatelům různé akce

a společenské vyžití, oblíbené
jsou také prohlídky a návštěvy
výstav, různé výlety, besídky nebo
trénování paměti pod vedením
odborného školitele. Program
centra je přizpůsoben zálibám
a zájmům uživatelů.
Senioři, kteří z důvodu snížené
soběstačnosti nemohou zůstat
sami doma nebo ti, kteří chtějí den
strávit ve společnosti druhých lidí,
zde procvičují soběstačnost
a fyzické a psychické schopnosti.
Na každý den je zajištěn oběd
a dovoz a odvoz autem pečovatelské služby zpět domů. Při pobytu je možné využít střediska osobní hygieny, kde se provádějí
koupele, stříhání vlasů a pedikúra.
Služby Centra denních služeb
jsou poskytovány za úhradu každý všední den od osmi hodin do
půl třetí odpoledne. Uživatelé si
sami volí dny, které chtějí v centru
strávit. Pobyt si je možné na jeden
den vyzkoušet zdarma. Více informací o pobytu v zařízení lze získat
na telefonním čísle 543 212 702.

(red)

Informace z radnice

V květnu se uskuteční domovní sběr nepotřebného textilu
Společnost E+B Textil pořádá
9. a 15. května ve spolupráci
s Českým červeným křížem
domovní sběry nepotřebného
textilu.
Část vysbíraného nepotřebného
textilu poslouží ke svému původnímu účelu především v rozvojových zemích, část bude rozřezána na čistící hadry, izolaci nebo
bude rozedrána na vlákna a vrácena prvovýrobcům oděvů.
Odevzdat je možné oděvy, oděvní
doplňky, párovou obuv, bytový
textil (povlečení, záclony, závěsy,
ubrusy, deky), kabelky a hračky.
Vše by mělo být čisté a zabalené
nejlépe do igelitových pytlů
a tašek.
Ve sběrových dnech je možné
nepotřebný textil umístit mezi
16.00 a 18.00 hodinou před
domovní dveře, kde bude vyzvednut pracovníky společnosti E+B
Textil. Více informací firma
poskytuje na bezplatné lince
800 100 373.
Pro odložení použitých textilních

materiálů celoročně slouží také
speciální kontejnery na textil
umístěné v blízkosti domů.
Sbírka probíhá za podpory
Magistrátu města Brna a úřadů
městských částí
9. května v ulicích:
Roubalova, Vinařská, Lipová,
Květná, Hroznová, Kamenomlýnská, Neumannova, Presslova,
Kalvodova, M. Pujmanové,
L. Podéště, Boh. Martinů, Rezkova, Kaplanova, Hlávkova, Pavlíkova, Barvičova, Vaňkovo nám.,
Tvrdého, Mahenova, Tomešova,
Zachova, Všetičkova, Jiříkovského, Heinrichova, Kampelíkova,
Lerchova, Bílého, Klácelova, Soukupova, Wanklova, Dostálova,
Sedlákova, Rudišova, Havlíčkova, Wurmova, Krondlova, Zachova, Údolní, Foustkova celá, Helceletova.
15. května v ulicích:
Grohova, Bratří Čapků, Stojanova, Gorkého,Úvoz od Konečného
nám. po Údolní, Obilní trh, Jasel-

ská, Marešova, Čápkova, Arne
Nováka, Jiráskova, Jana Uhra,
Antonínská, Mezírka, Smetanova, Pekárenská, Sokolská, Suši-

lova, Kounicova, Botanická,
Mášova, Cihlářská, Bayerova,
Burešova.

(red)

Provoz ve sběrných střediscích odpadů
v městské části Brno-střed
V městské části Brno-střed
mohou obyvatelé využít
k odložení odpadů čtyři sběrná střediska.
Plynárenská (za Mosilanou)
obsluha p. Kučera
tel.: 606 961 777
otvírací doba:
út–so 9.00–13.00 hod.
a 14.00–18.00 hod.
Veveří–Šumavská
obsluha p. Köhler
tel.: 604 431 359
otvírací doba:
út–so 9.00–13.00 hod.
a 14.00–18.00 hod.

Jílová (vedle Kameny)
obsluha p. Protivánek
tel.: 728 864 669
otvírací doba:
po 14.00–18.00 hod.,
út–pá 9.00–13.00 hod.
a 14.00–18.00 hod.,
so 8.00 až 12.00 hod.
Vaňkovo náměstí
obsluha p. Balák
tel.: 728 917 099
otvírací doba:
út–so 9.00–13.00 hod.
a 14.00–18.00 hod.


(red)

Informujeme

Štafetový běh pomůže splnit sen jednoho dítěte postiženého autismem
Na neobvyklou sportovně-kulturně-benefiční akci zve
17. a 18. května občanské sdružení pro podporu osob s autismem Proaut a Krajské vojenské
velitelství Brno.
You Dream We Run je projekt, který navazuje na mnohaletou charitativní tradici v Belgii a ve svém

poslání má za úkol společně strávit čtyřiadvacet hodin sportem,
poslechem zajímavých koncertů
a tanečních vystoupení, zábavou
pro děti, s dobrým občerstvením,
ale také prezentací vzdělávání
dětí s autismem. Při tomhle všem
současně pomoci ke splnění snu
právě jednoho z autistických dětí.
Podstatou akce je dvacetičtyřho-

dinový štafetový běh družstev na
běžeckém okruhu v areálu Univerzity obrany v Brně (za Anthroposem). Všichni běžci zakoupením
trička s logem akce přispějí do společného balíčku vybraných peněz,
díky kterým se na konci akce splní
sen jednomu dítěti s autismem ze
ZŠ Štolcova v Brně.
„Hezkým tričkem mohou udělat

radost sobě nebo svému dítěti i ti,
kteří přijdou běžcům fandit i bez
toho, že by se toužili zapotit na
běžeckém ovále. Losováním také
vyberou nejsympatičtější sen
dítěte s autismem,“ pozvala na
akci zástupkyně občanského
sdružení Proaut Lucie Bártová.
Více na www.proaut.cz.

(red)

Běžné džíny urazí na cestě k zákazníkovi devatenáct tisíc kilometrů
Skutečné náklady od vypěstování bavlny až po ušití svetru
tvoří jenom asi třiadvacet korun
z jeho konečné ceny.
Jaká skutečná cena se skrývá za
dnes tak častým spojením „Made
in China“, nebo „Made in India“
označujícím na visačce krajinu
původu běžně dostupného oblečení? Skutečné náklady od vypěstování bavlny až po ušití svetru tvo-

ří jenom asi 23 korun z jeho konečné ceny! Zbytek zůstává prodejcovi, samozřejmě na úkor nízkých
mezd pracovníků v asijských, latinskoamerických, východoevropských a afrických textilních továrnách.
O špatné pracovní podmínky pracovníků a ochranu životního prostředí se většina oděvních firem
příliš nezajímá. Nejrozšířenější
materiál na výrobu oblečení – bavl-

na – je navíc při konvenčním pěstování jednou z chemicky nejvíce
ošetřovaných zemědělských plodin vůbec a společně s jejím nešetrným zpracováním a agresivním
barvením naší pokožce příliš
nesvědčí. Navíc při celém zpracovatelském procesu oblečení urazí
tisíce kilometrů. Třeba průměrné
džíny procestují asi devatenáct
tisíc kilometrů, než se dostanou
k samotnému zákazníkovi.

Více tipů na webových stránkách
Ekologického institutu Veronica
www.veronica.cz nebo přímo
v Ekologické poradně Veronica
na Panské 9. Dotazy zodpoví
Mariana Zbořilová na e-mailové
adrese mariana.zborilova@veronica.cz nebo telefonnímn čísle
542 422 757.


Mariana Zbořilová,
Ekologický institut Veronica
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Informujeme

Univerzita třetího věku otevírá seniorům cestu k dalšímu vzdělávání

Masarykova univerzita zve
seniory ke studiu na Univerzitě
třetího věku. Přihlášky mohou
podávat od 6. května.
Pilířem Univerzity třetího věku na
Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá
osm semestrů a je zaměřen na
otázky zdravého a smysluplného
životního stylu ve vyšším věku.
Přednášky v tomto kurzu mají
víceoborový charakter a na jejich
obsahu se podílí všech devět
fakult MU. Tahákem je tříletý kurz
jehož název Dějiny umění hovoří
za vše. Ve spolupráci s Morav-

ským zemským muzeem organizuje univerzita jednoletý přednáškový cyklus týkající se výsledků
bádání v oboru přírodních a společenských věd. Pro účastníky
Univerzity třetího věku jsou nad
tento rámec pořádány tematické
krátkodobé kurzy zaměřené na
informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity,
otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu nechybějí ani jednodenní
exkurze vztahující se k obsahu
přednášek či tematických kurzů.
Vzdělávání má formu přednášek,
cvičení, seminářů a exkurzí,

účastníci mohou využívat studovny a knihovny. Přednášky trvají
dvě vyučovací hodiny a konají se
jednou za čtrnáct dnů (od října do
května). Účastníkem programu
může být osoba, která dosáhla
věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou.
Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné,
které bylo pro akademický rok
2013/2014 stanoveno na osm set
korun. Absolventi obdrží osvědčení na slavnostní promoci.
Přihlášky je možné odevzdat
osobně na Komenského nám. 2

nebo od 6. května zaslat elektronicky. Více na www.u3v.muni.cz.
Seniorské vzdělávání má své
pevné místo na řadě veřejných
vysokých škol. V současné době
studuje na univerzitách třetího
věku přibližně 1,5 % seniorské
populace České republiky, což
představuje přibližně třicet šest
tisíc osob.
Vzdělávání v seniorském věku
napomáhá k udržení kvality života
přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory
a technologie.
 (red)

Betanie – křesťanská pomoc poskytuje seniorům pečovatelské služby
Pečovatelky z občanského
sdružení Betanie – křesťanská
pomoc nabízejí služby v domácím prostředí seniorů.
Zájemci o pečovatelské služby
se mohou informovat na telefonních číslech 532 162 301
a 606 156 848 nebo na webových

stránkách organizace www.betanie.eu. Veškeré informace také
získají v kanceláři Betanie na
Joštově 7 v prvním patře.
Betanie nabízí:
– pomoc při osobní hygieně
– nákup, pochůzky, donášku léků
– koupání ve vaně, mytí na lůžku
– doprovod na vycházku, k lékaři

–
–
–
–

podání stravy, mytí nádobí
péči o imobilní klienty
běžný úklid
dohled nad klientem, společenskou službu
– praní a žehlení prádla v bytě klienta
– péči o klienty v terminálním stádiu

Kromě terénních pečovatelských
služeb poskytuje Betanie také
zdravotní pomoc a provozuje
Dům důstojného stáří v Brně-Maloměřicích a Domov se
zvláštním režimem Villa Martha
v Hrušovanech u Brna.

Mgr. Vítězslava Kubíková,
pečovatelská služba Betanie

Každý obyvatel města Brna má podle vyhlášky povinnost třídit odpady
Odpad vzniká při každodenní
lidské činnosti a není ho málo.
Každý Brňan vyprodukuje
v průměru dvě sta šedesát kilogramů odpadu za rok.
Nalézt správnou cestu odpadu
opouštějícímu domácnosti pomáhají pravidla, která si každá obec
stanoví sama svou vlastní obecně
závaznou vyhláškou. Brněnská
Vyhláška č. 1/2013b nastavuje
systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

vznikajícího na území města.
Její úplné znění je uvedeno na
www.brno.cz. Zde je popsáno, co
město pro své občany zajišťuje,
jaké nádoby a místa slouží k ukládání odpadu, jaké odpady kam
patří a stojí tu také, že je povinností každého se těmito pravidly
řídit a třídit odpady.
V ulicích města mohou občané
ukládat odpad do barevných kontejnerů:
Žluté, drátěné a podzemní kontejnery slouží ke třídění PET lahví,
nápojových kartonů (tzv. tetrapa-
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ků) a hliníkových plechovek od
nápojů. Nepatří sem kelímky od
jogurtů, sáčky, fólie, žádné jiné
plasty kromě PET lahví.
Modré kontejnery jsou určené pro
sběr papíru. Nepatří sem mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby.
Zelené kontejnery jsou určeny pro
oddělený sběr skla čirého
a barevného.
Bílé kontejnery slouží pro sběr
čistého do igelitového pytle či tašky zabaleného textilu. Odpadová

čísla říkají, že většina Brňanů už
považuje třídění odpadu za normální. Do dalšího koloběhu materiálového oběhu se díky jim dostalo během roku 2012 celkem 9 848
tun papíru, 1 279 tun PET materiálu, 40 tun nápojových kartonů
a 2,5 tuny hliníku.
Město Brno reaguje na připomínky
občanů a od 2. dubna prodlužuje
provozní dobu na většině sběrných
střediscích odpadu až do 18.00
hod. Přesné provozní doby na
www.sako.cz/sso/seznam.

(red)

Informujeme

Vítězná díla výtvarně-literární
soutěže jsou k vidění v knihovně
Titul Veličenstvo kniha 2013 získala Žaneta Lažková za knihu
Začátek a konec žárovky-Járovky.
EkoCentrum Brno udělilo titul Veličenstvo kniha 2013 za nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou
knihu. Po celý rok se jím bude pyšnit Žaneta Lažková ze ZŠ Komenského náměstí ve Slavkově
u Brna, která vytvořila knihu Začátek a konec žárovky-Járovky.
„Práce tvůrců jsou rok od roku originálnější a nápaditější. Vítězka
letošního ročníku soutěže například vytvořila knihu schovanou
v krabici, ve které byly i funkční
žárovky,“ ocenila originalitu tvůrců
koordinátorka soutěže Kateřina
Grunová.

Letošní ročník soutěže přinesl velmi početnou účast: mladí tvůrci
do ní přihlásili celkem pětasedmdesát knih, z toho čtyřicet dva bylo
od individuálních autorů a třicet
tři od autorských kolektivů. Knihy
do soutěže dorazily nejen ze
základních a středních škol
z Brna, ale z celého Jihomoravského kraje.
Všechny vítězné práce i s některými dalšími knihami budou
vystaveny od 2. do 30. května
v Knihovně Jiřího Mahena.
Další informace uvádějí internetové stránky EkoCentra Brno
www.ecb.cz.

n

(red)

Výstava „Připoutej mě, chci žít“ naučí, jak usadit dítě ve vozidle
V Poradenském centru městské policie na Křenové 4 se
návštěvníci do 28. června
dozvědí, jak správně v autě připoutat děti.
Nejen emotivním názvem „Připoutej mě, chci žít“ bude apelovat
na rodiče a osoby převážející děti
v autech nová expozice v Pora-

denském centru městské policie.
Strážníci Odboru prevence ze své
praxe vědí, že ne všichni rodiče
jsou si jistí v tom, jak bezpečně
usadit dítě ve vozidle. Z výstavy
si proto zájemci mohou zdarma
odnést řadu informačních materiálů, zhlédnout instruktážní videa
a prohlédnout si vystavené typy
dětských sedaček.

Pracovníci v Poradenském centru
rádi vysvětlí, jaký zádržný systém
zvolit s ohledem na věk, váhu
i výšku dítěte. A protože stěžejní
je vše si prakticky osahat
a vyzkoušet, mohou si pochopitelně rodiče i děti vystavené autosedačky ihned otestovat.
Po prohlídce bude pro zájemce
připravený krátký kvíz a za správ-

né odpovědi i drobná odměna pro
děti.
Poradenské centrum je otevřeno
v pondělí, úterý, čtvrtek od 7.30
do 17.00 hodin, ve středu od 7.30
do 18.00 hodin a v pátek od 7.30
do 14.30 hodin.
n

Bc. Jakub Ghanem,
Městská policie Brno

dTest poradí, jak se nestát obětí prodejců na předváděcích akcích
Na poradenskou linku časopisu dTest se stále častěji obracejí se stížnostmi senioři podvedení na předváděcích akcích.
„Vyšší informovanost o uvedené
problematice přinesla určité výsledky. Senioři i jejich blízcí si uvědomují, že se kvůli předváděcí
akci dostali do vážných problémů,
které musejí řešit,“ uvedl vedoucí
poradny časopisu dTest Lukáš
Zelený. Jen za minulý rok zaznamenala tato poradna více než dva
tisíce stížností seniorů na pořadatele předváděcích akcí. Vyplývá
z nich, že organizátoři vyvíjejí stále promyšlenější praktiky, jak
dosáhnout svého cíle. Ten přitom
zůstává stejný: prodat předražené
a často nekvalitní zboží.
Cukr a bič
Prodejci na předváděcích akcích

zdaleka nevyužívají jen nenápadné psychologické metody.
Naopak – jejich praktiky se přibližují často spíše tvrdému psychologickému nátlaku a mnohdy
zacházejí i k vydírání a výhružkám. „Případy, se kterými se na
poradenské lince setkáváme, jsou
skutečně drsné, zejména v kontextu toho, že se jedná o seniory.
Někdy „zabere“ metoda cukru
a biče, jindy teče alkohol proudem, nebo nastoupí vyhrožování
a hrubé jednání. Jednomu ze
zákazníků například po odmítnutí
nákupu neumožnili pořadatelé
nastoupit znovu do autobusu
a ponechali jej bez pomoci několik
desítek kilometrů od jeho bydliště,
na neznámém místě,“ popsal zkušenosti podvedených Zelený.
Obcházení zákona
Mnozí zákazníci stále nevědí, že

od smlouvy uzavřené na předváděcí akci mají právo písemně
odstoupit do čtrnácti dnů od jejího
uzavření. Žádné sankce se obávat
nemusejí. Právo ovšem nelze
uplatnit při prezentaci a prodeji
zboží v klasické prodejně. Obchodníci se snaží i toto ustanovení
zneužít a účelově nahlašují své
provozovny v místech, kde obvykle
prodej vůbec nerealizují, např.
v hotelových sálech či ve vilách na
krajích měst. Takový postup ale
představuje obcházení zákona.
Další oblíbenou taktikou je nechat
zákazníka podepsat kromě kupní
smlouvy i smlouvu o opravě
a údržbě zakoupených či starších
věcí. „Samozřejmě nic neopravují
a pouze spoléhají, že se schovají
za zákonnou výjimku z práva na
odstoupení od smlouvy a nebudou muset spotřebiteli vracet

peníze. Nemají ovšem pravdu,
neboť smlouva, která obchází
zákon, je neplatná,“ upřesnil
Lukáš Zelený.
Rady po telefonu
Poradenská linka časopisu dTest
– 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9.00 do 17.00
hodin a spotřebitelé na ní mohou
konzultovat s právními poradci
časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu
běžného tarifu volání. Od svého
spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů
a poradenská linka časopisu
dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu
setkávají.
n

(red)
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Informujeme

Výstava ukazuje život podplukovníka in memoriam Františka Boudy
Výstava fotografií skládá
Životní příběh válečného hrdiny Františka Boudy.
Výstava fotografií ze života Františka Boudy, příslušníka druhého
československého pěšího pluku
ve Francii první československé
samostatné brigády ve Velké Británii, navigátora 311. a 21. perutě RAF, se koná 20. května od
17.00 do 20.00 hodin v Moravském zemském muzeu na Zelném trhu 6.
Na návštěvníky čeká prezen -

tace s výkladem, beseda s hosty
z Klubu příslušníků RAF a Svazu
letců České republiky.
„O životě Františka Boudy toho
mnoho nevíme. Vítáme proto
jakoukoliv informaci, kterou by
nám mohli ti, kteří ho znali,
poskytnout. Pamětníci mohou
svoje vzpomínky nebo materiály
zasílat na e-mailovou adresu
mku81@centrum.cz,“ uvedla
organizátorka výstavy Marcela
Kopečná. „Na výstavě budou
k vidění fotografie z rodinného
archivu z dětství Františka Bou-

dy, ze studií ve vojenských akademiích, z období u tankového
praporu i pěšího pluku a z období u RAF,“ dodala.
Podplukovník in memoriam František Bouda se narodil 6. dubna
1916 ve Vídni, kam jeho rodiče
odešli za prací. Domovskou příslušností náležel do Telče v dačickém okrese, studoval na Slovensku. Později žil v Brně-Židenicích
na ulici Nezamyslova 14. Zemřel
21. června 1944 nad Normandií
při noční bojové akci s letounem
Mosquito.
 (red)

Centrum léčivých rostlin má již dlouholetou tradici
V Centru léčivých rostlin na
Kraví hoře připravují od
21. června do 7. července padesátou první Výstavu léčivých
rostlin.
Centrum léčivých rostlin Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity se
nachází na Údolní 74 ve svahu
Kraví hory. Původní zahrada vznikla pro potřeby výuky posluchačů
farmacie a pro řešení výzkumných
úkolů farmaceutické a lékařské
fakulty.Vznik se datuje k roku 1952,
kdy byla pro tyto účely získána část
pozemku nedalekých Sušilových
kolejí. V roce 1955 byla vybudována už v nynější poloze. Stavěla se
brigádnicky jako součást „Areálu
zdraví“, ke kterému patřilo i koupaliště, sauna, volejbalové a tenisové kurty a park pod hvězdárnou
s dětskými hřišti. Do povědomí
Brňanů vešla zejména výstavami
léčivých rostlin, které se konají
nepřetržitě od roku 1962. První kroky při výstavbě i provozu probíhaly

pod odborným dohledem Stanislava Dvořáka, který byl jmenován
vedoucím „Experimentální zahrady léčivých rostlin“. V roce 1957
byla postavena také laboratoř a od
roku 1962 zahájila činnost i biometeorologická laboratoř.
V roce 1971 nastoupil do zahrady
Ing. Pavel Musil, který byl jmenován vedoucím a tuto funkci vykonával až do svého odchodu do
důchodu v roce 2012, po čtyřiceti
letech působení a v roce konání
padesáté výstavy léčivých rostlin.
Za jeho činnosti se rozvíjela spolupráce se školami a s veřejností.
Návštěvníci zahrady na něj proto
rádi vzpomínají.
Učitelé základních škol přicházejí
do zahrady se svými žáky, aby je
seznámili se širokým sortimentem léčivých rostlin, s méně
známými rostlinami užitkovými
a upozornili na některé zvláště
nebezpečné rostliny jedovaté.
Studenti středních zahradnických
škol pomáhají v období příprav

Pan Musil působil v zahradě čtyřicet let
na tradiční výstavy při celkové
úpravě zahrady, plní si svoji pracovní praxi a seznamují se s velkou škálou rostlin a jejich nároků
k pěstování.
Někteří ze studentů Lékařské
fakulty využívají léčivých rostlin
jako témat pro své diplomové
nebo doktorské práce.
Lidé se mohou na výstavách
poradit, vyměnit si zkušenosti
a podle možností i některé věci
zakoupit.

Osvěta vnímaná veřejností je jen
doplňkovou činností. Zahrada
zásobuje rostlinným materiálem
mnoho vědeckých pracovišť, udržuje styky se zahraničím a podílí
se na celosvětovém udržování
genofondu rostlin, které z volné
přírody mizejí a jsou na seznamu
chráněných druhů. Každoročně
je vydáván katalog sedmi až osmi
set semen, sloužící k mezinárodní
výměně.

Ing. Bohumil Bílek

Řemeslná dílna poskytuje rodičům s malými dětmi zázemí pro práci
Sdílenou řemeslnou dílnu
mohou využívat rodiče zabývající se řemeslnou činností, kteří
vlastní živnostenský list a mají
alespoň jedno dítě ve věku od
dvou do šesti let.
„Rodiče mohou docházet do naší
sdílené řemeslné dílny třeba šít,
paličkovat nebo vyrábět šperky či
keramiku a my jim při tom pohlídáme dítě. V dílně mají rodiče
k dispozici počítač a multifunkční
tiskárnu k tvorbě webových strá-
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nek, vyhledávání informací či k tisku informačního materiálu,“ sdělila představitelka zřizovatelského
občanského sdružení Cesta pro
děti Věra Quinn.
Dílna sídlí v Mateřském a vzdělávacím centru Andílek na ulici
Fryčajova 117 v Brně-Obřanech
a je otevřena všem zájemcům
z Jihomoravského kraje.
Více na internetových stránkách
www.remesla.andilek.eu.


(red)

Názory vedení radnice

Na začínající a méně známé hudebníky čeká již potřetí Music Point
Music Point –
projekt, který je
určen pro prezentaci začínajících a méně známých hudebníků
a skupin – letos
vstupuje již do
svého třetího ročníku. A opět nabízí kapelám a interpretům možnost
vystoupení na akcích pro veřejnost, které pořádá radnice městské části Brno-střed a její kulturní
a vzdělávací středisko. Zajímavá
hudba bez žánrového omezení
tak může zaznít během programů
pro rodiny, na letních scénách
v centru Brna, na podzimním Festivalu v centru dění či na Vánocích
na Zelňáku.
V mnoha ohledech je Music Point
unikátní a pro muzikanty i pro
posluchače je bezesporu atrak-

tivní. Naše radnice může být pyšná na to, že jeho organizaci od
počátku finančně podporuje. Od
prvotního nápadu, který počítal
jen s minimálním technickým
vybavením a jedním místem
v centru Brna, kde by se mohlo
hrát během léta, jsme se nakonec
dostali k celoročnímu projektu.Ten
poskytuje účinkujícím standardní
profesionální podmínky a vystoupení před publikem čítajícím stovky posluchačů. Music Point už
navíc dávno přesáhl hranice naší
městské části či Brna – již vloni
například využila nabídky vystoupení liberecká rocková sestava
RAiN nebo mladá a nadějná zpěvačka Petra Fúriková z Českého
Těšína. A obě jména budou v programu našich akcí i letos.
Music Point není hudební či talentovou soutěží. Nemá porotu

a zahrát si během něj může prakticky každý (této možnosti využilo
během prvních dvou ročníků
kolem padesáti skupin a interpretů, pro letošek je již přihlášena
dvacítka zájemců). Není ani
nástrojem pro generování nových
hvězd následně recyklovatelných
bulvárem. Je to jakýsi návrat
k čirému muzikantství, k radosti
z hudby. To ale vůbec nesnižuje
kvalitu muzikantů a jejich produkce – organizátoři byli jejich
vysokou úrovní velmi překvapeni.
Koneckonců někteří z účastníků
projektu dnes již mají připraveny
samostatné koncerty. Třeba
brněnská bluegrassová kapela
Early Times křtí v květnu svoje
první CD v námi zřizovaném Klubu Leitnerova. Music Point je zajímavý i pro posluchače – může jim
nabídnout hudební zážitky,

o nichž by se třeba jinak ani nedozvěděli.
Music Point je z mého pohledu
dobrým počinem. Ukazuje cestu,
jak může radnice přirozeně a bez
velkých finančních nákladů podporovat živou kulturu a oživit
veřejný prostor.
A ryze praktická tečka na závěr:
Music Point nemá pevně stanovenou uzávěrku přihlášek, k projektu je možné se připojit kdykoliv
v průběhu roku – potřebné
instrukce najdou zájemci na
webových stránkách www.musicpoint.cz.

užívání sklepa a to na období od
1. 9. 2013 do 31. 12. 2015.
Praktický příklad:
Nájemné za užívání bytu vč. sklepa činí 96 Kč/m2/měsíc.
Současný stav: podlahová plocha sklepa pro účely výpočtu
nájemného je započítána 50 %
podlahové plochy sklepa, což
v přepočtu činí 48 Kč/m2/měsíc.
Budoucí stav: podlahová plocha
sklepa pro účely výpočtu nájemného je započítána 40 % podlahové plochy sklepa, což v pře-

počtu činí 38,40 Kč/m2/měsíc.
Finanční rozdíl mezi současným
a budoucím způsobem výpočtu
výše nájemného za užívání sklepa činí 20 %. Nájemci obecních
bytů MČ Brno-střed postupně
obdrží nabídku na úpravu nájemného za užívání sklepa společně
s bližšími informacemi. V případě
jakýchkoliv dotazů se obraťte na
příslušné bytové kanceláře, popř.
na bytový odbor ÚMČ BS.

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

musejí být vědomi toho, do čeho
a za jakých podmínek jdou. Někdy
stačí vlastní rozum, někdy stojí zato
poradit se s odborníkem. (Forma
bydlení v bytech v osobním vlastnictví je upravena v Zákoně o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.)
Privatizace bytů jsou mnohdy spojené s půjčkou. Jedná se o něco
jiného, než půjčka na dovolenou
nebo vánoční dárky. Je to investice.
V privatizovaných domech se jednotliví majitelé bytů stanou součástí
společenství vlastníků. Neplatí se
nájem, ale je tu povinnost splácet

event. půjčku na koupi bytu a ještě
přispívat do fondu na náklady spojené se správou domu a pozemku.
Vzhledem ke stáří a mnohdy
zanedbanosti privatizovaných
domů nebudou opravy levné.
Rozhodně nejde bezstarostně
zabouchnout dveře jen toho svého
bytu.



JUDr. Markéta Vaňková,
uvolněná členka ZMČ
pro věci organizační a právní,
životní prostředí, mládež,
kulturu a sport

Sleva na nájemném za sklepy
Městská část
Brno-střed přichází s možností snížení nájemného za sklepy.
Navazujeme na
sdělení v letošním dubnovém čísle Zpravodaje
městské části Brno-střed ve věci
možnosti úpravy nájemného za
užívání sklepa. Jak všichni dobře
víme, došlo koncem minulého
roku, po projednání na všech

stupních samosprávy a po dlouhém a vážném posouzení všech
aspektů, k jednostrannému zvýšení nájemného, které sice nedosáhlo možného maxima, nicméně
vnímáme možný ekonomický
dopad, které toto navýšení mohlo
způsobit. Z tohoto důvodu byla
nájemcům nabídnuta možnost
uzavřít „Dohodu o úpravě nájemného z bytu“, která částečně tento
možný ekonomický dopad
eliminovala. Nyní vám nabízíme
možnost úpravy nájemného za

Názory zastupitelů

Půjčky a privatizace
Finanční půjčky
měly a dosud mají
negativní dopady
na mnoho občanů-dlužníků i na
jejich rodiny.Vždyť
je to tak jednoduché vzít si půjčku
na cokoliv. Nabízel, a stále je ještě
nabízí kdekdo. Půjčující si odpovědnost mnohdy neuvědomovali
a někteří si ji neuvědomují ani nyní.
Ovšem při neočekávané, ale ne
vyloučené změně životních podmínek, např. ztrátě zaměstnání,

zdravotním potížím apod., začínají
problémy se splácením půjček.
V současné době nastává boom
privatizací domů s následnou koupí
jednotlivých bytů.
TOP 09 privatizace podporuje a na
všech jednáních zastupitelstva MČ
Brno-střed pro ně hlasuje. Věříme
tomu, že se vlastníci postarají o svůj
majetek lépe než špatně fungující
bytové kanceláře.V majetku města,
resp. městských částí, by měl
zůstat bytový fond jen pro opravdu
potřebné.
Občané privatizující si byt, si ale



Věra Soukalová (TOP 09),
zastupitelka a předsedkyně
KV ZMČ BS
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Naše školy

Sněhurka a šest trpaslíků vyzkoušela diváky z němčiny i z pozornosti

Žáci devátého ročníku ze
Základní školy na Hroznové
secvičili divadelní představení
v německém jazyce.
Hereckého přednesu Sněhurky
v německém jazyce se němči-

náři z naší třídy 9. A zúčastnili
14. a 15. března. Němčinu se
učíme jako druhý jazyk již
čtvrtým rokem a mělo to pro nás
tedy určitý přínos. Naučili jsme
se nová slovíčka a procvičili
jejich výslovnost při vystupování.

Také jsme museli odehnat stud.
Ve čtvrtek jsme si hru mohli zahrát
v domově pro seniory. Naši diváci
byli velice bystří. Někteří si hned
všimli, že nám chybí jeden trpaslík. Ovšem nedalo se nic dělat,
onemocněl. Bylo vidět, že je hra
bavila. Poté, co jsme dohráli, byli
jsme pohoštěni čajem a sušenkami. Jedna paní, která se na nás
moc těšila, nám dokonce napekla
pusinky.
Druhý den jsme hru hráli u nás ve
škole pro 4., 5., 6. a 7. třídy. Jelikož
nám stále chyběl trpaslík, pojali
jsme to jako možnost k tomu, aby
si zahrál i jeden z našich diváků.
Z každého ročníku si tedy mohli
zahrát ti nejpozornější, kteří si
jako první všimli, že někdo chybí.
Než jsme začali hrát, naučili jsme

děti pár slovíček a čísel. Každý,
kdo splnil správně dané úkoly, byl
odměněn naší fotkou. Někteří
měli hned dvě a více. Do hry se
nakonec zapojili všichni. Jejich
pomoc byla nutná při opakování
věty: „Spieglein, Spieglein an der
Wand, wer ist die Schönste in diesem Land.“ (Zrcadlo, kdo je v zemi
zdejší, kdo je nejkrásnější?). Na
závěr si s námi zazpívali i část písně o trpaslících. Určitě se všichni
shodneme, že to bylo fajn.
Zároveň bychom chtěli poděkovat
paní učitelce Clausové, že nám
vše zajistila, panu řediteli, že nám
povolil hrát divadlo a LeGrandu
za půjčení kostýmů.

Karolína Brabcová,
žákyně třídy 9. A,
ZŠ Hroznová

Seniory v domově Naděje potěšilo promítání a společné tvoření se žáky
Žáci z 8. A ZŠ a MŠ Husova se
19. března opět vypravili do
domova pro seniory Naděje.
Pozvání k návštěvě přijal i ředitel školy.
Naše setkání ozvláštnil pan ředitel promítáním fotografií ze svých
cest po Austrálii, zajímavým povídáním a vnesl do programu něco
nového a naladil skvělou atmosféru, ve které jsme pokračovali
společným tvořením.
Tentokrát jsme vymýšleli ornamenty na rámy zrcadel, které
jsme skládali a lepili z třpytivých

krystalů. Každé zrcadlo bylo jiné
a společná tvorba nás moc bavila.
„Byl to asi náš nejlepší den,“
zaznělo z úst osmáků.
Výtvory zůstaly zručným paním
na památku společného příjemného dopoledne. Těšíme se na
duben, kdy se staneme malíři
opravdových pláten. A děkujeme
panu řediteli, že se zapojil do programu skvělou prezentací a udělal tak svým zájmem radost nejen
nám, ale hlavně obyvatelkám
domova pro seniory.
 Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.,
ZŠ a MŠ Husova

Projekt Brno a jižní Morava bez bariér učí správně pomáhat postiženým

Na Základní škole na Úvoze 55
se žáci učili účinně pomáhat
lidem s tělesným postižením.
Ve čtvrtek 14. března naši školu

navštívili zástupci sportovního,
charitativního a integračního projektu Brno a jižní Morava bez hranic a společně s žáky čtvrtých až
sedmých ročníků se věnovali
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praktickým věcem ze života postižených lidí.
Žáci se třeba dozvěděli, jak složit
a rozložit invalidní vozík, jak
pomoci postiženému člověku ze
schodů a do schodů, jak správně
oslovit postiženého člověka přímo
na ulici a přitom si někteří také
trochu „sáhli do svědomí“.
Od trenérů postižených dětí
Simony Kazdové a Martina Poláška se dozvěděli, jak se oni sami
vypořádávají s vlastním postižením. Na závěr programu si všichni
vyzkoušeli bocciu (hru podobné
hře pétanque, které se mohou
věnovat i lidé s velmi těžkým tělesným postižením) o medaile
a čokolády.

Celý program byl moderován ředitelem projektu Michaelem Svobodou, který si svou bezprostředností a komunikačními dovednostmi hned od počátku získal
všechny žáky i pedagogy a připravil tak všem zúčastněným
skutečně hluboký a obohacující
zážitek. Za to jemu i jeho spolupracovníkům děkujeme a přejeme hodně energie do další práce.

Mgr. Miloš Přinosil,
ZŠ Úvoz

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Naše školy

Žáci ze Základní školy Křídlovická podpořili chov velblouda
Žákovská rada ZŠ Křídlovická
se vydala 22. února do brněnské ZOO předat finanční částku
z výtěžku vánočního jarmarku.
Výtěžek se žáci ve školní anketě
rozhodli věnovat na chov velblouda dvouhrbého. Svůj výlet jsme
započali výukovým programem
Beringie, jenž se všem moc líbil.
Po něm následovala malá hra na
poznávání přírodnin a zvířat obývajících Beringii.
Vedení zoologické zahrady jsme
předali částku 6 000 Kč s po-

známkou, že pokud se nám bude
dařit ve sběrových akcích, dodáme zbývající 4 000 Kč do konce
tohoto roku. Tím bychom se stali
adoptivními rodiči velblouda dvouhrbého, nyní jsme přispěvateli
na jeho chov.
Akci jsme zakončili prohlídkou
celé ZOO. Měli jsme při tom velké
štěstí – naskytla se nám příležitost vidět krmení medvědů kamčatských, kteří se před námi velmi
naparovali.
 Pavel Šmarda,
žák VII.B, předseda Žákovské rady
ZŠ a MŠ Křídlovická

Osmec hostil konferenci projektu zaměřeného na inkluzivní vzdělávání

Školy zapojené do projektu
Inkluzivní vzdělávání žáků na
školách spádových sociálně
vyloučeným lokalitám snížily
počet žáků na učitele a posílily
školní poradenská pracoviště.
Za účasti zástupců MČ Brno-

-střed, Magistrátu města Brna,
zástupců nestátních neziskových
organizací i Společenství Romů
na Moravě se konala 20. března
na ZŠ a MŠ nám. 28. října závěrečná konference projektu Inkluzivní vzdělávání žáků na školách
spádových sociálně vyloučeným

lokalitám – tzn. Romských školách.
Mgr. Libor Tománek, zástupce
ředitele a hlavní manažer projektu, představil přítomným model
komunitního a inkluzivního vzdělávání, který je zaměřen na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami všech škol
hlavního vzdělávacího proudu.
Nosnou myšlenkou tohoto modelu je komunitní a inkluzivní rozměr
školy. Komunitní škola plní roli
vzdělávacího, poradenského
a kulturního centra v místě svého
zřízení, reflektuje v nabídce vzdělávacích aktivit specifika spádové
oblasti (v našem případě specifika
sociálně vyloučené lokality), vnímá multikulturní rozměr své práce
jako důležitý a navštěvují ji žáci
různých národností. Inkluzivita

školy se projevuje ve vytváření
inkluzivního prostředí, kdy na
základě diagnostiky vzdělávacích
potřeb žáků individualizuje vzdělávací péči. Etnicita nevypovídá
nic o vzdělávacích potřebách
žáků. Míra individualizace vzdělávací péče je přímo úměrná
vytvořeným proinkluzivním podmínkám na školách. Mezi zásadní
patří posílení poradenství a nižší
počty žáků ve třídách. Východisko
inkluze, jak mu rozumíme na
našich školách, znamená práci
se všemi dětmi, které k nám chodí
– bez výběru.
Na konferenci vystoupili také
zástupci partnerských škol – ZŠ
Křenová, ZŠ Merhautova a ZŠ
Boženy Němcové v Přerově.

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

Na Základní škole Hroznová přivítaly jaro barevně vyladěné třídy
První dubnový týden se na ZŠ
Hroznová uskutečnila celoškolní
mezitřídní soutěž Barevné jaro.
Na Hroznové jsme přivítali začínající jaro, i když počasí tomu příliš neodpovídalo. Hlavními cíli byly
podpora vzájemné spolupráce
žáků, snaha zapojit do soutěžení
co nejvíce tříd a zpestření každodenního plnění školních povinností.
Pravidla soutěžení byla jednoduchá. Jednotlivé dny (úterý–pátek)
se nesly vždy ve znamení dvou
barev. Žáci se mohli obléci do jedné z nich nebo je kombinovat.
Komise udělovala jeden bod za
vrchní část oblečení (tričko apod.)
a jeden za spodní část oblečení

(kalhoty, sukně apod.). Bonusový
bod získaly třídy za barevně oblečené třídní učitele. Soutěž
s postupujícími dny nabírala na
zajímavosti a konečné výsledky
byly nakonec velmi těsné.
Na I. stupni byla nejlepší 3. B paní
učitelky Spáčilové a na II. stupni
se o vítězství podělily 7. třída paní
učitelky Clausové a 9. A paní učitelky Turkové. Nejlepší třídy vyhrály ovocné dorty a všechny získaly
diplomy za vzornou účast na akci.
Zpočátku jsme si nebyli jisti, jaká
bude odezva na Barevné jaro od
žáků i jejich rodičů. S potěšením
můžeme říci, že soutěž pozitivně
ovládla atmosféru školy, přitom
se soutěžení odehrálo v mezích
fair play a vzájemného fandění.

Tentokrát bylo u nás velikonoční
období ještě barevnější než jindy.
Fotografie jsou k náhledu na
www.zshroznova.cz.

Mgr. Luděk Balcařík,
ZŠ Hroznová

Zřizovatelem
škol je
městská část
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Inzerce

MALBY

Potřebujete rychle peníze?
Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás

www.

.cz

602 286 666

JAZY KO VÁ Š KO LA

/HWQt.85=<$1*/,ą7,1<

Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

8YHGHWHOLNyG=%]tVNiWH
VOHYX]NXU]RYQpKR
LQIR#VPDMOF]
ZZZVPDMOF]

T&C DOMOV s.r.o.

1HO]HNRPELQRYDWVMLQøPLVOHYDPL

NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

£¤§£¤±¡¨±£

NOVÁ POHODA

='5$9e

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

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

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

2ELOtQDYiKX
RYRFHD]HOHQLQD]IDUP\
ãWiY\PRãW\VLUXS\PHG
EH]FXNUXEH]OHSNX
XO3HNDĜVNi%UQR
PRE
ZZZ]GUDYHEH]OHSNRYHHVWUDQN\F]

KinderGarten
Jazykové a firemní školky

www.KinderGarten.cz

Anglická školka
Brno Campus

www.nabyteknovapohoda.cz

ní kvalita
Nadstandard cenu
za rozumnou

22 let vám pomáháme bydlet a podnikat

Uvažujete o prodeji svého bytu?

Aktuálně
HLEDÁME BYTY
Brno - centrum a okolí
v OV i DB
SVĚŘTE SE
DO RUKOU EXPERTŮ!

Zajistíme pro Vás

.!ံ ! 
OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

Více info na 774 222 060
nebo mailu
campus@kindergarten.cz

bezpečný realitní servis.
Přijďte do REAL SPEKTRA!

800 800 099
www.realspektrum.cz

Sestavte si své pƎedplatné sami!
Je urēeno pro diváky, kteƎí se nechtĢjí vázat danými inscenacemi
a pevnými termíny. Tato divadelní nabídka se skládá ze šesƟ kuponƽ
na pƎedstavení opery, baletu nebo ēinohry a je zároveŸ
i vhodným dárkem. Sleva oproƟ nákupu vstupenek je až 33 %!

CENA ŠESTI KUPONp NA SEZONU 2013/2014
NA INOHRU: 1 500 Kē / NA OPERU A BALET: 2 100 Kē
DvoƎákova 11, 657 70 Brno, tel.: 542 158 120, e-mail: obchodni@ndbrno.cz
ZƎizovatelem Národního divadla Brno je statutární mĢsto
Brno. Statutární mĢsto Brno Į nanēnĢ podporuje Národní
divadlo Brno, pƎíspĢvkovou organizaci.
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Inzerce

BUDOUCNOST
BEZ DLUHŮ
Společnost AKONTA Praha spol. s r.o. pořádá pod záštitou
známé brněnské Advokátní kanceláře AK ROTT s.r.o.
besedu na téma dluhová past, jak se dostat z finančních
potíží, oddlužení – osobní bankrot.
Vstupné symbolické 10,- Kč, bude použito na charitativní účely.
Datum: 29. 5. 2013 v 17 hodin
Místo: Dělnický dům Židenice, Jamborova 3323/65
615 00 Brno-Židenice.
Všichni jsou srdečně zváni.

.ODGHPHGĤUD]QDNYDOLWQt
DU\FKOpSURYHGHQtSUiFH
SĜLUR]XPQêFKFHQiFK
1$%Ë=Ë0(
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YêFKR]tDSUDYLGHOQp 
 (OHNWURPRQWiåQtSUiFHSĜLVWDYEČUHNRQVWUXNFLPRGHUQL]DFL
GRPĤE\WĤE\WRYêFKMDGHUGtOHQKDODSURYR]RYHQ«
 =NRXãN\DãNROHQtHOHNWURWHFKQLNĤ]Y\KOþ6EYþHWQČ
Y\GiQtRVYČGþHQtR]NRXãFH

1$-'(7(1È6
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0DVQi%UQR
HOID[

Bližší informace na www.budocnostbezdluhu.cz

MŠ A ZŠ SLUNÍČKO
MONTESSORI
Nová mateřská škola s rozšířenou výukou AJ
Nové mateřské centrum a hlídání dětí

%RULV:iJQHUPRELO
,QJ-RVHI6RERWND PRELO

(PDLOGLNRV#GLNRVF]KWWSZZZGLNRVF]

NOVÉ KUCHYNĚ
od českého výrobce
HEZKÝ DOMOV mít je skvělé,
zařídí ho firma Welle :)

OTEVÍRÁME
OD ZÁŘÍ 2013
ZÁPIS PRÁVĚ PROBÍHÁ
Kde? J. Babáka 11, 602 00 Brno-Královo Pole
Kontakt a více info:
www.slunicko-montessori.cz, 603 376 957

í
áln
u
t
ak

CEe na
K
Aleznet nkách

U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ.

SPORÁKY MORA

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý
pocit a ještě vyděláte – odevzdejte k nám
staré vysloužilé elektrospotřebiče.

od 4.990,- Kc Za starý sporák, pračku či myčku
s DPH
dostanete na ruku 170,– Kč.
Platí při vlastním dovozu.
- NOVÁ mřížka
STABIL PLUS
- ECO program
pecení

Košinova 10, Brno, tel: 549 210 297–8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma

á
na
str
ch
i
š
na

Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

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

www.hezkydomov.cz

KUCHYNĚ / SKŘÍNĚ / DVEŘE / NÁBYTEK

Ekologicky u nás můžete zlikvidovat
PROFESIONÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PRÁVNÍ
i chladničky a ostatní drobná elektrozařízení,
včetně náhradních dílů (mikrovlnky,
SLUŽBY
ZAstred
ROZUMNOU
CENU.
welle inzerat 95x126
KUCHYN brno
2012.indd 1
6/7/2012 11:04:57 AM
odsavače, vysavače, žehličky, kávovary,
5RWW
topinkovače, vrtačky, pily...)
Renomovaná advokátní kancelář AK ROTT s.r.o.
se sídlem v centru Brna nabízí firmám
a jednotlivcům:
Cejl 68, Brno, tel: 545 214 600
adresa: Brno-Staré Brno
sestavení smluv a právních dokumentů
Křížová 96/18, 603 00
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
zastupování v soudních a správních řízeních
www: www.akrott.eu
vymáhání pohledávek
tel. +420 543 210 580
zpracování insolvenčních návrhů
zakládání a změny společností
+420 543 220 580

$.

ZZZOHYQHVSRUDN\F]
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Starožitnosti
Starožitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. č.12 – zastávka Konopná)

! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !
OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY ì VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY
DO R. 1980 ìêZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY,
PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ìêČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE,
BANKOVKY ì VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU
(figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ì ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky,
vykuřovadla ì ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu dalších předmětů

%56

VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI
! TEL.: 737 171 367 !
e-mail: starozitnosti-ille@seznam.cz
OTEVŘENO: Po–Čt 10.00–17.00 Pá 10.00–14.00
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME

KOUPÍM cihlový BYT
2(3)+1 v centru Brna.
HOTOVOST,

hzrs}uêsvk%p±êiyhks

BEZPEČNÝ PŘEVOD

 

ihsrvuêzz{lt±ê
U B±êBêê5WBê

}#yvih±êwyvklq±êwvy|uêzly}pz
wtvêvkê}#yvijlêÀêjly{pmprv}uv

rychlé a seriózní jednání,

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

®ê¨¤¤ê¡¥¨ê§¤¦
§§§ê¡¥¡ê¢ª¥±êÍ 

603 185 571

zê{t{vêpuly{ltêzsl}hê¡ªêÜ

ZP MV ČR vyhlašuje
akci do 30. 6. 2013
Máme pro vás neodolatelnou nabídku.
Přiveďte k naší pojišťovně svou rodinu,
příbuzné, známé, přátele nebo kolegy a za
každého z nich získejte příspěvek 500 Kč
pro zdraví.
Více informací na www.211.cz

www.211.cz
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Rozhovor

František Jursa: Když člověk spadne, měl by vstát. Nejen při závodě!
Ve středu 8. května se uskuteční ve sportovním areálu v Hoštické ulici v Bosonohách další
ročník cyklistické benefice, která je nazvána na počest legendárního cyklisty a bosonožského furianta Miloše Hrazdíry
Milčovo kolečko. Sportovní
setkání a závod pro všechny
věkové kategorie s volným
vstupem a startovným zdarma
se koná pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje a primátora města Brna. Přijedou sem
cyklistické špičky minulosti
i borci současní, zahrají a zazpívají také Jožka Černý a Jaromír
Hnilička. A letos to všechno
bude především jako pocta
osmdesátiletému zakladateli
brněnské cyklistické Dukly –
Františku Jursovi.

Přijedete na tu slávu na kole,
nebo se necháte přivézt autem?
Jestli to bude sláva, to nevím,
možná se něco chystá, ale mě se
tahle akce líbí především proto,
že je to přátelské setkání kolečkářů všech kategorií, lidí, kteří se
tomuto sportu upsali a kteří mají
cyklistiku rádi. Bývají tam taky
mladí a to je dobře, protože
o cyklistiku v Brně už není bohužel takový zájem jako kdysi. Já
jsem sice letos na kolo sedl
poměrně pozdě, ale natrénováno
mám (úsměv), takže samozřejmě
přijedu na kole.

Vzpomenete si, kdy jste sedl na
kolo poprvé?
Jestli myslíte moje první pořádné
kolo, tak to jsme dostali od táty
společně s bráchou až po válce.
Byla to polozávodní diamantka
a oba jsme se hned přihlásili do
cyklistického oddílu Sokola Jundrov. Dobře si taky vzpomínám
na svůj první závod. Bylo to
v Husovicích a než přijel brácha
z Josefské, kde jsme tenkrát bydleli, k závodům, bylo už kolo rozbité. Startoval jsem v kategorii příchozích a pěkně jsem si nadřel.
Letěl jsem před tím hezky vzduchem a kolo se mnou. Dalších
šest závodů skončilo stejně,
vždycky jsem spadl. Doma mi
dokonce zakazovali spát v posteli,
aby nebyla celá od krve.

A co vaše vůbec první cyklistické vítězství?
Když nad tím teď přemýšlím, tak
to nebylo to pravé vítězství v závodě, ale ten vítězný pocit z jízdy na
kole. Když mě bylo šest, umřela
nám maminka a bydleli jsme
u babičky na Vysočině. Děda měl
kolo s dynamem a vzpomínám si,
jak si to šlapu pod štanglí, dynamo
valí a světlo krásně svítí. Na to se
nedá zapomenout.

Později jste zvítězil v mnoha
cyklistických závodech, ale jak
začalo to vaše vítězné tažení trenéra a velitele brněnské Dukly?
Letos je to vlastně přesně šedesát
let, kdy jsem v roce 1953 dostal
povolávací rozkaz do tehdejšího
vrcholového armádního celku. Být
členem Ústředního domu armády
byla tehdy pro mě velká čest.
Impulzem k tomu bylo zřejmě to,
že jsem dvakrát porazil našeho
prvního vítěze Závodu míru Jana
Veselého. Dostal jsem se pak až
na olympiádu a když jsme se po
téměř dvouměsíční anabázi vrátili
z Melbourne, bylo už připraveno
nové uspořádání armádního
vrcholového sportu. Dráhová
cyklistika se stěhovala do Pardubic a silniční do Brna. No a já jsem
dostal velmi nečekanou, ale
nebudu zastírat, že lákavou
nabídku. Nebylo mě ani čtyřiadvacet a stal jsem se zakládajícím
členem Dukly Brno. Vymínil jsem
si ale, že budu tým nejen vést
a trénovat, ale že budu ještě
i závodit. Jak jsem to všechno
zvládal, mě po letech dost udivuje… (úsměv).

Na fotografii jste společně
s Jiřím Dalerem, olympijským
vítězem z Tokia, a Janem Smolíkem, vítězem Závodu míru 1964
(zprava, pozn. red.). Stále se stýkáte se svými svěřenci. Který
vám byl a je nejbližší?
Rád vzpomínám na všechny, kteří
dovedli tvrdě pracovat. Pro sebe,
ale i pro kolektiv. Závodní cyklistika
vyžaduje kluky rvavé, sebevědomé, odolné. Třeba takový Miloš
Hrazdíra. Ten si dovedl přidat
k našemu tréninku ještě něco
navíc. Pověstný byl jeho domácí
trenažér, na kterém šlapal celé
hodiny. Vzpomínám si taky, jak na

Profil
Tour de l’Avenir spadl v Alpách
v etapě do Chamonix. Doslova
visel na skále. Jeli jsme v autě za
vedoucí skupinou a viděli tu
brzdnou dráhu a pak Milču na skále. Společně s Jardou Bugnerem,
Dalerem a Jirkou Lužným jsme ho
sundali a on tu skupinu ještě dojel.
Milča byl bojovník a dovedl
zatnout zuby. Právě takové osobnosti mohou být příkladem i pro
ostatní. A nejen pro sportovce.

Není vám líto, že se té současné
brněnské cyklistice už tak nedaří?
Ale ti talentovaní kluci se rodí stále!
Cenu města Brna teď dostal jako
největší talent právě mladý cyklista
z Dukly Brno (Jakub Vývoda, třetí
z MS juniorů, pozn.red.). Ale bez
té správné zarputilosti a taky bez
toho zázemí to obzvlášť ve vrcholovém sportu samozřejmě nejde.
Dokud nebude u nás stát pořádná
krytá cyklistická hala, tak si můžeme nechat o olympijských medailích jenom zdát.

Loňský rok byl pro vás nedobrý,
smutný. V únoru jste dostal
infarkt, zemřel vám bratr a koncem roku i vaše manželka. Teď
už zase jezdíte na kole, těšíte se
na Vysočinu i na kamarády. Čím
to je?
Právě tím, že jezdím na kole
a těším se na Vysočinu a na
kamarády. A taky, že při venčení
psa chodím v Husovicích přesně
kolem toho místa, kde jsem při
svém vůbec prvním cyklistickém
závodě spadl a nadřel si…
A vstal.
 Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

František Jursa se narodil 1.května 1933 v Brně. Druhou světovou
válku prožil u prarodičů v Meziboří
na Vysočině a po osvobození se
vrátil do Brna nabitý energií a touhou sportovat. Stal se členem
Sokola Jundrov, kde začali jeho
sportovní kariéru formovat Jaroslav Šmíd a Erik Veselý. V roce
1950 získává první dorostenecký
titul mistra republiky na silnici.
V roce 1953 dostává povolávací
rozkaz do ÚDA Praha a 1.března
1957 se stal zakládajícím členem
Dukly Brno. Jako závodník je
mnohonásobným mistrem republiky v závodě družstev na 4 km,
na olympiádě v Melbourne v roce
1956 byl v této disciplině šestý.
K jeho závodnickým úspěchům
patří také titul mistra republiky
v cyklokrosu 1957, páska kapitána v Závodě míru 1961 a mistrovský titul v silničním závodě na
100 km družstev v témže roce.
Jako trenér a velitel vychoval
několik desítek špičkových závodníků, z nichž někteří se stali i jeho
pokračovateli. Za všechny jmenujme vítěze Závodu míru Jana
Smolíka (1964), Vlastimila Moravce (1972), Pavla Padrnose (1995)
a Jána Svoradu (1990). František
Jursa stál v čele Dukly Brno
plných třicet let a po vystřídání ve
funkci bývalým vynikajícím závodníkem Zdeňkem Dohnalem
pokračoval jako trenér mládeže.
Je čestným předsedou Dukly.
U příležitosti 50. výročí založení
oddílu mu byl udělen Záslužný
kříž ministryně obrany III.stupně.
Je zapsán v Síni slávy brněnského sportu, držitelem Ceny Jihomoravského kraje a aktivním členem Jihomoravského klubu
olympioniků. Stále se zajímá
o sportovní dění v Brně a radost
má z dcery, vnuka a pravnoučat.
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Neziskovky

Autistickému dítěti může být nejlepším přítelem i pomocníkem pes

Život autistů je jako život na cizí
planetě, v jiné kultuře. Někdy
se autismus dá diagnostikovat
v již velmi raném věku, a to před
třetím rokem dítěte.
Autismus je vývojové duševní
postižení provázené neschopností fungovat standardně ve společnosti a narušenou komunikací.
Příčina nemoci je v podstatě
dosud neznámá, stejně tak
neexistuje účinná léčba. Výjimečně zlepšuje sociální schopnosti
autistů terapie, ale k vyléčení
nedochází. Jak tedy dítěti, žijícímu ve vlastním světě, pomoci?

Pes jako nejlepší přítel
autisty
Asistenční psi neslouží jen zrakově postiženým, disponují totiž
vlastnostmi, které mohou být velmi užitečné právě u těžkých,
nevyléčitelných nemocí, s nimiž
si neví medicína rady. Své o tom
ví maminka malého Lukáška, kterému ve třech letech diagnostiko-

vali autismus. „Do té doby to bylo
to pravé dítě „na zabití“. Křičel,
vztekal se, dělal si, co chtěl, tvářil
se, že neslyší, všechno muselo
být tak, jak si umanul. Také ale
vůbec nemluvil, neuměl si hrát,
nespal,“ vzpomněla na těžké
začátky maminka.
Dnes je Lukáškovi devět let, má
svůj denní rozvrh a přesně ví, co
bude daný den dělat. Jakákoliv
změna ho ale může rozhodit, vede
ke vzteku a afektu, protože změně
nerozumí. Lukášek nerozezná, co
si kdo myslí, jak se cítí, nemá
kamarády, neumí s nimi komunikovat. Nezvládne věci, které jeho
vrstevníci už dávno umějí.

Fjony. Ta je již nejen členem rodiny, ale i nenahraditelným pomocníkem. Pro své poslání jí vycvičila
obecně prospěšná společnost
Pomocné tlapky. Fjona je nenahraditelným pomocníkem i pro
maminku. Když fenku rodina získala, byla čtyřnohá kamarádka již
skvěle připravena a naučena konkrétním povelům. I tak se však
naučila dalším příkazům, které si
Lukášek sám upravil a slyší i na
nové jméno Fia, kterým ji dítě
pojmenovalo. „Lukášek si k ní rád
lehne a doslova jí svými prstíky
přepočítává zuby. Fia umí sama
otevřít dveře, když ji na povel syn
zavolá. Tím ho vždy potěší a vyvolá u něj úsměv na tváři. Fiu vnímá
Lukášek jako skutečného přítele,
protože často říká, co si Fia právě
myslí o jeho nápadech,“ vyprávěla
Lukáškova maminka.
Dnes Lukášek na maminku třeba
i několik minut v klidu počká nebo
usne, což dříve nebylo vůbec
představitelné, maminka vždy
musela být v bezprostřední blízkosti.

bení předaly Pomocné tlapky již
sto čtyřicet šest pomáhajících
psů.
„Devětaosmdesát psů pomáhá
dětem i dospělým postiženým
dětskou mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou, myopatií,
poúrazovými stavy či epilepsií.
U klientů s těžkým kombinovaným
postižením pomáhá již osmačtyřicet psích společníků. Pejsek
nabízí svou pomoc již jen svou
přítomností. Přináší totiž dobrou
náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí,
není pochyb,“ osvětlila ředitelka
obecně prospěšné společnosti
Pomocné tlapky Hana Pirnerová.

Asistenční psi pomáhají
i jinak

Každý pes je cvičený na míru
klientovi, podle jeho požadavků
a potřeb. To znamená, že každý
pes je originálem. Více na
www.pomocnetlapky.cz.

Pomocné tlapky
Obecně prospěšná společnost
Pomocné tlapky od roku 2001
chová, cvičí a předává asistenční
psy zdravotně postiženým spoluobčanům. Ti tak mohou získat
zdarma nejen přítele do nepohody, ale také neocenitelného
pomocníka, který jim umožní
nastoupit cestu k nezávislosti.

Tam kde končí lidské
možnosti, pomáhají
Pomocné tlapky
Ve výchově autisty se nic neponechává náhodě. Změny se nepřipouštějí, každé vybočení se musí
dlouho trénovat a pomalu zavádět. Jedním z těchto rituálů je pro
Lukáška i společné venčení fenky

Agapo otevírá nový kurz
Občanské sdružení Agapo
pořádá pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením od
4. do 20. června bezplatný
Job klub.
Motivačně-vzdělávací kurz se
snaží zájemce naučit základní
dovednosti potřebné k nalezení
práce – jak hledat pracovní
nabídky, jak odpovídat na inzeráty, jak napsat průvodní dopis,
životopis, jak komunikovat se
zaměstnavateli, nácvik pracov-

ního pohovoru a mnohé další.
Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. Job klub se skládá ze
šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu tří týdnů,
vždy od 9.00 do 14.00 hod.
Informace lze získat v sídle
sdružení na Zelném trhu 1,
na telefonech 541 210 549
a 736 131 414 nebo na e-mailu
a.dzubakova@agapo.cz.


(red)
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Svou profesionalitu a kvalitně
odvedenou práci však neodvádí
díky Pomocným tlapkám jen fenka Fia. Za dvanáct let svého půso-



(red)

Pozvánky na akce radnice
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Volný čas

Pětapadesáté výročí založení oslaví Javorníček koncertem v divadle
první členové souboru podíleli.

Dětský folklórní soubor Javorníček Brno byl založen
v roce 1958. Od počátku své

činnosti se věnuje valašskému folklóru, na jehož sběru
se přímo na jižním Valašsku

Den otevřených dveří na Vesně
Tři organizace sídlící na Údolní
10 pořádají 6. června Den otevřených dveří.
Ženský vzdělávací spolek Vesna,
Střední škola sociálních a zdravotních služeb Vesna a Vesněnka
zvou zájemce na Den otevřených
dveří s kulturním programem
a drobným občerstvením. Od 9.00
hod. bude možné nahlédnout do
výukových prostor, dozvědět se
blíže o činnosti všech subjektů,
popřípadě se zúčastnit ukázkových hodin. Od 16.00 hodin začne

v sále kulturní program, v němž
vystoupí studenti zdejší střední
školy, děti ze školičky Vesněnka,
účastníci některých kurzů a kroužků Vesny. V podvečer bude
k poslechu, zpěvu i tanci hrát
kapela Lodníci. Od 18.00 do 19.00
hodin proběhne pro zájemce bezplatné měření glykémie, krevního
tlaku a tělesného tuku. Počítá se
také s tombolou i kreativními dílničkami pro všechny věkové kategorie. Více na www.vesnabrno.cz
či www.vesnenka.eu.

(red)

Riviéra připravuje před
začátkem sezony běžecký závod
Za příznivého počasí je možné v areálu Riviéry strávit čas
ještě před zahájením sezony.
Riviéra otevře brány areálu již
před oficiálním zahájením sezony. Návštěvníci mohou využít
průchodu areálem nebo také
strávit čas ve volné zóně, jejíž
brány budou otevřeny od 8.00
do 18.00 hodin. V případě příznivého počasí budou beachvolejbalové kurty a přilehlé občerstvení k dispozici až do 22.00
hodin.
„Před započetím sezony letního
koupaliště připravujeme v areá-

lu několik kulturních a sportovních akcí. Jednou z nich je
Riviéra běh 2013, jehož první
ročník startuje 18. května.
Závod je určený nejen aktivním
sportovcům, ale také rodinám
s dětmi, pro které bude připraven doprovodný program,“
informovala za provozovatele
areálu Starez-Sport Ing. Simona Měkynová. Děti se mohou
těšit na hry, skákací hrad, malování na obličej i opékání buřtů.
Pravidla a časový harmonogram závodu na www.rivec.cz.


(red)
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Ročně soubor připraví několik
desítek různých vystoupení, přijímá účinkování i na ryze nefolklórních akcích, reprezentuje na
významných folklórních festivalech v České republice i v zahraničí a natáčí televizní nebo rozhlasové pořady.
Soubor má čtyři taneční kategorie,
taneční přípravku, klub a pro velký
zájem otevřel i minipřípravku pro
děti od čtyř let. Součástí kolektivu
jsou i tři cimbálové muziky.
Nácviky se konají ve Středisku
volného času v Lužánkách
v odpoledních hodinách vždy

v pondělí, úterý a čtvrtek. V současné době má Javorníček přes
dvě sta čtyřicet přihlášených
aktivních členů a patří tak mezi
největší soubory v Brně.
„V letošním roce soubor oslaví
pětapadesáté výročí založení.
Jako dárek k tomuto jubileu připravujeme na 16. listopadu premiérový koncert v Mahenově
divadle,“ uvedl manažer souboru
Ing. Antonín Malec.
Více informací o činnosti souboru uvádějí internetové stránky
www.javornicek.cz, dotazy zodpoví
také vedoucí souboru Marie Čápová na tel. čísle 723 171 458,
k dispozici je i e-mail javornicek@javornicek.cz.
 (red)

Rezekvítek zve na soutěž

Změřit síly a vyhrát pěkné ceny
mohou oddíly a kroužky 1. června.
Rezekvítek zve oddíly a kroužky
na tradiční dětskou přírodovědnětábornickou soutěž Zelený list.
Zázemí najde soutěž na jednom
z pracovišť Lipky, na Jezírku, mezi
Soběšicemi a Útěchovem. Vlastní
závod bude probíhat v blízkém lese.

Soutěžit se bude ve dvoučlenných
hlídkách ve čtyřech věkových kategoriích. Hlídky proběhnou trasu
a na jednotlivých stanovištích ověří
své znalosti a dovednosti v nejrůznějších oblastech – botanice,
zoologii, práci s mapou, uzlování –
s náročností přizpůsobenou jejich
věku. Přihlášku je možné zasílat
do 10. května, další informace na
www.rezekvitek.cz.
 (red)

Pěstitele potěší výstava kaktusů
Klub kaktusářů Astrophytum
Brno zve na tradiční výstavu.
Klub kaktusářů Astrophytum Brno
pořádá od 25. května do 2. června
tradiční výstavu kaktusů a dalších
sukulentů v areálu Zahradního
centra Čtyřlístek v Brně-Bystrci
u zastávky městské hromadné
dopravy Zoologická zahrada.
Pěstitelé a obdivovatelé sukulentů
mohou výstavu navštívit denně

od 9.00 do 18.00 hodin. Součástí
výstavy bude prodej literatury
a přebytků rostlin za příznivé ceny.
Výstavu pořádá nejstarší a největší sdružení kaktusářů na Moravě Astrophytum Brno, podrobné
informace o jeho činnosti i fotografie z minulých ročníků výstavy
jsou zveřejněny na webových
stránkách www.astrophytum.cz.


(red)

Volný čas

Za střelkou kompasu se vydají děti na jednom z letních táborů Junioru
Junior – Dům dětí a mládeže na
Dornychu 2 připravil pro děti
a mládež širokou nabídku letních pobytových a příměstských táborů.
Táborovou sezonu zahájí Junior
tradičně již v červnu pobytem pro
rodiče s dětmi u moře v Chorvatsku. Letos společně zavítají od
14. do 23. června jako „Vodníci“
do letoviska Pakoštane nedaleko
Zadaru.
V nabídce pobytových táborů na
děti a mládež čeká od 6. do
13. července cvičení aerobiku
a hip-hopu na stanovém tábořišti
v Sebranicích u Litomyšle.
V Sebranicích bude probíhat také
druhý tábor motivovaný celotáborovou hrou „Dvanáct úkolů pro
Asterixe“.
V rekreačním středisku Valcha
v Počátkách u Pelhřimova v termínu od 20. do 27. července se
děti od těch nejmenších až po vel-

ké školáky, rodiče i prarodiče přesvědčí, že „S čerty jsou i žerty“.
Příměstské tábory se budou
konat po celou dobu letních
prázdnin, tedy ve všech termínech. S turistickým táborem
„Výletníci“ děti procestují zajímavá místa v okolí Brna, tábor „Za
střelkou kompasu“ je zaměřený
na orientaci v přírodě, seznámí
s mapou a mapovými značkami
a v závěru si děti budou moci
vyzkoušet také orientační běh
nebo rádiový orientační běh.
Klub vědy a techniky připravuje
záhady spojené s chemicko-fyzikálními pokusy. V nabídce je také
keramický příměstský tábor či
„Letní výtvarné čarování“ zaměřené na módní tvoření s výrobou
šperků, batikováním a jinými zajímavými technikami.
Letošní novinkou jsou dva tábory:
tábor zaměřený na aerobic a hiphop a jazykový „Angličtina hrou“.
Tento tábor je zařazen na konec

srpna proto, aby si školáci mohli
znalost angličtiny před začátkem
školního roku zopakovat a zčerstva pak nastoupit v září do školy.
Všeobecně zaměřené tábory
s celotáborovou hrou jsou pak
například Příšerky, Poklady Brna
či Po stopách yettiho.
Místem konání všech příměstských táborů je hlavní pracoviště

Junior – Dům dětí a mládeže,
Dornych 2. Bližší informace
a přihlášky na všechny táborové
akce je možné získat na telefonních číslech 543 211 599
a 608 964 695, e-mailu info@junior.cz nebo na www.junior.cz.


Eva Sádlíková,
DDM Junior

Festival vyzývá Brňany k pohybu Turistika pro rodiny s malými dětmi
Festival Brno v pohybu se koná
18. května na stadionu Sokola
Brno 1 na Kounicově ulici.
Festival je určený všem, kteří se
zajímají o své zdraví, zdraví své
rodiny a sport. Na své si zde přijdou také fanoušci ekologických
řešení v automobilovém průmyslu, příznivci elektromobilů a elektrokol.
Od 10.00 do 16 hodin bude probíhat cvičení aerobiku, od 13.00
hodin začne veletrh zdraví, prevence, sportu a ekologie v dopravě. Od 15.30 do 17.00 hodin při-

jdou na řadu sportovní exhibice
a vystoupení, atraktivní zápasy
a dovednostní soutěže za účasti
profesionálů, výběrů z brněnských profesionálních klubů
a brněnských prvoligových futsalových klubů. Pro účastníky
a fanoušky proběhne také autogramiáda sportovců, potkají zde
sportovní osobnosti a hráče jako
třeba Petra Švancaru, Hanu Horákovou, hráče HC Kometa Brno
a další.
Více o programu na www.brnovpohybu.cz.

(red)

In-line jízda centrem Brna
Jízda na in-line bruslích
odstartuje 11. května v 17.00
hodin na Moravském náměstí.
Regionální rada Jihovýchod zve
na pátý ročník in-line jízdy centrem Brna, pořádané u příležitosti Dne Evropy. Bližší informace zveřejňují stránky
www.jihovychod.cz.
Za Den Evropy je považován

9. květen, kdy v roce 1950 tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman navrhl
vytvoření organizace, jež by
dohlížela na uhelný a ocelářský
průmysl evropských zemí
a koordinovala jejich aktivity.
Tato deklarace se stala impulsem k poválečné spolupráci
evropských vlád a základem
pro pozdější vznik Evropské
unie.
 (red)

Klub českých turistů startuje
nový projekt pro rodiny s dětmi.
Vycházky vhodné pro nejmenší
turisty budou označeny kočárkem.
V nabídce turistických akcí Klubu
českých turistů na letošní rok jsou
zařazeny vycházky patřící mezi
akce rodinné turistiky a označené
jejím logem, ale také několik akcí
označených logem doposud neznámým – kočárkem.
Jedná se o trasy pro rodiče s dětmi v kočárku. V roce stodvacátépáté výročí založení klubu tak
přicházejí turisté s novou iniciati-

vou, projektem Toulavý kočárek.
Přehled všech akcí rodinné turistiky je prezentován jak v celostátním kalendáři 2013, tak také prostřednictvím kapesního záznamníku pro evidenci účasti na akcích
rodinné turistiky i na vycházkách
z projektu Toulavý kočárek. Umístěný je i na www.kct.cz.
Informace budou k dispozici také
na Miminovské rychlovce, jedné
z disciplín Cyklohrátek radnice
městské části Brno-střed, které
se konají 26. května na Kraví hoře.


(red)
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Volný čas

Na koupališti Kraví hora připravují letní beachvolejbalové turnaje
Od 15. června se mohou poměřit návštěvníci koupaliště na
Kraví hoře v beachvolejbalu.
Na koupališti na Kraví hoře zaznamenali v minulých sezonách velký
zájem o beachvolejbal. „Zájem
návštěvníků je hlavním důvodem,
proč jsme se rozhodli ve spolupráci s Beachnews.cz uspořádat
turnaje pro návštěvníky koupaliště, především pro amatérské hráče,“ uvedl ředitel Sportovního
a rekreačního areálu Kraví hora
Mgr. Evžen Hrubeš.
Amatérský turnaj dvojic se usku-

teční v sobotu 15. června od 10.00
hodin. Soutěž je otevřena pro
všechny příznivce plážového
volejbalu od patnácti let a jakýchkoliv herních schopností.
Cílem a smyslem turnaje je příjemně strávený den, sport spojený s fair play a hlavně zábava.
Doba konání se bude pohybovat
podle počtu přihlášených v rozmezí jednoho až tří dnů. Vítězové
si odnesou věcné ceny.
Zájemci se mohou do turnaje
zaregistrovat na stránkách
www.beachnews.cz, kde také
budou zveřejněny podrobné infor-

mace. V případě zaregistrování
do 10. června je startovné 150 Kč
na tým plus vstup na koupaliště.
Do soutěže je možné se hlásit i po
tomto datu včetně dne turnaje.
Startovné v tomto případě bude
200 Kč na tým plus vstup na koupaliště. Více o letních programech
na koupališti Kraví hora na
www.kravihora-brno.cz.  (red)

Zřizovatelem
je
městská část

BRNO-STŘED

V Lužánkách představí svět keramiky, čaje, čajového umění a tradice
Na desátý ročník Dnů čaje
a keramiky zve Středisko volného času Lužánky 1. a 2. června.
Dny čaje a keramiky se konají
1.června od 13.00 do 20.00 hodin,
v neděli 2. června od 13.00 do
18.00 hodin na terase a v galerii,
v případě špatného počasí v sále
střediska na Lidické 50.
„Návštěvníci se můžou těšit na
ochutnávku černých, zelených
i polofermentovaných čajů
z Japonska, Číny, Indie a jiných
tradičních oblastí, proběhne
i ukázka přípravy dobrého čaje.
Také v letošním roce bude program obohacen o živou a reprodukovanou hudbu, vystoupení
orientálních tanečnic a ukázky

relaxačního a bojového umění,“
seznámila s programem akce za
Středisko volného času Lužánky
Milena Bogdálková.
Přímo na místě bude k vidění
výpal keramických čajových
misek technikou raku, což je starý
japonský způsob pálení čajové
keramiky s následnou redukcí
v pilinách. Při tomto způsobu vznikají zajímavé povrchové efekty,
kterých nelze dosáhnout jiným
způsobem. Budou vystaveny
ukázky keramiky pálené v peci na
dřevo, v níž při teplotě vyšší než
1300 °C vznikají zajímavé glazury
(seladon, popelové glazury, shino,
tenmoku apod.).
Keramiku a porcelán zde vystaví
renomovaní keramici B. Jakeš,
V. Groh, bratři Seko, J. Jánský,

K. Žíla, J. Marek a další. Součástí
akce bude také výstava bonsají,
ukázky tvarování rostlin a vazby
ikebany.
Dny čaje a keramiky připravuje

SVČ Lužánky ve spolupráci
s čajovnou Chajovna, která sídlí
na Dominikánském náměstí.

(red)
Foto: archív SVČ Lužánky

Na letních pobytech děti nacvičí akrobatické prvky pro street dance

Tancovat děti učí tým trenérů Sneaker Brno
Pro děti od tří let je určeno cvičení, které připravuje taneční
skupina Sneaker Brno, vyzkou-

šet cvičení mohou i na letních
táborech.
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Taneční skupina Sneaker Brno
nabízí novinku, kterou jsou na
míru vytvořené variabilní žíněnky
inBalance. Na svých trénincích je
používá pro všechny věkové skupiny, vhodné jsou už pro děti od
tří let.
Žíněnky jsou koncipované tak,
aby napomáhaly zdravému motorickému vývoji dětí a formou hry
je samovolně připravovaly na těžší akrobatické prvky, které jsou již
nutností v jakémkoliv dnešním
současném tanečním stylu. „Na
žíněnkách také učíme parkourové
a freerunningové dovednosti
a gymnastickou akrobacii zdravým způsobem,“ uvedl za taneční
skupinu Sneaker Mgr. Aleš Pro-

cházka. „Také jsme letos rozšířili
cvičení na více míst po Brně. Na
letní sezonu připravujeme dva příměstské tábory pro děti od tří do
sedmi let. První se bude konat od
8. do 12. července v Žabovřeskách a druhý v Bohunicích v termínu od 5. do 9. srpna. Zde si děti
tyto inBalance žíněnky mohou do
sytosti vyzkoušet,“ uvedl Procházka. Pro děti od sedmi do
šestnácti let pak skupina připravuje taneční kemp v Těchově u Blanska v termínu od 18. do
24. srpna. Více na www.inbalance.cz nebo na telefonním čísle
607 772 530.


(red)

Ohlasy

Parkovací dům na ul. Kopečná s rozpaky
Prvním problémem parkovacího
domu Kopečná je jeho nesystémové situování z hlediska potřeb
té části středu města Brna, která
v sobě absorbuje potřeby parkingu pro oboustranně přilehlé okolí
Šilingrova nám., ul. Starobrněnské, Zelný trh, a zde situovaných
pracovišť a hotelů. Na místo komplexního koncepčního přístupu,
který by jednoznačně poskytl
správné místo pro parkovací dům,
bylo autory z bývalého Brno Parkingu, a. s., prostě využito velmi
úzké místo („díra“) na ul. Kopečné.
Jejich původní návrhy jsou totiž
trvale v Brně beze změn prosazovány! Jen proto, že místo prostorově neumožňuje realizaci
běžného vjezdového betonového
parkovacího domu (dále jen
VPD), byla autory z bývalého
Brno Parkingu, a. s. zvolena realizace automatizovaného parkovacího domu (dále jen APD).
Vzhledem k okamžitým námitkám

proti tomu, že by hoteloví hosté
nebyli schopni a ochotni vléci do
kopce k ubytování svá zavazadla,
tehdejší autoři, z uvedených
důvodů, doplnili svůj návrh o realizaci lávky pro vodorovný kontakt
s centrem města, která měla tehdy podle nich vyústit přímo až na
temeni Denisových sadů. Z APD
měl být vstup zajištěn výstupem
z osobního výtahu. Z toho samozřejmě vyplývá, že autoři zamýšleli i tomu odpovídající výšku
APD, která by byla dominantou
bohužel asi zastiňující část
západního pohledu na Denisovy
sady. Tehdy ovšem tvrdili, že
záměr lávky je kladně prokonzultován s památkáři.
V následující etapě na městské
části Brno-střed byl do návrhu
APD navíc implantován nevhodný naivní požadavek realizace
restaurace na vrcholu APD.
Nevhodnost tohoto požadavku
zvýrazňují tyto aspekty:

1. Z hlediska podnikatelského je
zde restaurace v zatáčce v půli
kopce ul. Husovy předem předurčena k neprosperitě z řady
naprosto zřejmých důvodů.
2. Do restaurace je nezbytné vést
plyn. Dále vodu a odpady, které je nezbytné technicky zajistit
proti zamrzání. Plyn tažený
v APD je vážným problémem
bezpečnosti, jestliže je dosud
problémem i parking vozidel
s LPG v parkovacích domech.
3. Realizace restaurace vytváří
prostor pro pobyt lidí nad APD,
což není z bezpečnostního
pohledu z hlediska možného
terorismu vhodné. To opravdu
podceňovat nelze.
4. Realizace restaurace tedy
zbytečně prodražuje náklady
na realizaci APD. Místo ní by
bylo jednoznačně vhodnější
prostor využít pro další patra
parkingu vozidel a zvýšit tak
kapacitu parkingu APD.

Radní města Brna na svém
posledním jednání v březnu 2013
zamítli realizaci lávky. Její nově
prezentovaný návrh ostatně ani
neodpovídal původnímu výše
popsanému záměru autorů
z bývalého Brno Parkingu, a. s.
Takže komu a čemu bude nyní
APD sloužit? Původnímu záměru
pro parking oboustranného okolí
Šilingrova náměstí zřejmě jistě
ne, nebo velmi málo s dovozem
vozidel. Pro MMB nyní vzniká
problém jak dosáhnout vytěsnění
vozidel z ul. Kopečné a přilehlého
okolí a jejich ukládání v APD.
Pokud nebude přistupováno
v Brně k řešení parkingu koncepčně a nebudou brány v úvahu kvalifikované připomínky a názory
předem, dopadne to vždy jako
v případě APD na ul. Kopečné. To
je pro Brno opravdu škoda.
n Ing. Rudolf Kunzmann, CSc,
Nezávislý pracovník
systémového parkingu

nepůjdeme… Jenom do NATO,
zato jsme dali světu termín „humanitárnímu bombardování“
našich historických jugoslávských přátel…
Žádné gigantické zdražování
nebo dokonce nezaměstnanost,
jak to panikáři systematicky šíří,
nic takového nepřipravujeme…
Nezaměstnaní nepanikaří – jsou
jenom zoufalí…
Havel samozřejmě nemohl úplně
za všechno nedobré co se od
jeho projevu událo. Ale měl
a musel vědět o co ve skutečnosti
jde, hájit české ne cizí a nadnárodní zájmy, měl konat. A když
konat nemohl, pak čestně odejít.

A proto nechci v Brně Havlovu
ulici. A nechci ani ulici Klausovu,
Zemanovu ani třeba Vyskočovu…
Mají-li někteří brněnští umělci
nebo jiné zájmové skupiny –
pokud ovšem nejsou podporováni z veřejných peněz a nějaká
ulice jim patří! – o uctění Václava
Havla tímto způsobem zájem,
budiž, je to jejich věc. Ale proč by
o tom měla být pořádána anketa
opakovaná tolikrát dokud občané
nepochopí, že mají hlasovat Ano?
Proč?

Proč nechci v Brně Havlovu ulici
Zpravodaj MČ Brno-střed informoval o nápadu pojmenovat
nějakou ulici v Brně po bývalém
prezidentovi Havlovi. A tak jsem
si v duchu biblického: „Ne podle
slov – podle činů poznáte ho,“
osvěžil Havlův projev z roku
1989, kdy mu ještě věřil a tleskal
celý národ a zkusil porovnat to,
co tehdy říkal s tím, co se pak
dálo:
Komunisté vás budou strašit
nezaměstnaností, není to pravda,
ničeho se nebojte... 600 000
nezaměstnaných se nebojí…
Dvacet let tvrdila oficiální propaganda…, …že chci být majitelem
různých podniků… Vždyť tu

Lucernu hned prodal Chemapolu, tak co, ne…
Slibuji vám, že funkci prezidenta
vezmu na jedno volební období… Jedno nebo tři období, vždyť
je to jedno…
Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmějí být výsadou mocných, ale musejí být nabídnuty
těm, kteří je nejvíce potřebují…
Ano, to vidíme na každém kroku…
Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor!... Dáváme!
Proto voda stojí jen 100x víc jak
před převratem…
Již nikdy do žádného paktu

n

Milan Hemzal,
o.s. SENIOR CZ

V rubrice Ohlasy jsou zveřejněny reakce na články z minulých čísel zpravodaje a nevyjadřují názor redakce.

Sport

Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno nabízí několik sportů
VSK Technika Brno sdružuje
více než tisíc pět set členů
v jedenácti oddílech.
V posledních letech zaznamenává VSK Technika Brno největší

úspěchy v baseballu, bojových
sportech a ledním hokeji, v nabídce sportů však je i jóga, pozemní
hokej, zimní sporty nebo in-lineové bruslení. Klub si od počátku
své existence klade za cíl vytvo-

ření široké základny zájemců
o sport a činnosti s ním spojené.
Z pestré nabídky oddílu je možné
vybírat na www.vsktechnika.cz.
Oddíl baseballu a softballu
Do baseballu se mohou hlásit

děti od šesti do čtrnácti let, výjimečně starší. Softbal hrají pouze
děvčata. Zájemci o hru se mohou
přihlásit od pondělí do pátku
v době od 16.00 do 18. hodin,
Pokračování na straně 28
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Sport

Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno nabízí několik sportů

Pokračování ze strany 27
roční příspěvek je 2 250 Kč. Více
informací poskytne předseda
oddílu Ing. Rudolf Drnec, na
telefonním čísle 721 218 572
nebo e-mailu drnec@silproj.cz.
Tréninky se konají od 16.00 do
20.00 hodin v areálu VSK Technika Brno na ulici Rybkova 31 na
Kraví hoře, v zimním období
v tělocvičně tamtéž. Hráči oddílu
jsou mnohonásobnými mistry
republiky jak v mládežnických
kategoriích, tak i v kategorii
dospělých.

Oddíl krasobruslení
Oddíl se věnuje krasobruslení na
výkonnostní úrovni, a to hlavně
v kategoriích sólového bruslení,
tanečních párů a synchronizovaného bruslení. Pro širokou veřejnost organizuje kurzy bruslení pro
děti od tří let, ale mezi kurzisty
bruslí i skupina asi čtyřiceti veteránů ve věku od dvaceti do pětapadesáti let. Kurzy pro děti
a dospělé probíhají na Halách dětí
a mládeže třikrát týdně v období
od září do konce dubna. Jedenkrát
ročně oddíl krasobruslení organi-

zuje závod Brno Dragon Trophy
pro krasobruslařský potěr od přípravek až po žákovské kategorie.
Nábor nových členů do oddílu krasobruslení se každoročně provádí
z nadaných dětí, které projdou
kurzem. Ideální věk dětí, které
jsou zařazovány do krasobruslařského oddílu je okolo čtyř až pěti
let. Kurzy bruslení probíhají třikrát
týdně, více na internetových
stránkách www.krasobruslenibrno.cz.
Oddíl ledního hokeje
Oddíl přijímá všechny zájemce

o lední hokej ve věku od čtyř do
devíti let. Tréninky se konají
v Hokejové hale dětí a mládeže
na Střední 26. Pro přípravku jsou
vyhrazeny tréninkové hodiny od
září do dubna v pondělí, středu
a v sobotu.
Více informací poskytne šéftrenér
přípravky Mgr.Richard Němec na
telefonním čísle 733 512 938
nebo e-mailové adrese nemecrichard@seznam.cz. Více na
www.hokej.vsktechnika.cz.


(red)

Fotbalisté z Moravské Slavie se těší z úspěchů v krajských soutěžích
Fotbalový oddíl Moravská Slavia kromě celoročních tréninků
připravuje také Memoriál Erika
Parduse a Memoriál Josefa
Němce.
Fotbalový oddíl Sportovního klubu
Moravská Slavia trénuje na ulici
Vojtova 12. Nejmladší hráči ve

věku od šesti do desíti let pilují fotbalové základy dvakrát týdně v přípravce, žáci ve věku od jedenácti
do čtrnácti let mají trénink třikrát
týdně, stejně tak dorost ve věku
od čtrnácti do osmnácti let a muži.
Klub do svých řad přijímá vždy
v úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.30
hodin nové hráče narozené

v letech 2000 až 2007, členský
příspěvek činí 3 500 Kč za rok.
Více informací poskytne předseda
oddílu Stanislav Šlégl na telefonním čísle 731 452 887 nebo
na e-mailu klub@skmoravskaslavia-fotbal.cz.
Po půlce sezony 2012–2013 jsou
mladší žáci na druhém místě

a muži na třetím místě v krajských
soutěžích. Starší přípravky poměří
1. května síly na prvním ročníku
Memoriálu Erika Parduse, který
oddíl připravuje, starší žáci si
zahrají 22. června na čtvrtém ročníku Memoriálu Josefa Němce.
Více na www.skmoravskaslaviafotbal.cz.
 (red)

Hráči Jihomoravského basketbalového centra se probojovali do play off
Nábory do basketbalového
oddílu se konají vždy na začátku školního roku na základních
školách.
Kdo chce začít s basketbalem
v Jihomoravském basketbalovém
centru, může přijít na trénink přípravky, případně se dohodnout
s organizačním pracovníkem
nebo trenérem.
Tréninky se konají na Vídeňské 9
vždy v úterý, čtvrtek a pátek od
14.00 do 15.00 hodin, za rok zaplatí hráči 3 600 Kč. Basketbal v Jihomoravském basketbalovém centru
hrají děti narozené v roce 2006 až
po seniory. V minulém roce se
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v celorepublikové soutěži umístili
hráči klubu v kategorii U19 na třetím místě, v U17 na čtvrtém místě
a v kategorii U15 na třetím místě.
V letošní sezoně klub hraje opět
nejvyšší soutěže mládeže v kategoriích U14, U17, U19. Hraje i druhou nejvyšší mužskou soutěž (převážně s mladými hráči).
Probojovali se do play off a hrají
o postup do nejvyšší republikové
soutěže.
Podrobné informace podá manažer centra Jakub Koudelka na
telefonním čísle 731 616 190
nebo e-mailu jakub.koudelka@jbcbrno.cz.
Více
na
www.jbcbrno.cz.
 (red)

Sport

Korfbal je jedinou výhradně smíšenou míčovou kolektivní hrou na světě
Korfbal klub Brno trénuje v hale
Moravské Slavie na ulici Vojtova 14, zahrát si zde můžou sportovci od osmi do padesáti let.
Základní podstatou korfbalu je
kolektivní způsob hry a rovnoprávnost všech hráčů vzhledem
k jejich pohlaví, věku a tělesnému
vzrůstu. Korfbal je skvělá zábava
na rekreační i vrcholové úrovni
s jedinečnou atmosférou smíšených družstev dívek a hochů.
Korfbalové družstvo tvoří osm
hráčů (čtyři ženy a čtyři muži), kteří se na začátku hry rozdělí na
dvě čtveřice (dvě ženy a dva
muži). Ty se během zápasu střídají v útočné a obranné roli. Každá čtveřice hraje vždy pouze na
jedné polovině hřiště. Role se
ovšem spravedlivě po dvou
koších střídají. Při hře je dovoleno

bránit pouze hráče stejného
pohlaví, pokud je míč v držení
některého z hráčů, je „nedotknutelný“, což v praxi znamená, že
strkání, držení a blokování není
dovoleno. Přestupek proti pravidlům se trestá volným hodem nebo
v horším případě penaltou.
Více o hře a termínech náborů
v jednotlivých kategoriích uvádí
www.korfbalbrno.cz.
V minulém roce získalo družstvo
Korfbal klub Brno třetí místo
v České korfbalové extralize
v kategorii dospělých, kteří stejné
místo obsadili i v evropském
poháru Europa Shield 2013.
O klubu a možnostech zapojení
podá informace předseda klubu
Ondřej Fridrich na telefonním čísle 603 702 246 nebo e-mailem
ofridrich@volny.cz.

(red)

Tenisové léto na Kraví hoře děti láká na turnaje, koupání i tvoření
Tenisová škola nabízí v období
školního roku pravidelné tréninky a v létě s ní mohou malí
tenisté prožít prázdniny na příměstských táborech.
Klub kromě pravidelných celoročních tréninků připravuje také

příměstský tenisový kemp na
tenisových kurtech v areálu TJ
Kraví hora Brno na ulici Rybkova 23. Kemp se koná v termínech
8.–12. července, 15.–19. čer vence, 22.–26. července,
12.–16. srpna, 19.–23. srpna
a 26.–30. srpna. Na děti čeká

ráno v 8.30 hod. rozcvička, pak
procvičí tenisovou techniku
a speciální pohybové dovednosti,
po obědě si odpočinou při tenisovém videu a pohádce. Odpoledne se pustí do rozvoje koordinace, obratnosti a tenisové
taktiky. Den završí tenisové odpo-

ledne, turnaje s možností využití
bazénu a tvůrčích dílen, program
bude ukončen v 15.30 hodin. Za
jeden turnus je třeba uhradit
2 450 Kč. Více informací poskytne trenér Marek Dostál na telefonu 604 245 748 nebo e-mailu
mara@kravi-hora.cz.  (red)

Plavání, vodní pólo, synchronizované plavání – to vše v Kometě Brno
Plavci Klubu plaveckých sportů policie Kometa Brno sklízejí
úspěchy na světových závodech, medaile získávají i v juniorských a seniorských soutěžích.
Klub plaveckých sportů policie
Kometa Brno se věnuje plavání,
dálkovému plavání, synchronizovanému plavání a vodnímu pólu.
Noví zájemci o tyto sporty se do
klubu mohou hlásit po celý rok,
přihlásit se mohou také na letní
plavecké příměstské tábory.
V městské části Brno-střed tréninky probíhají ve Sportovním
a rekreačním areálu Kraví hora
a Lázních města Brna na Ponávce, tréninky se konají od pondělí
do soboty v ranních a odpoledních hodinách. Za trénink sportovci zaplatí od tří set korun v závislosti na počtu odplavaných

hodin v týdnu. Více informací
podá trenér a tiskový mluvčí klubu
Jiří Vlček, na telefonu 604 416 466
nebo e-mailu vlk.j@post.cz.
Plavci klubu v loňské sezoně
zaznamenali mnoho úspěchů,
mezi ty nejvýraznější patří deváté
místo na olympiádě za dálkové
plavání Jany Pechanové a její dvě
medaile na Mistrovství Evropy,
olympijská účast Martina Vernera,
účast dalších plavců na Mistrovství Evropy a úspěchy na republikovém mistrovství, medaile
plavci sklízeli také na juniorských
a seniorských soutěžích.
Klub vznikl v roce 1963 pod
názvem Rudá hvězda Brno. Ihned
po vzniku patřili jeho plavci k nejlepším v republice a tento trend
pokračoval i v dalších letech.
V roce 1990 došlo ke změně
názvu Rudá hvězda Brno na nový
název Kometa Brno v důsledku

politických změn ve společnosti.
Úspěchy plavců jsou obrovské
a začínají od medailí na Mistrovství ČR přes Mistrovství Evropy,
Mistrovství světa až po Olympijské hry. Sílu plavání Komety Brno
přesvědčivě dokumentuje dlouholetý úspěch oddílu v soutěži

družstev, kde stále figuruje na nejvyšších příčkách. Muži této soutěži dominují již po 20 let. Více
o historii klubu, jednotlivých plaveckých sportech a termíny příměstských táborů na www.kometaplavani.cz.

(red)
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Kultura

Skvosty mistrů varhanního umění zazní na varhanním festivalu

Milovníci varhanní hudby
mohou navštívit Brněnský varhanní festival a vyslechnout si
známé české umělce, ale i vyni-

kající interprety ze zahraničí.
Také letos zazní v jejich podání
díla skladatelů od baroka po
současnost.

Dveře kostela sv. Augustina
v Masarykově čtvrti se pro
návštěvníky koncertů otevřou
5.června, aby se mohli zaposlouchat do světa hudby královského
nástroje. Třiatřicátý ročník festivalu s podtitulem „Skvosty mistrů
varhanního umění“ zahrnuje celkem pět koncertů a k tomu další
doprovodné akce. Stejně jako
v předchozích ročnících budou
čtyři červnové středy doplněny
pondělním prémiovým koncertem. Zajímavé jsou i doprovodné
akce – mimobrněnské koncerty
a seminář ve spolupráci s Hudební fakultou Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně.
Letošní ročník Brněnského varhanního festivalu je připsán životnímu jubileu významné české varhanice profesorky Aleny Veselé,
emeritní rektorky Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Festival zahájí 5. června Předehrou Leoše Janáčka italský varhaník Mario Ciferri, umělec vyvíjející intenzivní koncertní činnost
po celém světě. Ve svém recitálu
dále přednese skladby všech slohových období.
Druhý koncert 12. června představí brněnské interprety, oba
absolventy Janáčkovy akademie

múzických umění v Brně, přední
českou varhanici Hanu Bartošovou v doprovodu talentovaného
trumpetisty Petra Hojače.
Do skladeb J. S. Bacha,
W. A. Mozarta a F. Mendelssohna
Bartholdyho je možné se zaposlouchat na třetím koncertě
19. června, na kterém vystoupí
laureát mnoha soutěží, německý
umělec Johannes Trümpler. Prémiového koncertu 24. června se
ujmou švýcarský virtuoz Cyrill
Schmiedlin, titulární varhaník katedrály v Basileji spolu s francouzskou sopranistkou Oriane Pons.
Závěrečný koncert 26. června
představí Françoise Houtarta,
varhaníka a pedagoga z Bruselu,
který si pro svůj recitál připravil
posluchačsky přitažlivý program
ze skladeb, které jsou mu nejbližší – z belgické hudby z doby dřívější i nedávné.
V rámci festivalu nabídnou mimořádnou příležitost i doprovodné
koncerty umělkyně Joan DeVee
Dixon z USA.
Brněnský varhanní festival pořádá Klub moravských skladatelů,
podrobné informace na www.varhany.nomi.cz.

Hana Bartošová,
Brněnský varhanní festival

Koncert ke slunovratu oslavuje Zemi, krajinu a její obnovenou sílu

Soubor Ensemble Opera Diversa připravil na květen koncert
Z okolí a červnový Koncert ke
slunovratu.
Koncert Z okolí potěší posluchače
6. května v 19.00 hodin v Domě
umění města Brna na Malinovského náměstí 2. Tento druhý
orchestrální koncert Ensemble
Opera Diversa v letošním roce je

věnován dílům domácích skladatelů několika generací. Zazní na
něm energická Studie pro smyčce
brněnského skladatele a předního Janáčkova žáka Pavla Haase
(1899–1944) a Partita, úprava
původního smyčcového tria přerovského rodáka Gideona Kleina
(1919–1945) pro smyčcový
orchestr, jejíž prostřední část je
nadepsána jako variace na
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moravskou lidovou píseň; folklorní
inspirace jsou však patrné v celé
skladbě. Kvůli původu byli Haas
i Klein nacisty deportováni do
Terezína, kde patřili mezi hlavní
osobnosti zdejšího intenzivního
hudebního života. Mladší generace autorů zastoupí díla Dalibora
Spilky (1931–1997), Víta Zouhara
(nar. 1966) a Ondřeje Kyase (nar.
1979), dvorního autora Ensemble
Opera Diversa.
Na Koncert ke slunovratu zve soubor 3. června v 19.00 hodin také
do Domu umění města Brna. Program k období slunovratu se
tematicky vztahuje k Zemi, krajině
a její obnovené síle. Koncert je
zarámován díly dvou významných
polských skladatelů, u nás téměř
neznámého Andrzeje Panufnika
(1914–1991), který záhy po druhé
světové válce emigroval do Británie, a autora proslaveného především filmovou hudbou (Bram Sto-

ker’s Dracula Francise Forda
Copolly) Wojciecha Kilara (narozen 1932). Wojciech Kilar psal
hudbu i pro filmy Romana Polanského např. Devátá brána (s Johnny Deppem v hlavní roli). Panufnikova křehká skladba Landscape
(Krajina) kontrastuje s energickou
oslavou konkrétní krajiny na
pomezí dnešního Slovenska
a Polska v Kilarově minimalistické
Orawě. V české premiéře zazní
vedle Panufnikovy skladby také
Cadenza II pro smyčce současného estonského skladatele Toivo
Tuleva (narozen 1958). Osou koncertu bude vedle těchto téměř
neznámých skladeb poetická
Serenáda Es dur Josefa Suka
(1874–1935), kterou vytvořil
v pouhých osmnácti letech. Více
informací na stránkách www.operadiversa.cz.

Mgr. Zdeněk Nečas,
Ensemble Opera Diversa

Kultura

Lži o zdraví: Vědecky podložené údaje boří mýty spojené s výživou
Kniha Lži o zdraví odhaluje
pravdu o zdraví, výživě a farmaceutickém průmyslu.
Glenn Matten a Aidan Goggins
jsou autory knihy Lži o zdraví, kterou vydává nakladatelství Jota.
Kniha je průvodcem zdravím pro
každého, koho už nebaví neustále
se měnící informace o negativech
či pozitivech vajíček, margarínu,
červeného masa nebo vegetariánské stravy.
Dva mladí britští vědci odhalují
pravdu o potřebách zdravého lidského těla, kterou se snaží farmaceutický průmysl za pomoci
médií zatajit.
Kniha si klade za cíl vyvrátit řadu
lží, mýtů a omylů týkajících se
péče o zdraví a předložit čtenářům vědecky podložené údaje

o tom, jaká je skutečná pravda.
Dozví se tak mnoho užitečných
informací o falešné slávě antioxidantů, o prospěšnosti selenu,
o zbytečnosti valné většiny potravinových doplňků, o významu
slunce a vitamínu D a mnoha dalších tématech zdravé výživy.
Publikace poslouží jako kompletní
příručka péče o zdraví v jednadvacátém století. Předkládá pravdivou zprávu o vědeckém poznání
v oblasti zdravé výživy, ale nabízí
také podrobný přehled potravin,
výživových doplňků a změn životního stylu, jež jsou nezbytné pro
dosažení a udržení celkového
zdraví.



(red)
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pátek 3. května, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi

čtvrtek 23. května, 12.00 hod.
Divácký seminář

sobota 4. května, 10.15 a 15.30 hod.
O hodném drakovi

pátek 24. května, 9.30 hod.
PESkvil

pondělí 6. května, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi

pondělí 27. května, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek

úterý 7. května, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky

úterý 28. května, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

čtvrtek 9. května, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky

středa 29. května 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

pátek 10. května, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

čtvrtek 30. května, 9.30 a 19.00 hod.
PESkvil

sobota 11. května, 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

čtvrtek 30. května, 12.00 hod.
Divácký seminář

sobota 18. května, 15.30
PESkvil – premiéra

pátek 31. května, 9.30 hod.
PESkvil

pondělí 20. května, 9.30
PESkvil

Změna programu vyhrazena!

úterý 21. května, 9.30 hod.
PESkvil
středa 22. května, 9.30 hod.
PESkvil
čtvrtek 23. května, 9.30 a 19.00 hod.
PESkvil

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

čtvrtek 2. května, 20.00 hod.
GARGANTUA a PANTAGRUEL – 2. PÁD Stadec Dorost bez Stadecu
Smrtelně vtipné představení Vítězslava Větrovce

čtvrtek 23. května, 19.30 hod.
TEN THOUSAND WAYS a MYŠI
Melodický rock z Brna a písně nejen pro osamělé
deratizátory.

pátek 3. května, 19.30 hod.
CROSSBAND a MONTY
Pestrá a dobrá muzika, ze které sálá energie

pátek 24. května, 19.30 hod.
BACKSIGHT
Blues-soulový akustický večer
úterý 28. května, 19.30 hod.
JAN BURIAN & SYN JIŘÍ (Republic of Two)
Mezigenerační hudební dialog

neděle 5. května, 19.00 hod.
SOUKROMÁ ŠKOLA POPULÁRNÍHO ZPĚVU
Koncert, křest, autogramiáda
úterý 7. května, 19.00 hod.
Pište do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze
světa literatury
čtvrtek 9. května, 19.30 hod.
MARTIN SEDLÁK
Nadaný zpěvák a kytarista – blues, rock’n’roll
a rockové vypalovačky
pátek 10. května, 19.30 hod.
EARLY TIMES
Křest prvního CD brněnské bluegrassové skupiny
úterý 14. května, 19.30 hod.
LUBOŠ POSPÍŠIL a 5P
Matador české hudební scény s kapelou
neděle 19. května, 15.00 hod.
KÁŤA a ŠKUBÁNEK – Divadlo VĚŽ
Veselý pohádkový příběh
úterý 21. května, 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího Černého:
Britské kapely ve stínu Beatles a Rolling Stones

středa 29. května, 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou tváří
čtvrtek 30. května, 19.30 hod.
240. Večer P.T.O.:
Ozvěna a hosté
pátek 31. května, 19.30 hod.
MÍŠA LEICHT
Zpěvák, moderátor, kytarista a frontman bluegrassové skupiny COP ve svém sólovém projektu
KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí od 18 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

ASIJSKÝ KVĚTEN V AVIONU
Každý den OCHUTNÁVKY ZDARMA.
ochutnávky asijských specialit, denně 14:00 – 19:00
ochutnávky čajů v čajovně Oxalis, denně 14:00 – 19:00
výstava „Asie ve ﬁlmu“
život ve Vietnamu ve 40 velkoplošných fotograﬁích
18. – 19. 5. Asijské trhy, thajské masáže ZDARMA

5.–31. 5
.
M

IMOŘÁ
DNÁ

VÝSTA
ORCHI VA
DEJÍ

FAMKO, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Čechyňská 23, 602 00 Brno, tel.: 725 087 306, 606 698 366, 725 087 304 – autosalon@famko.cz – www.famko.cz
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