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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Osobností tohoto měsíce je pro nás člověk,
který patří k Brnu stejně jako Špilas, prýgl,
krokóš a kolo v Rathausu, Šrajbec, Oltec či
Ponča, a nebo třeba ta speciální brněnská
mluva, které se říká hantec a kterou jsme si
na úvod trochu vypůjčili. Je zpěvákem, skladatelem, kytaristou, moderátorem, imitátorem,
malířem a frontmanem skupiny Los Brňos.
A to uvádíme pouze sedm z životních aktivit,
které v březnu sedmi křížky „poznamenaný“
Radek Rettegy vykonává.
Pokrač. str. 9

sportů
Nabídka ách 26–28
na stran

Sport má být součástí života

V Brně vzniká myšlenka založení městské
nadace na podporu umění a kultury
V souvislosti s aktuálně diskutovanou
budoucností objektu tzv. Wannieck Gallery
v Brně i uměleckých sbírek zde vystavovaných se rodí myšlenka vzniku brněnské
městské nadace na podporu umění a kultury.
„Debata o budoucím využití unikátní budovy
v areálu brněnské Vaňkovky sebou přináší
vhodný okamžik pro zamyšlení se nad celkovým přístupem města Brna k podpoře umění
a kultury. Založení městské nadace takovou
cestou může být,“ popsal záměr radní města
a starosta Brna-střed Libor Šťástka.
Objekt Wannieck Gallery je v současné době
spravován městskou společností Jižní centrum, pronajímán společnosti Mediagate a je
zázemím pro výstavní a uměleckou činnost.
Zveme občany na
15. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

24. dubna 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.

Společnost Mediagate obdržela pro porušování uzavřené nájemní smlouvy výpověď
z nájmu, následně bylo dlužné nájemné ze
strany nájemce uhrazeno a představenstvo
Jižního centra bude dál jednat o možné vzájemné spolupráci tak, aby nebyly ohroženy již
naplánované výstavy.
„Naším jediným cílem je zachování tohoto
unikátního objektu pro kulturní a umělecké
využití, nikoliv jeho jiné, například komerční
využití. Nyní pouze hledáme cestu, jak stanovený cíl naplnit,“ konstatoval starosta Šťástka, který je zároveň místopředsedou představenstva Jižního centra.
Založení Nadace města Brna na podporu
umění a kultury je jednou z cest, jak do
budoucna stávající využití objektu Wannieck
Gallery garantovat. Po plánované fúzi společnosti Jižní centrum, a.s.s jinou městskou společností Brněnské komunikace, a.s. v tomto
roce, by byl objekt bývalé strojírny vložen právě
do nové, městem založené nadace. A sbírky,
vystavované nyní ve Wannieck Gallery, by
Pokračování na straně 4
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Sport má být naprosto
běžnou součástí života.
Něco naprosto samozřejmého už samozřejmým
není. Ještě dnešní třicátníci či čtyřicátníci si pamatují, protože to není nijak
zvlášť dlouhá doba, jak si po škole šli zahrát
„za barák“ nebo do parku fotbal, „šli na
kolo“ nebo třeba na „skejt“. Hodně dětí provozovalo nějaký sport v rámci sportovního
oddílu. Na „lyžák“ se jezdilo na základní
i střední škole. A taky na túry… Dospělí se
snaží sportovat, jak jen mohou – to je vidět
v zimě na sjezdovkách, v létě na cyklostezkách. Ani aktivní senioři nezůstávají
pozadu. Jen ti nejmladší ztrácejí zájem,
což je škoda. Přitom nabídka sportovních
aktivit, do nichž je možné se zapojit, je
opravdu velmi pestrá – zajímavé náměty,
co všechno se dá dělat, najdete v tomto
čísle zpravodaje, případně i na webu radnice ve volnočasovém adresáři. A ještě
považuji za vhodné zmínit, že roční členský
příspěvek do sportovního oddílu stojí třeba
jen několik stokorun, potřebné vybavení
taktéž (jsou to zhruba stejné peníze jako
za jednu lepší počítačovou hru…). Sociálně slabším navíc mohou pomoci se sportovním vybavením i různé nadace. Nezbývá tedy, než všem popřát, aby letošní jaro
prožili už ve sportovním duchu!

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Čerstvou zeleninu
dodá místní
sedlák

30
Rozhovor s členem
klubu Anonymních
alkoholiků

Do Letohrádku
Mitrovských
zvou Jů a Hele

Akce radnice

Cestovatel Aleš Ondrovčík láká na přednáškách do exotických krajin

Cestovatelské přednášky ve
Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na
Dominikánské 2 zavedou každý
měsíc do dalekých zemí.
Aleš Ondrovčík je cestovatel
a amatérský fotograf. Se svými
zážitky z cest se přichází každý
měsíc podělit s posluchači. Společně se v únoru podívali do
Nepálu a Tibetu, v březnu putovali
do Kolumbie a na Galapágy,
15.dubna seznámí se svojí třináct

tisíc kilometrů dlouhou cestou po
Brazílii. Slibuje plavbu deštným
pralesem po řece Amazonce, procházku největší bažinou světa
a koupání na plážích Copacabana. Přednáška začíná v 17.30
hodin, vstupné v ceně 20 Kč je
možné zakoupit na místě.
Termíny dalších přednášek a kraje,
kterými cestovatel provede, jsou
průběžně zveřejňovány na webu
spolupořádajícího
kulturního
a společenského centra radnice
www.kaveeska.cz.
 (red)

Sál Společenského centra rozezněly slavné operní a operetní melodie

Koktejl operních a operetních
melodií potěšil posluchače
26. února. Letos se mohou těšit
ještě na jedno setkání v rámci
cyklu Mladí seniorům.
Dvakrát ročně se koná ve Společenském centru radnice Brno-střed na ulici Dominikánská 2
koncert z operních a operetních
melodií Mladí seniorům v podání
posluchačů a absolventů Pěvecké
katedry Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění.
Na únorovém koncertě zazněly
operní árie třeba z Prodané
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nevěsty, Rusalky nebo melodie
z operety Cikánský baron a mnohé další. Posluchači aplaudovali
pěveckým výkonům, kterým vévodil tenor sólisty opery Národního
divadla Jaromíra Novotného. Na
další hudební setkání se mohou
zájemci těšit 25. dubna.
Vstupenky v ceně 50 Kč je možné
zakoupit na místě nebo v předprodeji v Centru volného času
Botanka od úterý do pátku vždy
od 9.00 do 12.00 hodin a od 14.00
do 18.00 hodin. Koncerty připravuje společně s radnicí její kulturní
a vzdělávací středisko.  (red)

Akce radnice

Také letos na radnici k posezení hraje a zpívá cimbálová muzika

Od února se příznivci lidové
hudby opět mohou těšit z pravidelných Posezení u cimbálu.
Jednou za měsíc zve radnice
městské části Brno-střed všechny
milovníky výborné lidové muziky
a dobrého vína do svého Spole-

čenského centra na ulici Dominikánská 2. Posezení u cimbálu se
sólisty BROLNu a primášem
Františkem Černým si v minulých
letech získalo stálé příznivce.
S muzikou je možné si zazpívat,
rádi zahrají také písničky na přání
posluchačů. Vystoupení společně

s radnicí připravuje Kulturní
a vzdělávací středisko U Tří
kohoutů, konají vždy v pátek od
19.00 hodin. To příští je připraveno
už na 19. dubna. Vstupenky
v ceně 120 Kč lze zakoupit v předprodeji v Centru volného času
Botanka na Botanické 13, telefon

541 238 664, 725 871 752, a to
od úterý do pátku v časech od
9.00 do 12.00 hod. a 14.00–18.00
hod, ve stejné hodnotě jsou vstupenky v prodeji také na místě.
Termíny dalších Posezení jsou
průběžně zveřejňovány na
www.kaveeska.cz.
 (red)

Stalo se v naší městské části

Galerie Myšina zpestřila podchod jedenácti novými výtvarnými díly

Podchod pod hlavním brněnským nádražím ozdobila díla
výherců druhé veřejné soutěže.
Od září minulého roku podchod
pod hlavním nádražím zvaný

Myší díra slouží jako prostor pro
umění. V současné době bylo
jedenáct z výtvarných děl v této
Galerii Myšina obměněno. Galerii
nyní zdobí výtvory autorů z řad
veřejnosti, kteří se přihlásili do
druhého ročníku soutěže. Zapojit

se do ní mohli umělci profesionální i ti, kteří svůj talent objevili teprve nedávno. Součástí výstavy je
i obraz dětí ze Základní školy speciální Ibsenka.
Na nynější výstavu naváže koncem května výstava děl absolven-

tů Fakulty výtvarných umění
Vysokého učení technického
v Brně.
Program galerie, termíny veřejných soutěží i výtvarná díla jsou
zveřejněna na
www.galeriemysina.cz.  (red)

Fyzikální olympiáda zavedla studenty do laboratoří i na hvězdárnu
Fyzikální olympiáda má podnítit zájem studentů o technické
obory. Její celostátní kolo se
konalo v Brně od 26. února do
1. března.
Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy České republiky
spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků uspořádaly
v letošním školním roce již čtyřiapadesátý ročník soutěže fyzikální
olympiády. Cílem olympiády je
získat zájemce o hlubší studium

fyziky a technických oborů. V souvislosti s neustálým vývojem vědy
a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin
výuky i počet zájemců o fyziku se
snižuje.
Soutěžící řešili po dobu pěti hodin

čtyři teoretické úlohy, vyslechli si
přednášku o jaderné energetice
odbornice Ing. Dany Drábové,
Ph.D. a na strojní fakultě Vysokého učení technického si lámali hlavy nad praktickou úlohou z termiPokračování na straně 4
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Stalo se v naší městské části

Fyzikální olympiáda zavedla studenty do laboratoří i na hvězdárnu
Pokračování ze strany 3
ky. Studenti se vydali také na
exkurze do laboratoří na elektrotechnické fakultě a na hvězdárně
si
vyslechli
přednášku
prof. RNDr. Zdeňka Mikuláška,
CSc. na téma Co chcete
a nechcete vědět o vesmíru.
Výsledky snažení soutěžících
hodnotila skupina dvanácti porotců, která rozhodla o vítězství
Lubomíra Grunda z Gymnázia

Zborovská z Prahy. Z brněnských
studentů se nejlépe umístil Jakub
Vančura z Gymnázia na tř.
Kpt. Jaroše, který obsadil v celkovém hodnocení šesté místo.
Výsledková listina, zadané úlohy
a jejich řešení jsou zveřejněny na
www.fyzikalniolympiada.cz.
Na přípravě i průběhu celostátního kola se významně podílelo
Gymnázium Brno, třída Kpt.Jaroše, experimentální úlohu připravili

pracovníci Katedry fyziky na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně. Záštitu nad olympiádou převzal starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
 (red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Děti z mateřských škol předvedly folklórní vystoupení i břišní tance

Na přehlídce mateřských škol
Mateřinka Brno 2013 děti pod
vedením svých učitelek tancovaly a zpívaly.
„Sluníčko svítí nad Brnem, tak
honem všichni pojďte sem,“
vesele zpívaly děti z mateřských
škol ve čtvrtek 7. března 2013
v Sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí. A kdo přišel, ten
viděl, že v mateřských školách

v Brně je živo a veselo. Nadšené
děti a jejich paní učitelky předvedly, že umějí zpívat a tancovat,
třeba folklor, zumbu, břišní tance
nebo cvičit s PET lahvemi, ale
i krásně malovat nebo vyrábět
z keramiky.
Za krásná a originální pódiová
vystoupení děkujeme dětem
a učitelkám z mateřských škol
Záhumenice, Synkova, Vinařská,
Vídeňská, Rozárka na Herčíkově,

Tišnovská, Měříčkova, Fanderlíkova, Bulharská, Úvoz, Tučkova
a Základní a mateřské školy Jana
Broskvy.
Vstupní halu svými výtvarnými
díly vyzdobily děti a učitelky
z mateřských škol Pšeník, Měříčkova, Údolní 68, Tučkova, Záhumenice, Kamechy a Uzbecká.
Vystupujícím dětem se o doprovodný program postaraly studentky Cyrilometodějského gymnázia

a Střední pedagogické školy
v Brně.

Nikol Minářová,
Občanské sdružení
Brněnský dráček

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Informace z radnice

Vzniká myšlenka založení městské nadace na podporu umění
Pokračování ze strany 1
jejich majitelé mohli této nadaci
trvale či dlouhodobě zapůjčit
s povinností o ně řádně pečovat
a díla vystavovat. Tím by byla
zaručena nejen budoucnost
samotné budovy, ale i trvalé zázemí pro jedinečné sbírky současného provozovatele galerie. A tím
i možnost všech milovníků umění
tyto sbírky či výstavy jiných uměleckých děl zhlédnout.
„Inspirací a zkušeností je pro nás

využití Sovových mlýnů v Praze.
Tyto objekty Praha poskytla pro
obdobné účely a nyní slouží jako
Muzeum Kampa pro nadaci
a uměleckou sbírku manželů
Jana a Medy Mládkových. Takové
řešení se nabízí i pro objekt Galerie Vaňkovka,“ přiblížil plány na
využití budovy Šťástka.
Nadace města by tak v této souvislosti mohla být platformou pro
podporu zejména současného
výtvarného umění a zázemím pro
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prezentaci současných autorů.
V rámci jejího založení by byl
vytvořen statut nadace, ustanovena správní rada nadace s tím,
že zastoupení v ní by měli mít
především odborníci v oblasti
umění a kultury, nikoliv politici.
Spolupráce zřízené nadace
a využití objektu Wannieck Gallery se nabízí s nejrůznějšími
institucemi: vysokými školami
s uměleckými obory (Fakulta
výtvarných umění VUT v Brně,

katedra výtvarné výchovy PdF
MU, Fakulta architektury VUT
v Brně apod.), středními školami
uměleckého směru a také s institucemi, které disponují nejrůznějšími sbírkami, ale nemají dostatečné prostory pro jejich umístění
a prezentaci.
Účel založené nadace by se kromě aktivní podpory výtvarného
umění a mladých umělců mohl
postupně rozšířit i na další oblasti
umění a kultury.
 (red)

Informace z radnice

Lidé hlasovali o tom, jakou podobu by mělo mít Konečného náměstí
náměstí by měl být doplněn
dostatečným množstvím laviček
a dalšího mobiliáře jako jsou
odpadkové koše, stojany na kola
a osvětlení.
Samostatným tématem k řešení
je ústřední motiv náměstí, důvod
proč odbočit z trasy – změnit směr
a přejít přes rušnou komunikaci.
V kontextu výjimečných okolních
staveb se nabízí umístění instalace (například makety náměstí)
tematicky zaměřené na historii
vzniku náměstí a okolních staveb

s připomenutím jejího tvůrce,
pana Františka Pawlů. Na základě
tohoto průzkumu bude nyní ve
spolupráci s odborníky formulováno zadání architektonického
řešení.
Děkuji všem účastníkům ankety
a pisatelům za pomoc při hledání
optimální podoby tohoto unikátního prostoru.


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

Podrobnější výsledky ankety v grafech:
Vážení čtenáři,
odpovědí na otázku, jak by mělo
v budoucnu vypadat Konečného
náměstí, zvané též „Tivoli“, vybudované na přelomu devatenáctého a dvacátého století stavitelem
Františkem Pawlů, jsme se zabývali v anketě uveřejněné v loňském roce v zářijovém čísle zpravodaje.
Vyplněné anketní lístky bylo možno doručit na radnici městské části nebo hlasovat na jejích webových stránkách. O tom, že
obyvatele budoucí podoba

Pokračování na str. 6

náměstí zajímá, svědčí nejen
počet respondentů – téměř dvě
sta padesát, ale i řada konkrétních námětů a dopisů zaslaných
poštou a e-mailem. Téměř polovinu respondentů tvořili místní
obyvatelé, kteří v zaslaných dopisech zdůrazňovali především
potřebu stromů, keřů a trávníků.
Z urbanistického hlediska převládá názor oddělit centrální část
parkového náměstí od okolních
dopravních komunikací zelení,
zvýraznit průhledové osy a architektonické dominanty. Prostor
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Dokonč.
ze str. 5

Blokové čištění komunikací v městské části Brno-střed v roce 2013
Blokové čištění komunikací
(dále jen BČ) je jednou z osvědčených, ale i nákladných forem
udržování čistoty v Brně, které
finančně zajišťují městské části
ze svých rozpočtů.
Jeho efektivnost je do značné
míry závislá na dodržování zásad
či povinností obyvatel i návštěvníků města, všech subjektů působících na správním území městské části tak, jak to ukládá § 19
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Začátek BČ na správním území
MČ Brno-střed je stanoven na
8.00 hod., předpokládaný čas
ukončení čištění je 16.00 hod.
Pozdějším začátkem BČ (respektive odtahů vozidel) se snažíme
vyjít vstříc řidičům a vlastníkům
vozidel a v tomto smyslu žádáme
řidiče o respektování dopravního
značení dotčeného bloku a to
nejen z důvodu probíhajícího BČ,
ale také z toho důvodu, že je tento
časový úsek využíván i jinými
subjekty, např. pro čištění kanalizačních vpustí či ořez suchých
větví stromů apod. Pro letošní
blokové čištění platí další následující pravidla.
Ve druhé polovině roku se snažíme BČ směřovat do období zvý-

Harmonogram blokového čištění ÚMČ Brno-střed v roce
2013
blok č. 1 Björnsonův sad – spojovací komunikace nad Univerzitou obrany mezi ul. Zahradníkova a Hrnčířská, Burešova,

šeného spadu listí tak, aby současně s posledními bloky bylo
možno ukončit podzimní výhrab
a čištění komunikačních ploch od
listí. V rámci BČ bude probíhat
čištění přilehlých ploch silniční
vegetace a chodníků.
Ten, kdo vozidlo ponechá stát
v ploše silniční vegetace, se
dopouští porušení §27 odst. 1
písm. r) zákona č. 361/2000 Sb.
o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
Je třeba si uvědomit, že při ohlášeném blokovém čištění komunikací umístěním přenosných
dopravních značení s vyznačenou dobou a termínem čištění
dochází k místní úpravě silničního
provozu a stání na komunikacích.
Přenosné dopravní značení je
umístěno na komunikacích minimálně sedm dní před blokovým
čištěním.
Provozovatelé vozidel stojících
na vozovkách, chodnících
a vyhrazených parkovacích místech, jsou povinni zajistit odstranění vozidel v den čištění na dobu
od 8.00 do 16.00 hodin.
Upozornění:
Porušení výše citovaných právních předpisů může mít za následek postih v souladu s výše uvedenou legislativou. Řidič resp.
vlastník vozidla se při nerespek-

Dřevařská, Hrnčířská, Sušilova –
termín: 25. 3., 13. 5, 4. 9., 27. 9.,
22. 10.
blok č. 2 Bayerova, Cihlářská +
parkoviště, Hoppova, Tučkova,
Sokolská v úseku Veveří – Kounicova – termín: 26. 3, 14. 5.,
5. 9., 30. 9., 24. 10.
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tování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku odtažení vozidla.
Přestože zákon č.13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích § 19
odst. 5, 6 ukládá účastníkům silničního provozu uposlechnout
rozhodnutí silničního správního
úřadu, respektovat příslušné
dopravní značení, jež přikazuje
dočasný zákaz stání na příslušné
pozemní komunikaci a tak umožnit čištění komunikací a veřejných
prostranství, někteří řidiči zákon
porušují a svou nekázní znemožňují udržovat čistotu dotčených
komunikačních ploch.
V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního úřadu, tedy nerespektování příslušného dopravního značení, je
vlastník místní komunikace
oprávněn odstranit silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka.
Pravomoc k odtahu vozidel je
přenesena z odboru dopravy
Magistrátu města Brna, jakožto
zástupce vlastníka komunikací,
na Brněnské komunikace a. s.,
kontaktní osoba: p. Pokorný, tel.:
532 144 282, které prostřednictvím svých smluvních partnerů
zajišťují odtahy vozidel.
Výdejní doba ve všední den
8.00–17.00 hod.

blok č. 3 tř. Kpt. Jaroše – lichá
str. + slepá, Smetanova, Drobného v úseku č. orient. 18–30
(záliv) – termín: 27. 3., 15. 5.,
6. 9., 1. 10., 30. 10.
blok č. 4 Botanická v úseku
Antonínská – Zahradníkova, tř.
Kpt. Jaroše – sudá strana, Hille-

Odtahová firma nahlašuje tuto
skutečnost na čísle 158 – Policie
České republiky. Ceník odtahů
vozidel při blokovém čištění je
platný od listopadu 2012.
Odtah vozidla na plochu odtahové služby činí 1 800 Kč vč. DPH
a parkovné za jeden den 120 Kč.
Navrácení vozidla do místa, kde
byl automobil odtažen, proběhne
pouze v případě zájmu a požadavku provozovatele automobilu.
Částka spojená s „oboustranným“ odtahem činí 3 720 Kč včetně DPH.
Odtahy vozidel v roce 2013 jsou
nasměrovány do následující lokality:
Jihlavská 672/31, 625 00 Starý
Lískovec (naproti bohunické
nemocnici), tel.: 547 357 384,
602 578 867. Informace naleznete také na www.bkom.cz.
ÚMČ Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo
vynechání termínů blokového
čištění.
Aktuální verzi harmonogramu lze
najít na naší úřední desce na
adrese Masarykova 25/27, Brno,
dále pak na internetových stránkách www.stred.brno.cz, či přímo
na ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4,
odbor životního prostředí, oddělení čistoty komunikací.

(red)

ho, Jeřábkova, Pekárenská – termín: 28. 3., 16. 5., 9. 9., 2. 10.,
31. 10.
blok č. 5 Bartošova, Kudelova,
Mášova, Mezírka, Lužánecká,
nám. 28 října mimo MHD,

Pokračování na straně 7
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Vrchlického sad – termín: 29. 3.,
17. 5., 16. 9., 7. 10., 1. 11.
blok č. 6 Bratislavská v úseku
Příkop – Soudní, Körnerova,
Příční, Skořepka, Stará, Vlhká –
termín: 3. 4., 20. 5., 17. 9., 8. 10.,
4. 11.
blok č. 7 Barvířská, Radlas, Špitálka, Tkalcovská v úseku park –
slepá, Valcha, Podnásepní, Stavební, Plynárenská – termín:
8. 4., 21. 5., 18. 9., 9. 10., 6. 11.
blok č. 8 Čechyňská, Mlýnská
v úseku Dornych – Štěpánská,
Řeznická, Masná, Zderadova,
Antonínská, Janáčkovo nám. –
termín: 17. 4., 22. 5., 19. 9.,
10. 10., 8. 11.
blok č. 9 Cyrilská, Kolískova,
Mlýnská v úseku Štěpánská –
Masná, Přízova, Rumiště, Spálená, Štěpánská, Šujanovo nám.,
parkoviště na ul. Zderadova –
termín: 22. 4., 23. 5., 20. 9.,
14. 10., 11. 11.
blok č. 10 Bakalovo nábř.,
Červený kopec, Kamenná,
L. Konečné, Táborského nábřeží

– termín: 3. 4., 5. 6., 29. 7.,
25. 9., 6. 11.
blok č. 11 Celní, Jílová+slepá,
Rovná, Vídeňská – slepá, Vinohrady – termín: 5. 4., 7. 6., 31. 7.,
2. 10., 7. 11.
blok č. 12 Hluboká, Horní,
Oblouková, Pšeník, Sovinec,
Strž, Vysoká – termín: 10. 4.,
10. 6., 7. 8., 4. 10., 11. 11.
blok č. 13 Gallašova, Grmelova,
Havlenova, Sobotkova, Vojtova
– termín: 12. 4., 12. 6., 9. 8.,
7. 10., 13. 11.
blok č. 14 Dvorského, Opavská,
Polní v úseku č. orient. 13 – Opavská, Renneská – slepá, Strážní,
Vsetínská – termín: 17. 4., 19. 6.,
12. 8., 9. 10., 14. 11.
blok č. 15 Jircháře, Hybešova –
slepá, Křídlovická v úseku Křížová – Nové sady, Nádvorní,
Zahradnická, Leitnerova v úseku
Hybešova – Křídlovická, Poříčí –
záliv u Ypsilantiho, Soukenická,
Ypsilantiho – termín: 9. 4., 11. 6.,
6. 8., 1. 10., 5. 11.
blok č. 16 Bělidla, Poříčí v úseku
Křížkovského – Bauerova, Ry-

bářská, Výstavní, Zedníkova –
termín: 16. 4., 18. 6., 13. 8.,
15. 10., 12. 11.
blok č. 17 Anenská, Bezručova,
Kopečná, Křídlovická v úseku
Nové Sady – viadukt, Leitnerova
v úseku Pekařská – Hybešova,
Vodní – termín: 2. 4., 4. 6., 30. 7.,
24. 9., 4. 11.
blok č. 18 Hroznová + slepá, Kalvodova, M. Pujmanové, Neumannova, Vinařská v úseku Lipová – Neumannova č. orient.
12–44 – termín: 23. 4., 18. 6.,
6. 8., 4. 10., 12. 11.
blok č. 19 B. Martinů + obslužná
komunikace, Hlávkova, Pavlíkova, Rezkova – termín: 25. 4.,
19. 6., 7. 8., 11. 10., 13. 11.
blok č. 20 Havlíčkova v úseku
Wurmova – Klácelova, Klácelova, Lerchova v úseku nám. Míru –
Klácelova, Rudišova, Sedlákova,
Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova – termín: 19. 4.,
17. 6., 5. 8., 3. 10., 11. 11.
blok č. 21 bratří Čapků, Grohova
v úseku Úvoz – Údolní, Heinrichova, Helceletova, Jiříkovské-

ho, Zachova, Všetičkova – termín: 16. 4., 13. 6., 18. 7., 1. 10.,
7. 11.
blok č. 22 Bílého, Lerchova
v úseku Klácelova – Vaňkovo
nám., Havlíčkova v úseku, Klácelova – Roubalova, Mahenova,
Kampelíkova, Roubalova, F. Stránecké – termín: 18. 4., 14. 6.,
19. 7., 2. 10., 8. 11.
blok č. 23 Čápkova, Gorkého,
Jaselská, Marešova, Stojanova
– termín: 4. 4., 10. 6., 15. 7., 23.
9., 4. 11.
blok č. 24 A. Nováka, Grohova
v úseku Veveří – Úvoz, J. Uhra,
Resslova, Rybkova, Žižkova po
Lužickou, Žižkova – garáže proti
č. orient. 16 – termín: 9. 4.,
11. 6., 16. 7., 24. 9., 5. 11.
blok č. 25 Jiráskova, Gorazdova,
Pellicova, Sladová – termín:
11. 4., 12. 6., 17. 7., 30. 9., 6. 11.
UPOZORNĚNÍ: ÚMČ města
Brna, Brno-střed si vyhrazuje
právo změn, případně doplnění
nebo vynechání termínů blokového čištění.

Naše školy

Volňásky na zápas Komety udělaly radost dvacítce fanoušků
Součástí projektu Děti dětem –
Kometa městu byla návštěva
žáků ze Základní a mateřské
školy na Křídlovické ulici.
Projekt radnice městské části
Brno-střed a HC Kometa Brno
s názvem Děti dětem – Kometa
městu chce přitáhnout děti a mládež ke sportu. Jednou z jeho součástí bylo pozvání dětí ze ZŠ a MŠ
Křídlovická na zápas klubu s Piráty Chomutov.
„Když se po škole rozneslo
,Máme volňásky na Kometu‘, nejprve to vypadalo, že zájemců
o hokejové utkání bude několikrát
více než lístků. Zájem trochu

opadl po té, co žáci zjistili, že
nemohou jít do kotle,“ popsal dění
učitel druhého stupně ZŠ a MŠ
Křídlovická Mgr. Radek Švaniga.
„V neděli 3. března jsme se sešli
v plné parádě, modrobílé šály
v pohotovosti, komeťácké barvy
na tváři a spousta elánu. V hledišti jsme se rozdělili, jedna část
fandila přímo za střídačkou Pirátů Chomutov. Druhá skupina se
hlasitě projevovala z opačné
strany hřiště. Hra se pro náš tým
zpočátku nevyvíjela dobře, ale
vcelku zaplněné hlediště neustále fandilo a Kometa nakonec
vyhrála. Děkujeme za napínavý
sportovní zážitek, moc jsme si

to užili,“ popsal sportovní zážitky
Švaniga. Projekt motivující ke
sportovnímu vyžití dětí bude
dále pokračovat, žáci některé ze

škol městské části se mohou
těšit třeba na besedu s hráči
klubu.

(red)

Tradiční Husovská noc přinesla kantorům fotbalové vítězství nad žáky
Pro osmáky a deváťáky byly na
ZŠ a MŠ Husova kromě nocování připraveny také tvořivé
dílny a fotbalové utkání.

I když byla letošní Husovská noc
přesunutá z obvyklého předvánočního data na povánoční, nic
se nezměnilo na jejím průběhu.
Ve dvě hodiny odpoledne to ve

škole začalo vypadat jako na
táboře. Děti se hemžily se svými
batohy, dekami, spacáky, karimat-

Zřizovatelem
škol je
městská část
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Naše školy

Tradiční Husovská noc přinesla kantorům fotbalové vítězství nad žáky
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kami a hledaly to nejvhodnější
místo k zabydlení.
Každoročně bývají naše dvě krásné studovny obsazeny deváťáky
a pro zbylé osmáky zůstávají další
učebny v prvním patře. Ale nebojte se, každého deváťáka ono
vysněné přespání ve studovně
čeká!
Příchozí, kteří se zabydleli ve třídách, v půl třetí nastoupili do jednotlivých dílen, které byly rozděleny na dvě kola. Dílny tak jako
každý rok připravují jednotliví učitelé, letos si děti mohly vybrat

například z tvorby počítačové grafiky (L. Bajer), výroby batikovaných látek (J. Hanzálková), výroby
mozaikových zrcadel (L. Fidlerová), vědomostních deskových her
(E. Musilová), výroby pestrých
pokrmů studené kuchyně (V.Pacíková, E. Břečková), her zaměřených na rozvíjení komunikace,
toleranci a spolupráci (K. Bartošová) a ti, kteří dávají přednost
sportovnímu vyžití, se mohli utkat
ve fotbalovém klání smíšených
družstev, jehož organizátorem byl
V. Kupsa.
Fotbalového utkání se, po skon-

čení žákovských družstev,
zúčastnili i někteří učitelé v čele
s panem ředitelem, neobvyklá
parta nastoupila proti smíšenému
družstvu žáků a obhájila svůj fotbalový talent vítězstvím.
Po skončení všech těchto aktivit
se děti rozutekly opět do svých
tříd, kde si povětšinou vytvořily
svou vlastní zábavu. Husovka
byla i ve večerních hodinách plná
života. Žáci se bavili různě, hráli
hry, povídali si, ze všech tříd zněla
hudba i hlasitý smích. Skupinky
dětí proudily po chodbách, přelévaly se ze třídy do třídy, panovala

skvělá nálada. Jak se říká, prostě
si to užívaly, jak mohly.
Podle mého názoru naše Husovská noc splnila (a možná i překonala) očekávání všech účastníků.
Třídy se spřátelily a navzájem propojily. Vzájemně sdílejí nezvyklý
zážitek, který je spojuje a ke kterému se třeba i v budoucnu ve své
mysli vrátí a s úsměvem zavzpomínají. A jak víte, vzpomínky zůstávají, a proto se těšme na další
Husovskou noc, aby takových
vzpomínek bylo co nejvíce.

Mgr. Eva Břečková,
ZŠ a MŠ Husova

Na plese ZŠ Úvoz volili nejlepší tanečníky i nejvíce se smějícího muže

Již třetím rokem se 8. března
uskutečnil ples ZŠ Úvoz a HC
Komety Úvoz.

Rodiče žáků, kantoři, trenéři a další přátelé školy se scházeli v prostorách Hotelu Kozák již kolem

devatenácté hodiny večerní. Krátce před dvacátou hodinou zahájil
ples ředitel školy Mgr. Miloš Doležal s moderátorkou, paní učitelkou Mgr. Jitkou Kysilkovou. Poté
nastal čas na zahajovací předtančení. S ukázkou společenských
tanců vystoupil bývalý žák školy,
výborný tanečník, Honza Babinec
se svojí skvělou partnerkou Klárou. Svými bezchybně provedenými ukázkami tanců potvrdili, že
jejich úspěšná sezona a výborná
umístění na soutěžích nejsou
náhodou. Za předvedený výkon
sklidili bouřlivý potlesk.
K poslechu a tanci hrála kapela
Nota Bene. Její široký repertoár
a příjemné vystupování přilákalo
návštěvníky plesu hned zkraje

večera na taneční parket. Málokdy za večer byl prázdný. Jeho
zaplněnost a taneční kreace „plesajících“ vypovídaly o dobré náladě všech zúčastněných.
Chvíle odpočinku vyplnila tombola a po půlnoci i vyhlášení výsledků soutěží o nejlepšího tanečníka,
nejlepší taneční kreace či nejvíce
se smějícího muže.
Úsměv na tváři měl téměř každý,
což vypovídalo o faktu, že se ples
vydařil, a už nyní můžeme doufat,
že tomu tak bude i v dalším roce.
Záštitu nad plesem převzal stejně
jako v předešlých letech starosta
městské
části
Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.

Miloš Přinosil,
ZŠ Úvoz

Na školním Plesovém dni se žáci předvedli ve společenských oděvech

Už při prvním zvonění se chodby ZŠ a MŠ Husova proměnily
22. února v módní přehlídku
dámských i pánských společenských šatů.

Mohli byste namítnout, že obléknout se do „plesového“ je záležitostí vyšších ročníků, ale ani páťáci a šesťáci nezůstali pozadu.
Šaty, sukně, kravaty, saka, motýl-
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ci, kabelky, podpatky a složité
účesy, to vše bylo na naší škole
k vidění. Akce měla jasná pravidla
hodnocení, podle kterých jednotlivé třídy získávaly body. Hodnocení se ujala paní zástupkyně Eva
Moškvanová a paní hospodářka,
které pečlivě obcházely třídu po
třídě a jednotlivce hodnotily. Vítězem Plesového dne se opět stala
třída 8. B v čele s třídním učitelem
Vladanem Kupsou. Gratulujeme!
Žáci se naučili také waltz, správně
uvázat kravatu a absolvovali přednášku o základech společenské
etikety. Tento den vtisknul do
našich myslí zážitek, na který
budeme ještě dlouho vzpomínat.
I když výuka probíhala podle rozvrhu, přece jen bylo něco jinak. Pří-

sloví „Šaty dělají člověka“ platilo
v tento den víc než kdy jindy. Možná je to pouze můj dojem, ale myslím, že se všichni k sobě navzájem
chovali uctivěji a s větší vážností.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem spoluorganizátorům
a účastníkům celé akce. Bez vás
by tento den nebyl tak výjimečným.


Mgr. Eva Břečková,
ZŠ a MŠ Husova

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Rozhovor

Radek Rettegy: Hantec by se měl používat jako šafrán…
Jedna z teorií, která stojí přinejmenším za úvahu, dělí současné obyvatele Brna na Brňany a Brňáky. Brňané jsou ti,
kteří mají své město rádi jaksi
bytostně, dovedou bez říkání
pro ně pracovat – a někdy
i zadarmo – snaží se ho nezištně propagovat doma i v zahraničí, neremcají, nepomlouvají,
prostě žijí Brnem bez potřeby
vykládat o tom „na každém
rohu“. Brňáci, to je ta druhá
skupina, jsou podle této teorie
takoví ti fandové, kteří se
k Brnu hlásí, jenom když se
vyhrává, a to pak dovedou třeba zbourat náměstí. Jinak jsou
ale vůči Brnu lhostejní až apatičtí a pokud si ho berou do
pusy, tak jenom proto, že něco
nefunguje, nejede a „je to drahý“…

K jaké skupině obyvatel Brna se
podle tohoto dělení počítáte?
Já mám samozřejmě také připomínky k tomu, když něco v Brně
„nefunguje nebo nejede“, ale
vždycky jsem se přinejmenším
snažil přemýšlet, proč to tak je
a co bych pro zlepšení mohl udělat já. A to náměstí jsme taky párkrát s Frantou Kocourkem „bourali“. Třeba když jsme v roce 1975
„dělali“ z našeho kamaráda
Rudy Kovandy zlatého slavíka
a málem se nám to povedlo.
V Práglu se ale nějak domákli,
že je to recese a hlasy pro Rudyho se zrušily.

Zmínil jste Frantu Kocourka. To
byl asi Brňan jak poleno…
Franta byl asi nejlepší chlap, kterého jsem poznal. Ten skutečně
nikdy neremcal, nepomlouval
a kde mohl, tak pomáhal. Třeba
toho Rudyho Kovandu, který byl,
jak jsme říkali, „intelektuálně
nesmělý“, si vzal pod ochranná
křídla. Byl to taky největší hecíř,
kterého jsem znal. Už si ani
nevzpomenu, kolikrát i mě pěkně
„napucoval“, ale vždycky to bylo
přátelské, úsměvné a do jisté míry
i velmi povzbuzující.

Můžete jmenovat třeba některého z dalších Brňanů?
Za všechny třeba pana Gustava
Broma. Měl jsem tu čest být jeho

přítelem a vážím si toho dodnes.
On to Brno nosil v sobě. A když
promluvil, bylo to opravdu slyšet.
Doslova a do písmene.

Vy máte také brněnský přízvuk,
jste rodák, ale vaše příjmení
nějak brněnsky nezní…
Máte pravdu. Rettegyů žije u nás
pouze všeho všudy šest. To je
„jeden Rettegy“ na 1 783 424 obyvatele České republiky. A všichni
tady v Brně. To máme „jeden Rettegy“ v Brně na 78 452 obyvatele
(úsměv).

Radoš, jak máte v občance, také
není frekventované jméno.
V Brně jste jen dva.
Jméno jsem dostal po svém strýci, který žil v Americe. Naši měli
Radoše a o šest let později Luboše.

V Brně platíte za jednoho z mála
opravdových vyznavačů a strůjců hantecu. Je ale také hodně
těch, kterým se hantec nelíbí.
A zejména jeho komerční využívání.
Ani mně se to nelíbí. Vznikají třeba
dlouhé texty, které lidi sepisují
s pomocí slovníku otrockým překladem. A to není ono. Hantec –
to je vtip, nadhled a zkratka. Jedno
slovo v hantecu řekne někdy víc,
než půlstrana normálního textu.
Hantec by se měl používat jako
šafrán a musí to lézt do huby
samo.

Písničky Los Brňos už mají svůj
vlastní život. Zpívají se u táboráků, při různých oslavách, ale
můžeme je slyšet i na různých
festivalech. Petr Bende, hvězda
soutěže SuperStar, převzal do
svého repertoáru třeba vaši písničku Blues pátého nástupiště.
A já ji nedávno hrál při setkání
kamarádů po pohřbu Boba Frídla.
Přemýšlel jsem, kterou zahrát,
těch smutných až tak moc
nemám. Vlastně skoro žádnou.
A tak jsem zahrál tuto.
No a hodně lidí to v souvislosti
s odešlým kamarádem dojalo. I to
dokáže písnička v hantecu.

Jednou z kapitol ve vašem životě je účinkování v Bolkově fotbalové jedenáctce.
To je fakt. Stejně jako ostatních

Profil
asi sto kmenových hráčů Bolkovy
jedenáctky patřím k hráčům klíčovým.

Dodnes se vzpomíná na tzv.
Rettegyho ostré kličky, kdy jste
se prokličkoval až k vlastní
brance, i na váš vítězný gól
v Brumově-Bylnici.
Jako klíčový hráč jsem tehdy přišel na trávník v závěru zápasu za
nerozhodného stavu a… zranil
jsem se. Všichni jsme tam ale
bojovníci. I se zraněnou nohou
jsem trefil balon, ten dostal tak
zvanou Rettegyho opačnou faleš
a já rozhodl o našem vítězství. Při
zpáteční cestě jsme se zastavili
v restauraci, kterou provozoval
syn Vladimíra Menšíka Petr
a hned u dveří byl velký nápis
„Vítáme střelce vítězné branky“.
Pak se celý večer oslavoval střelec vítězné branky a nakonec přišel vrchní, aby to všechno střelec
vítězné branky zaplatil…

Jak jste oslavil svoje sedmdesáté narozeniny?
Velmi střízlivě a průběžně. A slavit
budu ještě při koncertu poslední
den v dubnu v parku před Šelepkou. Bude nás tam účinkovat
sedm sedmdesátníků. Tolik mladých lidí pohromadě, to si nenechte ujít!



Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Radoš Rettegy se narodil
14.března 1943 v Brně. Radoš
mu však dnes už v Brně téměř
nikdo neřekne. Říkala mu tak
maminka a ještě spolužáci na
základní škole Staňkova. První
kytaru dostal ve třinácti od táty
a zanedlouho už udivoval děvčata písničkami Elvise Presleyho a Johnnyho Cashe. Vystudoval průmyslovku a šel na
vojnu. To už jako vyhlášený
muzikant, základy měl z hodin
klavíru. Po návratu z vojny hrál
v bigbeatové skupině Orion
a posléze zpíval už sólově
v kavárně Máj. Osudové pro
něho bylo setkání s textařem
Milanem Hanákem a zejména
s legendárním lamželezem
Frantou Kocourkem. Společně
založili skupinu Los Brňos, která šíří nadhled a zábavu prostřednictvím akcentů na brněnské reálie a tzv. brněnský
hantec dodnes. Specifická
mluva dominuje také na většině jeho vydaných CD, z nichž
připomínáme Štatl 1 a Štatl 2,
Ou Rudy, Betálné křest, Nejlepší pecky z hantecu, Na plný
kule a sólové Radek Rettegy
a Los Brňos. V současné době
je před dokončením DVD, na
jehož realizaci se podílí známé
duo Eva a Vašek. Radek je
známý i z rozhlasového a televizního vysílání, účinkoval mj.
v pořadu Šelepka hraje a zpívá, který odvysílala Česká televize jako první pořad nového
tisíciletí. V současné době stále
koncertuje a chystá se napsat
knížku vzpomínek. S manželkou Hanou má syna Tomáše
a raduje se z muzikálnosti vnuka Tomáše.
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Názory vedení radnice

Radnice by měla všechny bytové domy spravovat prostřednictvím
vlastní organizace
Že je správa
našich obecních
bytů prostřednictvím externích
bytových kanceláří problematická,
to jsme věděli již
před několika lety.
Koneckonců již v roce 2009 jsem
zveřejnil Desatero pro boj s neplatiči, v němž mimo jiné stálo, že zřídíme vlastní příspěvkovou organizaci pro správu bytů a že upravíme
smluvní vztahy s ostatními bytovými
kancelářemi tak, abychom je donutili zkvalitnit poskytované služby.
Rozhodnutí zřídit vlastní správcovskou kancelář se ukázalo jako
správné.Výsledek dokonce předčil
naše očekávání. „Správa nemovitostí městské části Brno-střed“, jak

se tato příspěvková organizace
nazývá, začala s péčí o byty a domy
v tzv. sociálně vyloučených lokalitách a dnes je již univerzálním
a kvalitním správcem prakticky
poloviny našeho bytového fondu.
Její provoz je pro nás jednak levnější a jednak operativnější a to
z toho důvodu, že jako námi přímo
zřízená organizace může daleko
pružněji a bez zbytečné administrativní zátěže reagovat na naše požadavky, ať už pocházejí od nájemníků, nebo si je třeba vynutila změna
legislativy. Navíc je on-line propojena s úřadem a může s námi sdílet
potřebná data (například o stavu
oprav, platbách nájemného apod.).
Externí správcovské kanceláře
spravovaly bytový fond městské
části dlouhá léta. V těchto dnech

Radou městské části zřízená pracovní skupina, která se touto problematikou zabývala, již zpracovala
scénář, jak bychom – v případě
potřeby – postupovali. Návrh dalšího postupu tak míří do samotného
projednání v Radě městské části
a lze očekávat, že ta upřednostní
řešení spočívající v ukončení spolupráce se stávajícími bytovými kancelářemi a převedení správy našich
bytových domů pod naši vlastní
správcovskou organizaci.Věřím, že
následný proces převodu domů
i agendy, která s tím souvisí, proběhne s co nejméně komplikacemi
a co nejméně zatíží nájemníky
našich bytů. Na druhé straně je však
třeba říct, že jde o předání téměř tří
tisíc bytů a agendy s tím spojené,
což – má-li se udělat kvalitně –

může trvat minimálně půl roku,
neboť kromě samotné výpovědní
lhůty znamená například převzetí
technické a projektové dokumentace, převod dat a jejich kontrolu
nebo zajištění nových a kvalifikovaných zaměstnanců pro naši příspěvkovou organizaci.
Na tomto místě bych rád našim spoluobčanům sdělil, že o případné
změně správce jejich bytů a domů
budou včas informováni prostřednictvím Zpravodaje městské části
Brno-střed a webových stránek radnice www.stred.brno.cz. Do každé
schránky bude též vhozen informační leták s kontakty na nového
správce.

sklepa částku o 20 % nižší než
dosud.

Finanční rozdíl mezi současným
a budoucím způsobem výpočtu
výše nájemného za užívání sklepa činí 20 %.



Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed

Sleva na nájemném za sklepy
Městská část
Brno-střed
nabízí možnost
snížení nájemného za sklepy.
Součástí většiny
bytů v domech
svěřených do správy Městské části
Brno-střed jsou rovněž sklepy.
Dosud je podlahová plocha sklepa
pro účely výpočtu nájemného,
započítána 50 % popř. 100 %
podlahové plochy sklepa tak, jak
vycházelo ze zákona č. 107/2006
Sb., o jednostranném zvyšování

nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo MČ Brno-střed
schválilo na svém zasedání 27.2.
2013 úpravu nájemného za užívání sklepů a to na období od 1.9.
2013 do 31. 12. 2015. V praxi to
znamená, že se plocha sklepa,
pro účely výpočtu nájemného,
započte 40 % podlahové plochy
sklepa (tam, kde se dosud započítává 50 %) popř. 80 % podlahové plochy sklepa (tam, kde se
dosud započítává 100 %).
Nájemce tak uhradí za užívání

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 přepočtu činí 38,40 Kč/m2/měsíc

K tomu, aby mohlo být uplatněno
snížení nájemného za užívání
sklepů, je třeba uzavřít vzájemnou dohodu mezi pronajímatelem
a nájemcem. O bližších podmínkách budou nájemci, jichž se tato
úprava nájemného za užívání
sklepů týká, v dostatečném předstihu informováni.

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

Názory zastupitelů

Občanské kluby, elektronické komunikace a coworking
Před dvaceti roky
byl v každé obytné čtvrti nejméně
jeden občanský
klub. Mohly se
v něm scházet
spolky, místní
organizace politických stran a obyvatelé, když
potřebovali místnost pro klidné
setkání, jednání, nebo i malou
nenákladnou oslavu. Radnice
touto formou zajišťovala občanům

neutrální území, kde si mohli
vyměňovat názory a sami se
organizovat. Na nejnižší lokální
úrovni, bez které demokratická
společnost nemůže být. Dnes evidujeme jen tři občanské kluby pro
celou MČ čítající 65 000 obyvatel.
Jeden z nich funguje výborně, dva
jsou v technicky nevyhovujícím
stavu. Kromě toho máme dva kluby seniorů a společenské centrum na radnici Dominikánská 2.
Obytných čtvrtí je deset a z jed-
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noho konce MČ na druhý je 5 km
vzdušnou čarou.
S rozvojem elektronických komunikací přišly i jiné flexibilnější možnosti dorozumívání. V souvislosti
s tím jsem zaznamenal názory,
že už není potřeba se scházet,
když se lze domlouvat rychle,
operativně, pohodlně, elektronicky. Někdo si možná mohl myslet,
že už díky tomu nebudou potřeba
ani občanské kluby. Ale není tomu
tak. V občanských záležitostech

a v politice elektronické komunikace prospívají jen lidem, kteří se
už znají a setkávají. Osobní kontakty jsou nepostradatelné.
Více se také rozšířila práce
z domova. Ne každému však
vyhovuje trvale. Pro pracovní jednání je potřeba zasedací místnost,
v rodině s menšími dětmi nebývá
dost klidu a v pracovní pauze se
hodí s někým promluvit. Proto
někteří lidé pracující na volné noze
Pokračování na straně 11

Názory zastupitelů

Občanské kluby, elektronické komunikace a coworking
Pokračování ze strany 10
hledají místo, odkud by mohli i bez
vlastní kanceláře lépe pracovat.
Někdo se svým vlastním notebookem a jinému zase nevadí, když
si počítač půjčí. Z této potřeby
vznikla nová služba – sdílená kancelář. Z anglických slov pak vzniknul název coworking. Také
„CoWo“, nebo „cowocentrum“.
V Brně nyní fungují dvě coworkingová centra. Jedno, které
bych charakterizoval jako „podnikatelské“, je v exkluzivních prostorách a je ziskové. Druhé bych
charakterizoval jako „sociální“
a pracuje s dotacemi. Také je pěkně upravené a sdružuje matky
s dětmi na mateřské dovolené.
Personál se stará o děti a maminky mohou pracovat ve sdílené
kanceláři vybavené stejně jako

v „podnikatelském“ centru, nebo
si mohou jít něco vyřizovat. Uvedené činnosti jsou doplňovány
přednáškami, školeními i různými
nahodilými akcemi, které lze jednorázově domluvit. Podobně jako
v občanských klubech zřízených
městskou částí.
Myslím si, že by se v budoucnu
některé městské občanské kluby
mohly chovat podobně jako cowocentra a naopak. Obě služby by
se mohly vzájemně inspirovat
a doplňovat. Vím, že všude jsou
jiné podmínky, někde už zaběhnuté, a nechci tímto měnit, co už
někde dobře funguje. Myslím si jen,
že v obecné rovině nic nebrání
tomu, aby se princip cowocentra
a občanského klubu podle možností prolínal, ať je zřizovatelem
městská část či soukromý sektor.

Tímto způsobem bychom mohli
znovu dosáhnout zajištění služeb
občanských klubů v celé městské
části. Prolínání širšího záběru činností v jednom objektu může být
výhodné, protože umožňuje snáze
dosáhnout celodenní efektivní
využití prostor. Předpokladem je
dostatečný počet místností. Proto
se tyto poznatky mohou hodit spíš
pro zakládání nových klubů. Hlavně ale jde o celoplošné zajištění
podmínek pro klidnou komunikaci
mezi lidmi a pro podporu demokratického fungování města, které
se jaksi nenápadně z různých
důvodů ztížily. Občas se ptám, kde
jsou peníze uspořené za neprovozování zavřených klubů?
Princip coworkingu není úplně
nový a má ještě širší využití.
Například v zahrádkových osa-

dách, kde lidé sdílejí pozemky
a některé činnosti provádějí společně. Obdobné prvky lze najít
i u bytových a stavebních družstev, společenství vlastníků bytových jednotek a vlastně všude,
kde je mezi lidmi spolupráce a sdílení společného prostoru. Našli
bychom jistě i další příklady.
Inzerci pro cowocentra neprovádím, mají dostatek klientů. Lze se
tam ale podívat a poradit. Vydáte-li se hledat „cowo“, zjistěte si
předem kde je a cestou se nevyptávejte. Mohli by vás považovat za sběratele kovů, kteří nebývají vítáni. Pro služby center
zřizovaných městskou částí je
proto vhodné zachovat český
název „občanský klub“.

Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel za KDU-ČSL

Občané jako rukojmí bytových kanceláří
Každou chvíli se
na nás obrací
někdo z obyvatel
městské
části
Brna-střed, který
má tu smůlu, že
bydlí v domě spravovaném některou z našich bytových kanceláří.
Nejčastěji se jedná o Ager. Scénář
je vždy stejný – obyvatelé domu
potřebují řešit často i velmi nutnou

opravu v domě, nepořádek, vchod,
který nejde zamknout a z toho často plynoucí přespávání bezdomovců, nedostatek popelnic, přeplatek
na službách, a jiné. Reakce z Ageru
je často stejná. U případů, o kterých
se dozvíme, žádná. Popelnici, kterou nutně potřebovali v jednom
z domů, se jim na moji radu podařilo
zajistit až přes magistrát. Obyvatelé
musejí do kanceláře volat opakovaně, ti nejzoufalejší přijdou za

námi, nebo přímo na zastupitelstvo.
V době, kdy částky za nájemné nejsou malé, je namístě, že občané
za svoje peníze očekávají adekvátní služby. Je nedůstojné, pokud se
samozřejmých věcí a někdy
urgentních oprav musejí nájemníci
dovolávat opakovaně, pokud s nimi
zaměstnanci bytové kanceláře
nedovedou jednat s úctou a vstřícností. Zaměstnanci bytových kanceláří jsou placeni z nájemného.

Nájemníky by si měli předcházet
a měli by se snažit jim vyjít vstříc.
Protože pokud to tak nefunguje,
pokud kvůli samozřejmým opravám musejí nájemníci podstupovat
to, co často podstupují, jak vedení
městské části obhájí to, že svoje
domy nechává v jejich správě?

Mgr. Jasna Flamiková,
předsedkyně klubu SZ
zastupitelstva Brna-střed

Informujeme

Světový den pro fair trade podpoří společná snídaně po širým nebem

V parku na Kraví hoře se sejdou
11. května v 10.00 hodin příznivci fair trade, aby společně
posnídali.

Společná snídaně v parku, na
které si každý donese fairtradové
a lokální potraviny, vyjadřuje podporu produktům, při jejichž výro-

bě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí
či zneužita dětská práce. Účastníci akce se takto připojí ke statisícům lidí po celém světě, kteří
slaví Světový den pro fair trade.
„Hlavním tématem letošní snídaně je fair trade v každodenním
životě. Chceme upozornit na to,
že podpořit lidi, kteří pro nás pěstují kakao nebo kávu, můžeme
každý den,“ uvedl Stanislav Komínek z neziskové organizace
NaZemi, která akci zastřešuje.
Zatímco v roce 2011 snídali produkty se známkou Fair trade
a potraviny z lokální produkce lidé
v jednačtyřiceti českých a morav-

ských městech, v loňském roce
se jejich počet zvýšil již na padesát sedm,“ doplnil Komínek.
Podrobné informace k letošní
snídani jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách
www.ferovasnidane.cz.
Rostoucí zájem o produkty fair trade v České republice je patrný rovněž z nárůstu maloobchodního
obratu. Ten v roce 2011 dosáhl
výše dvaadevadesát milionů
korun, což je o patnáct procent více
než v roce 2010. Výsledky za rok
2012 budou známy na počátku
května.


(red)
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Informujeme

Osmé Příhraniční slavnosti aneb Sedm zpívajících sedmdesátníků

Letošní Příhraniční slavnosti
městských částí Brno-střed,
Královo Pole a Žabovřesky se
uskuteční tradičně 30. dubna
v sadech Národního odboje –
v parku před klubem v Šelepově ulici – od 16.30 hodin.
Již poosmé si budeme na rozhraní zmíněných městských částí
pod záštitou starostů a v rámci
koncertu k osvobození Brna při-

pomínat brněnské odbojáře, po
kterých jsou pojmenovány ulice
našeho města. Za MČ Brno-střed
například Richard Körner či Hugo
Traub, kteří byli popraveni přesně
před sedmdesáti lety – v roce
1943. Jejich jména připomeneme
společně s dalšími historickými
událostmi vztahujícími se k Brnu-střed. Např. desáté výročí (2003)
vyhlášení aleje kapitána Otakara
Jaroše (1912–1943).

Po položení kytic u pomníku v parku, který období nacistické zvůle
během druhé světové války připomíná, uctíme brněnské odbojáře i osvoboditele Brna, jak je již
zvykem, hudbou všech žánrů.
Úvod obstará Wraa Dap Band ze
Smetanky Zdeňka Treblíka a jeho
mladí zpěváci, za které jmenuji
alespoň Zuzanu Gamboa. Kapelník Zdeněk Treblík bude první
z oceněných jubilantů, kteří se
narodili v témže roce, který se stal
zároveň i posledním rokem života
připomínaných odbojářů.
Letos bude těch sedmdesátníků
celkem sedm. Dalším jubilantem
je Helena Blehárová a po ní se
představí absolvent brněnské
JAMU Felix Slováček. Ten přijede
i se svým letos třicetiletým synem.
Další ze sedmdesátníků, kteří se
vepsali do hudebních dějin města
Brna jsou Milan Černohouz
a Radek Rettegy. V doprovodu
bratra Jana zazpívá také letos
sedmdesátiletý Václav Neckář,
který se několikrát v místě konání
akce také již dříve představil, stej-

ně jako i poslední z letošních jubilantů se sedmi křížky – Jaroslav
Wykrent. Zahrají i Gajdoši Brno
a nebudou chybět ani držitelé
Ceny města za hudbu Jaromír
Hnilička a Erik Knirsch.
Na pódiu se představí také paní
Věra Růžičková, olympijská vítězka z Londýna, letos pětaosmdesátiletá, a Mája Dočkalová, manželka generála Dočkala, který
pomník v parku před lety odhaloval. Svatbu měli v roce 1943 – tedy
v roce, který letos akcentujeme.
Předáním kytic těmto dámám
budeme dokladoval smysl celé
akce – ztotožňování se občanů
s našim městem a jeho městskými částmi prostřednictvím osobností a událostí let minulých, ale
i současných. Vstup do parku je
tradičně volný!

Vladimír Koudelka

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Policie ČR nabádá cyklisty k dodržování zásad pro bezpečnou jízdu
Jaro je za dveřmi a s ním přichází teplé počasí, které láká
cyklisty na vyjížďku. Policie
České republiky upozorňuje na
pravidla, která je třeba dodržovat pro bezpečnost silničního
provozu.
Chodci ani cyklisté by neměli
zapomínat na to, jak je důležité
být vidět v silničním provozu a mít
na sobě správné oblečení doplněné reflexním prvkem (reflexní
doplňky jsou pro řidiče viditelné
až na vzdálenost dvou set metrů).
Zvýšený pohyb cyklistů přináší
i svá rizika na silnicích, proto by
si milovníci cykloturistiky měli uvědomit, že pro ně platí stejná pravidla v silničním provozu jako pro
řidiče.
Jedním z rizikových faktorů jsou
sluchátka na uších, kterými si
chodci či cyklisté zpříjemňují cestu.Často si neuvědomují, že tím
ohrožují sebe i ostatní účastníky
na silnici. Nedokáží pak reagovat
na dění ve svém okolí, především
na zvukové signály ostatních
účastníků silničního provozu

(klakson vozidel – cyklistů – motocyklistů, hlasové upozornění
ostatních chodců…), výstražné
signály (majáky, výstražné znamení na železničním přejezdu,
varovné vyzvánění tramvají…),
nevnímají vozidla kolem sebe
a náhle vzniklá nebezpečí či signalizaci při vyjíždění a couvání
vozidel z nečekaných a nepřehledných míst.
Dalším doporučením je vstupovat
a vjíždět do vozovky vždy po pečlivém rozhlédnutí a navázání
očního kontaktu s řidičem. Nutno
je také připomenout, že cyklisté
nesmějí vjíždět v protisměru do
jednosměrek (pokud to není
dovoleno speciálním dopravním
značením) a také, že nesmějí jezdit po chodníku či přejíždět přechod pro chodce.
Alkohol či omamné látky nesmí
cyklista užívat před jízdou, ale ani
během ní. Pokud je pod vlivem
takových látek, ohrožuje sebe
i ostatní. V případě postihu je na
něj pohlíženo jako na řidiče motorového vozidla!
I když je cyklistická přilba povinná
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do osmnácti let, měla by být pro
každého cyklistu samozřejmostí,
protože cyklisté společně s chodci
jsou v silničním provozu nejzranitelnější. Důležité je nezapomínat na povinnou výbavu kola
a před jízdou vždy kolo řádně
zkontrolovat (utažení matic
a šroubů, stav pneumatik a jejich
nahuštění, stav a funkčnost brzd,
funkčnost osvětlení, napnutý
a promazaný řetěz a čistotu odrazek).
Rodiče by neměli zapomínat na
to, že děti jsou na silnicích více
ohroženy. Jsou méně soustředěné a nedokáží dobře odhadnout
a předvídat situaci, která může
nastat.
Dále je třeba myslet i na zabezpečení kola proti krádeži.

nprap. Petra Hrazdírová,
Preventivně informační oddělení
Krajské ředitelství policie JmK

Povinnou výbavu jízdního kola
tvoří zejména:
– Dvě na sobě nezávislé účinné
brzdy

– Přední odrazka bílé barvy
– Zadní odrazka červené barvy
– Oranžové odrazky na obou
stranách pedálů
– Boční odrazky na paprscích kol
– Zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi, apod.)
– Zakončení ovládacích páček
brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů kol musí být
obaleno materiálem pohlcujícím energii
– Uzavřené matice nábojů kol,
pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo s krytkou konce
náboje
Za snížené viditelnosti:
– Přední světlomet svítící bíle na
vzdálenost nejdále 20 m (může
svítit přerušovaně, je-li vozovka
dostatečně a souvisle osvícena)
– Zadní svítilna červené barvy,
která může svítit přerušovaně
– Zdroj elektrického proudu –
dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení na dobu 1,5
hodiny bez přerušení

Informujeme

Chutnější, čerstvější a zdravější – potraviny od místního sedláka
Ekologický institut Veronica
zakládá druhou brněnskou
skupinu Podporujme svého
sedláka. Zájemci o dodávky
čerstvé zeleniny se do skupiny
mohou zapojit.
Komunitou podporované zemědělství v Brně má za sebou díky
Ekologickému institutu Veronica
první úspěšnou sezonu. Plné přepravky čerstvé zeleniny od drobných ekologicky hospodařících
sedláků z Vysočiny, které čekají
na své šťastné majitele – každotýdenní obrázek, který od minulého června do prosince vídalo
třicet členů nově vzniklé skupiny,
která podporuje svého sedláka.
Členové si na půl roku dopředu
předplatili celkem pětadvacet
dodávek zeleniny, každou o hmotnosti 5–7 kg. Kdo chtěl, mohl
požádat o poloviční podíl. Všichni
jsou velmi spokojeni a zůstávají
zapojení i na další sezonu.
Komunitou podporované zemědělství, systém založený na partnerství mezi sedláky a zákazní-

ky, je hojně známý například ve
Francii,
Anglii,
Německu
i Rakousku. V České republice
je téměř novinkou. Jaké má
výhody? Předně podporuje drobné zemědělce, jejichž produkce
je ohleduplná ke krajině a životnímu prostředí. Platba předem
umožní hospodáři udržet při chodu malý statek, pravidelný odbyt
a snazší plánování sezony. Spotřebitelům na oplátku zajistí přístup ke skutečně chutné zelenině bez chemie, zbytečné
dopravy a balení. Zajímavost
systému také spočívá v principu
sdílení možnosti menší úrody,
ale i nadúrody. Urodí-li se méně,
například díky nepřízni počasí,
členové mají pochopení, má-li
sedlák zeleniny více, členům ji
věnuje. Spotřebitelům také nevadí, má-li každá okurka jiný tvar,
protože chutná mnohem lépe
než ta ze supermarketu.
Ekologický Institut Veronica zakládá druhou brněnskou skupinu
Podporujme svého sedláka.
Zájemci, kteří se chtějí připojit

Zpravodaj městské části Brno-střed si přečtou i slabozrací
Do digitální knihovny pro
nevidomé Digibooks byl
zařazen i Zpravodaj městské
části Brno-střed.
Knihovnu Digibooks provozuje
bratislavské občanské sdružení
Infoblind. Od nynějška je její
součástí také zpravodaj ve formátu .pdf vhodný pro slabozraké osoby.
V současné době sdružení usiluje o zpřístupnění periodika
také pro nevidící. To vyžaduje

převedení jednotlivých článků
do formátu .doc nebo .docx.
Pro tuto práci hledá občanské
sdružení Infoblind dobrovolníky
z městské části Brna-střed, kteří by s převodem ve svém volném čase byli ochotní pomáhat.
Zájemci se mohou přihlásit na
e-mailu infoblind@nextra.sk.
Digitální knihovnu lze nalézt na
www.digibooks.sk.


(red)

nebo se dozvědět víc, získají
informace u koordinátorky projektu na adresu
katerina.parizkova@veronica.cz.

či telefonu 542 422 757 nebo na
www.veronica.cz/kpz.

Mariana Zbořilová,
Ekologický institut Veronica

Jiřinka pečuje o potřebné
Nově otevřené zařízení Jiřinka
nabízí deset lůžek a komplexní
péči těm, kteří jsou odkázáni na
pomoc druhých.
„V našem zařízení poskytujeme
krátkodobé i dlouhodobé pobyty
pro seniory nebo zdravotně postižené, kteří jsou odkázáni na
pomoc druhé osoby čtyřiadvacet
hodin denně,“ seznámila se
zaměřením za penzion Jiřinka
Eva Žaludová. „K dispozici máme
deset lůžek, což je zárukou dostatečné péče o každého z klientů,“
dodala.
Odborný zdravotní personál
poskytuje klientům individuální

péči, pomoc při jídle, hygieně,
logopedickou péči, rehabilitaci,
elektro a magnetoterapii. Zařízení
poskytuje pedikúru, manikúru,
kadeřnictví a holičství, nabízí
pomoc při vyřizování úředních
záležitostí, praní prádla nebo
zajištění drobných nákupů. Nabízí
volnočasové aktivity podle přání
a zálib klientů. Samozřejmostí je
spolupráce s jejich rodinami.
Pobyt zpříjemňuje možnost posezení na zahradě a na dvoře.
Penzion Jiřinka sídlí na ulici Terezy Novákové 22, více informací
na telefonu 605 001 620, e-mailu
evazal@centrum.cz
nebo
www.jirinka.cz.
 (red)

Poradna pro seniory a Senior klub nabízejí svoje služby zdarma
Centrum pro rodinu a sociální
péči nabízí seniorům sociální
poradenství a sociálně aktivizační služby v Senior klubu.
Poradna pro seniory nabízí podporu při řešení problémů a těžkostí spojených nejen se stářím.
Odborníci zde poradí, jak postu-

povat při žádosti o příspěvek na
péči, pomohou při změně bydlení
(Domovy pro seniory, Domovy
s pečovatelskou službou), se zařízením pohřbu apod.
Dále je možné požádat o doprovázení na úřady, k lékaři nebo
o informace týkající se sociálních
služeb nebo nabídky volnočaso-

vých programů pro seniory.
Návštěvu porady je nutno předem
objednat u sociální pracovnice
Mgr. Venduly Faktorové na telefonním čísle 542 217 464 (recepce Centra) nebo 731 604 202
(kancelář). Služba může být
poskytnuta i anonymně a podle
přání i doma u klienta.

Kromě Poradny lze v rámci sociálně aktivizačních služeb využít
i Senior klub. Služby jsou potřebným k dispozici celoročně a jsou
poskytovány zdarma. Centrum
pro rodinu a sociální péči sídlí
ve středu města na adrese Josefská 1, více informací na
www.crsp.cz.
 (red)
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Dobrodružství je možné zažít při nákupech v obchodech Nadace Veronica

Výtěžek z nadačního obchodu jde také na výsadbu stromů

Obchody Nadace Veronica fungují již třetím rokem, otevřen je
obchůdek na Pekařské 38, na
ulici Jana Babáka 11 a na Svážné 16.
Jaké dobrodružství nabízejí
obchůdky Nadace Veronica?
„Pokud nás znáte, jistě víte, že
nikdy nevíte, co u nás zrovna

objevíte. Jedna dobrovolnice
u nás například objevila kočárek
pro panenky, se kterým si hrávala
jako malá. Dokonce byl ještě
vybavený peřinkou, kterou šila její
maminka. Ale dobrodružství je jen
jedním z mnoha důvodů, proč
k nám lidé rádi chodí. Dalším jsou
nízké ceny, příjemné prodavačky,
ale i radost z toho, že můžou

pomáhat spolu s námi dobré
věci,“ objasnila ředitelka Nadace
Veronica Mgr. Jasna Flamiková.
Nejčastěji lidé znají a navštěvují
obchod na Pekařské 38, oblibu si
ale pomalu získávají i jeho mladší
bráškové na Jana Babáka 11 a na
Svážné 16. Obchody si vybudovaly stálý okruh příznivců. Někteří
sem odkládají darem pěkné věci,
které již nepotřebují, jiní si zde
tyto věci za levný peníz kupují.
Výtěžek z prodeje pak podporuje
projekty, které zvyšují kvalitu života v Brně a obohacují život kolem
nás.
V letošním roce Nadace Veronica
z výtěžku obchodů a darů dárců
podpořila dvaatřicet projektů
v celkové částce čtyři sta devadesát tisíc korun. Peníze podpoří
třeba záchranu stromů a výsadbu
stromů a zeleně, obnovu přírod-

ních zahrad u škol a školek, práci
s dětmi a mládeží, záchranu chráněných a handicapovaných živočichů nebo kulturní a komunitní
akce v Brně a v okolí.
„Pokud nás neznáte, přijďte si
k nám udělat radost a něco pěkného si koupit. Najdete u nás
například pěkné oblečení dětské,
dámské a pánské, doplňky, různé
knihy, keramiku užitkovou i ozdobnou, sklo, hračky, obrazy a mnohé
jiné. Pokud máte volný čas, můžete se zapojit mezi naše dobrovolníky. A můžete nám rovněž něco
pěkného darovat. Zde je ale lepší
se domluvit nebo informovat, jaké
věci přijímáme,“ lákala návštěvníky Flamiková.
Více informací na webu
www.nadacniobchod.cz, e-mailu
obchůdek@veronica.cz nebo na
telefonu 732 191 488.  (red)

Bližší informace k platbě místního poplatku za komunální odpad
Splatnost místního poplatku za
komunální odpad, se blíží,
zaplatit 675 Kč na poplatníka
a rok je třeba do 31. května.
Stejně jako předchozí roky jsou
od 1. března do 31. května otevřeny pokladny na Malinovského
náměstí 3, a nadále zůstávají
v provozu celoroční pokladny na
ulici Šumavská 33. Poplatek činí
v letošním roce 675 Kč na poplatníka a rok.
Poplatek je možné uhradit:
1. V hotovosti na pokladnách
v přízemí na Malinovského
náměstí 3 a na Šumavské 33,

9. patro, budova A; pokladní
hodiny – po–st: 8.00–12.00
a 13.00–17.00; út: 8.00–12.00
a 13.00–14.30, čt: 8.00–12.00
a 13.00–14.00,
pá: 8.00–12.00)
2. Poštovní poukázkou (variabilní
symbol je rodné číslo poplatníka), která je k dispozici na
všech úřadech městských
částí, jakož i na kontaktních
místech magistrátu města
Brna
3. Bezhotovostně na číslo účtu:
156304/5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka,
v případě úhrady poplatku za
nemovitost uveďte také speci-
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fický symbol 123. Toto je doporučený způsob platby.
Poplatníkem je:
1. Každá fyzická osoba hlášená
k pobytu v Brně
2. Cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak tři měsíce
a nespadá do první kategorie
3. Fyzická osoba – vlastník bytu,
rodinného domu, ve kterém
není hlášena k pobytu fyzická
osoba
4. Fyzická osoba s pobytem
mimo Brno, která na území
Brna vlastní stavbu určenou
k individuální rekreaci

Poplatníci spadající pod body 2–4
mají ohlašovací povinnost.
Některým fyzickým osobám může
vzniknout více poplatkových
povinností z různých titulů (pobyt
v Brně, vlastnictví bytu splňujícího
podmínky vzniku poplatkové
povinnosti pro svého vlastníka).
Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti,
atd.) na www.brno.cz/odpady,
nebo na telefonu 542 174 301–26.

Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna
odd. správy poplatku
za komunální odpad
Šumavská 33,
budova A, 9. patro

Informujeme

Na výstavě v Galerii Vaňkovka děti vyzkoušejí popelářská autíčka
Výstava s názvem Třídit je cool
bude slavnostně zahájena
11. dubna v 17.00 hodin v prostoru nákupní Galerie Vaňkovka.
U příležitosti oslavy Dne Země
zve Envicentrum na interaktivní
výstavu s názvem „Třídit je cool“,
tedy chytré, odpovědné, optimální
a logické.
„Výstava až do 21. dubna představí návštěvníkům celý životní
cyklus odpadu od jeho vzniku,
přes třídění, zpracování až po
finální produkt, který je z odpadu
možné vyrobit. To vše trochu jinak,
více zblízka a více hrou, hudbou
a uměním,“ přiblížila zaměření
výstavy za SAKO Brno, kam Envicentrum organizačně spadá,
Ing. Jana Švestková.
„Akční plocha nákupní Galerie

Vaňkovka se promění v pomyslnou herní plochu. Návštěvníci si
budou moci sáhnout na meziprodukty výroby z odpadu a setkají
se s tříděným odpadem tváří
v tvář. Pro děti, a nejen pro ně,
jsou připraveny dílničky. V nich si
vyrobí třeba ozdoby z PET lahve.
Prostřednictvím malých popelářských autíček se děti promění na
popeláře v malém městečku,
a o víkendu dorazí i opravdové
popelářské auto, aby si je mohly
řádně prozkoumat. Každý pátek
a sobotu (12. a 13., 19. a 20. dubna) výstavu okoření odpolední
hudební vystoupení v rytmu
odpadu,“ seznámila dále s programem Švestková.
Envicentrum pořádá také exkurze
do provozu brněnského zařízení
na energetické využití odpadu
a do dotřiďovací linky. Na tuto pro-

hlídku je možné se objednat na
e-mailu envicentrum@sako.cz
nebo na telefonu 548 138 212.

Více na www.sako.cz/envicentrum.

(red)

Do sběrného vagonu je možné
odložit nepotřebný textil
Oblastní středisko Diakonie
Broumov pořádá tradiční sbírku textilu.
Sběrný vagon bude přistaven na
hlavním nádraží na páté odstavné koleji 27. dubna od 9.00 do
17.00 hodin. Darovat je možné
dámské, pánské, dětské ošacení,
bytový textil, jakékoliv deky, hračky a potřeby pro děti, černé a bílé
nádobí, ale i menší funkční spotřebiče, například varné konvice,
mikrovlnky a podobně.

Na zpracování sbírek se podílí
okolo padesáti osob z okraje společnosti. Tito lidé mají možnost
pracovat v částečně chráněném
prostředí. Mnozí se tak připravují
na vstup na otevřený trh práce
a na návrat do společnosti.
Další informace o sbírce podá
dispečerka dopravy Oblastního
střediska Diakonie Broumov
Zuzana Keraghelová na telefonním čísle 603 287 387, více na
www.diakoniebroumov.org.

(red)

Ohlasy

Abonent na lince 32
Šel jsem na procházku s naším
desetiročním kníračem, malým,
černostříbrným, jménem Azi.
Mám po druhé cévní mozkové
příhodě a operaci bypasu stehenní tepny. Chodím s francouzskou holí pomalými krátkými kroky. Aby se Azi proběhla, tak ji
nemám na vodítku. Náhubek

a obojek se známkou však mít
musí. Takto vybavena může cestovat v městské hromadné
dopravě. Vodítko v tomto případě
překáží.
Průběh povídky: Na lince 32 stojí
trolejbus, připraven k odjezdu.
Dvéře u řidiče jsou ještě otevřeny.
V tomto okamžiku nějaký „cow-

boy“ v parku vystřelí. Azi ve strachu hledá nějakou „díru“. Zvolí
otevřené dveře trolejbusu. Ve
strachu dojde až do středu vozidla. Řidič v domnění, že „nástup
je ukončen“, zavírá přední dvéře.
Azi uvnitř a já na zastávce venku
mávám na řidiče francouzskou
holí. Ten pochopí, znovu zastaví

a ochotná paní mě podává předními dveřmi vylekanou Azi.
Tímto pro všechny šťastně skončil výlet „Abonenta“ na lince 32.
Díky řidiči.


Gustav Lauseker,
Botanická 41

Neziskovky

IQ Roma servis pomáhá se školním doučováním i hledáním zaměstnání
IQ Roma servis mění své sídlo.
Od 2. dubna zájemci organizaci
najdou na adrese Vranovská 45.
Nezisková organizace IQ Roma
servis poskytuje bezplatné sociálně-právní poradenství a vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním
vyloučením, především romského původu.
Mezi úspěchy organizace patří
třeba spuštění nadačního progra-

mu Gendalos (www.gendalos.cz),
jehož patronkou se stala herečka
Anna Polívková a fotograf Jindřich
Štreit. Nadační program obdržel
v loňském roce celkem přes osmdesát tisíc korun a podpořil jedenáct klientů.
Důležitou součástí roku 2012 v IQ
Roma servisu se stalo také vytvoření vzdělávací instituce Akademie Diversitas (www.akademiediversitas.cz), která navazuje na
projekt Vzdělání je cesta. Prostřednictvím tohoto projektu

zaměstnanci, jež se stali dlouholetou praxí experty na daná témata, úspěšně šířili své názory
a metody práce. Podařilo se jim
proškolit více než dvě sta padesát
pracovníků z pěti regionů republiky.Velké poděkování patří také
šestašedesáti dobrovolníkům,
kteří v roce 2012 spolupracovali
s občanským sdružením IQ
Roma servis, přičemž se ponejvíce věnovali doučování školní
látky.
Dalším důležitým tématem, který

organizace řeší, je zaměstnanost.
Toto téma IQ Roma servis rozvíjel
zejména prostřednictvím provokativní kampaně „Romové pracují
a chtějí pracovat“. Cílem bylo poukázat na špatnou pověst Romů,
která jim brání získat práci a současně šířit mezi českou veřejností
i příběhy Romů a Romek, kteří
jsou samostatnými a hrdými
občany a jako mnozí další běžně
pracují. Více o programech na
www.iqrs.cz.

(red)
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Inzerce

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

Návrat k tradicím

Pivo ja

ko dáre

k

Křížová 3 (u Mendlova nám.)
Po–Pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu

praxe v ústavech
a školách.
T.: 721 349 143

email: vedapl@email.cz

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

www.

.cz

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla
T&C DOMOV s.r.o.

www.zahradnictvi-jura.cz
– okrasné stromy
a keře
– ovocné stromy a keře
– skalničky, trvalky,
letničky, balkónovky

– kámen
– lekníny
– úprava
p
a výsadba
ý
zahrad

call centrum
mezináodní SEO

CRM
venkovní kampaně

Neměřím, neřídím
kluby zákazníků

VELETRH řešení
klient

POMŮŽEME
S PÉČÍ O VAŠE
BLÍZKÉ,

youtube

+ 420 602 352 922

vzdělávání obchodníků
nákup ploch, spotů a inzerce
zpětná vazba

22. května 2013

Vysoká škola Karla Engliše
Šujanovo náměstí 1, Brno

sociální sítě
e-mailové kampaně

10.00–11.30 prezentace jednotlivých řešení
12.00–14.30 individuání konzultace
veletržní formou

HLEDÁTE NÁSTROJE, JAK ZMĚŘIT
EFEKTIVITU MARKETINGOVÝCH AKTIVIT?
PŘEJETE SI VĚDĚT, KTERÁ ČÁST VAŠEHO
MARKETINGOVÉHO MIXU PŘINÁŠÍ EFEKT?

Tel.: 777 043 833
Ul. Točná, Starý Lískovec
(zast. Pod Dálnicí, bus 403, 404)
e-mail: jurakadanka@seznam.cz
Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

CHCETE MÍT SVOJE INVESTICE
DO MARKETINGU POD KONTROLOU?
Určitě ano! Zaregistrujte se na www.spravnavnavolba.cz
nebo napište na email info@spravnavolba.cz.
Do předmětu napište Veletrh. Budeme Vás informovat,
které ﬁrmy se budou na tomto veletrhu prezentovat
a jaká řešení vám přinášejí.

Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov
Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
úterý
8–13 hod.
středa
8–13 hod.
čtvrtek
8–11 hod.

tel. 777 268 848

REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ
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Co je správná volba pro váš marketing?

Inzerce

RA

þIN

OPE

ZÁŽITKY PRO CELOU RODINU
OH

RA

Rodinná lóže: (plaơ pouze 2 dospĢlí)
+ max. 2 dĢƟ zdarma.
Sedadla v ƎadĢ: 2 dospĢlí + 1 dítĢ
zdarma + každé další dítĢ sleva 50 %.

H

Á D KY

BAL

PO

Informace: tel.: +420 542 158 120,
184, e-mail: obchodni@ndbrno.cz.

ET

Vztahuje se pouze na produkce
NDB, akcee neplaơ na premiéry.
zájemnĢ nesēítají.
Slevy se vzájemnĢ
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Inzerce

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo
Martina Ševčíka 46
Brno-Starý Lískovec

PRODEJ
JABLEK
přímo od pěstitele
za nejlepší ceny v Brně
Otevírací doba prodejny
po–pá 8–17, so 8–12
Tel.: 547 222 333, 774 166 585
www.jablka.cz

MALBY
2

14 Kč/m ,

TAPETOVÁNÍ,

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

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

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
Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Bohunice,
Starý Lískovec, Útěchov

tel.: 774 458 060

tel: 606 469 316, 547 225 340

inzerce@zpravodajebrno.cz

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

A nejen to, více informací na

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

www.promoBRNO.cz

U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ.
Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý
pocit a ještě vyděláte – odevzdejte k nám
staré vysloužilé elektrospotřebiče.

SPORÁKY MORA

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

Ekologicky u nás můžete zlikvidovat
i chladničky a ostatní drobná elektrozařízení,
včetně náhradních dílů (mikrovlnky,
odsavače, vysavače, žehličky, kávovary,
topinkovače, vrtačky, pily...)

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

Cejl 68, Brno, tel: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.

ZZZOHYQHVSRUDN\F]

aTISK
s.r.o.

VÍC NEŽ KOPÍROVÁNÍ

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TISK
Napište nám co potřebujete vytisknout,
pošlete data v PDF,
při placení použijte tento inzerát

a obdržíte 10% slevu
na vaši zakázku.
Čechyňská 18
602 00 Brno
tel.: 537 020 020

mobil: 774 430 014
print@papiratisk.cz
www.papiratisk.cz

zastávka MHD Zvonařka
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Neziskovky

Anonymní alkoholici jsou známí z amerických filmů, pomáhají i v Brně
Pan B. je závislý na alkoholu.
Nepít se mu daří díky brněnskému společenství Anonymních
alkoholiků. O svých zkušenostech na své cestě k životu ve
střízlivosti se spolu s dalšími
členy společenství dělí na přednáškách v protialkoholních
léčebnách i na besedách se
studenty.

Jak vypadá cesta, která
alkoholika dovede
k rozhodnutí nepít?
Člověk zpočátku pije, pije hodně
a nevnímá to jako problém. Okolí
mu říká, že by s tím něco měl
dělat, ale on to nebere v potaz.
Nařčení, že je alkoholik, se brání,
i když to vlastně ví. V další fázi už
si člověk přiznává, že má s pitím
problém a že alkoholik je. Ale to
ještě pořád neznamená, že se
odhodlá se sebou něco dělat.
Musí se dostat do fáze, kdy zjistí,
že vše, co vyzkoušel, selhalo a že
sám sobě nepomůže a začne hledat pomoc.

Jak to bylo u vás?
V okamžiku, kdy jsem sám sobě
přiznal, že jsem alkoholik, jsem
se úplně vzdal. Po čase nastalo
období, kdy už je člověku zle
z těch věčných tahů a dostává se
do takového koloběhu, kdy pije
už jen proto, aby mu nebylo špatně a kdy není schopný normálně
fungovat. V tomto období jsem si
poprvé řekl, že s tím musím něco
udělat. Bylo zřejmé, že moje problémy by se hodně zhoršovaly –
nejen ty fyzické, ale i psychické,
pracovní a vztahové. Pokusy kontrolovaně pít nebo nepít vůbec
selhávaly.

Jak je to dlouho, co jste se
rozhodl nepít?
Je to necelý rok.

Co jste tedy po tom
rozhodnutí nepít udělal?
Rozhodoval jsem se mezi odchodem do léčebny a mezi nějakou
alternativou. Z amerických filmů
– třeba z Deníku Zabijáka nebo
filmu o jednom ze zakladatelů
společenství Když láska nestačí –
jsem znal Anonymní alkoholiky.
Začal jsem se pídit po tom, jestli
i u nás něco takového existuje. Na

internetu jsem zjistil, že i v Brně
společenství funguje a pro mě
bylo příjemnější zkusit právě toto
než se nechat izolovat v léčebně.

Takže jste jednoho dne
přišel na schůzku
společenství?
Nejdříve jsem si na internetu
všechno o společenství pročetl,
napsal jsem e-mail brněnské
skupině a pak jsem se vypravil
na setkání. Naštěstí se mi díky
Anonymním alkoholikům podařilo
začít nepít a nemusel jsem do
léčebny.

O co v setkáváních jde?
Anonymní alkoholici nenabízejí
léčení v pravém slova smyslu, ale
vzájemné sdílení zkušeností. Je
to zkrátka společenství lidí, kteří
mají stejný problém a podporují
se ve svém rozhodnutí řešit jej.
Tedy nepít. Vzájemně si dodávají
odvahu a sílu, aby mohli fungovat
bez pití. Podstatou setkávání je
sdílení. Nikdo se nemusí bát otevřeně o své závislosti mluvit,
bariéra studu odpadá. Ze své zkušenosti vím, že alkoholik se za
svůj alkoholismus stydí.

Kdo může na setkání
Anonymních alkoholiků
přijít?
Setkání jsou otevřená, přijít může
kdokoliv – alkoholik, jeho blízcí,
nebo třeba ti, kdo se o naši činnost
zajímají. Právo hovořit mají však
jen lidé se závislostí. K tomu, aby
mluvili, je však nikdo nenutí, je to
zcela dobrovolné. Třeba já jsem
za prvního půl roku promluvil
snad jen třikrát.

Jaké je složení skupiny?
Scházejí se zde lidé mladí, staří,
ženy i muži. Více u nás najdete
žen. Asi je to tím, že ženy mají silnější touhu svůj alkoholismus
řešit, než že by bylo ve společnosti více žen závislých na alkoholu, statistiky hovoří o opaku.

Jak setkání vypadá?
Není to volný diskusní kroužek,
nějaká pravidla na mítincích
dodržujeme. Sezení řídí dobrovolný sekretář, čte se program
společenství, následuje vzájemné představení přítomných
a jejich problémů. Setkávají se

zde nejen lidé závislí na alkoholu,
ale přicházejí také narkomani
nebo gambleři.

Jak by se měla rodina
chovat k členu rodiny,
který pije?

Kolik lidí se schůzek
zúčastňuje?

Vztahy v rodině, které je alkoholik
součástí, jsou vždy narušené.
Členové rodiny se za něj většinou
stydí a často ho před okolím kryjí.
Měli by se snažit fungovat co nejvíce normálně a nezametat alkoholikovi cestičku. V Brně existuje
skupina Al-anon, kde se každou
neděli na ulici Kudelově 8 od
15.45 hodin scházejí právě rodinní příslušníci a blízcí závislých
a vyměňují si zkušenosti.

Je to různé, počet lidí se postupně
zvyšuje také v souvislosti s tím,
jak se povědomí o společenství
rozšiřuje.

Jak dlouho by měl člověk
na schůzky docházet?
Máme ve společenství členy, kteří
na schůzky docházejí více než
deset let. Zkušenost ukazuje, že
jakmile člověk přestane na setkání chodit, jeho problémy se zhoršují. Alkoholismus se vyléčit nedá,
stále je třeba se vzájemně posilovat.

Je možné nějak účinně
pomoci blízkému, který má
problémy s alkoholem?
Ze své zkušenosti vím, že alkoholik nechce přijmout fakt, že je
alkoholik. Takže k poznání, že pití
u něj překračuje únosnou hranici
a k rozhodnutí to řešit, musí dojít
každý sám. Silnou motivací může
být rodina, děti, ale to, že člověk
chce přestat pít neznamená, že
je pro to vždy schopný i něco
udělat. I na setkání Anonymních
alkoholiků občas dorazí někdo,
kdo ještě není schopen být střízlivý.

Co v běžném životě
nejvíce ohrožuje vaše
odhodlání nepít?
Pro mě je nejtěžší zvládnout stresové situace jinak než útěkem
k alkoholu. V tom mi právě pomáhá program Anonymních alkoholiků. Když člověk pozná, jaký je,
může pracovat na změně sebe
samého a tím se zbavit navyklých
mechanismů.

A co vám nejvíc pomáhá?
Nejvíc mi pomáhá víra. Je to jako
by člověk v sobě měl bílé místo,
které vírou v něco vyššího zaplní.
Dá se říct, že jsem čtyřicet let žil,
abych prostřednictvím alkoholu
a setkáním s Anonymními alkoholiky našel víru. Není to o náboženství, ale o víře.

(red)

Brněnské skupiny
Anonymních alkoholiků
Skupina Fénix
Střední průmyslová škola stavební, Kudelova 8,
Břeťa – tel.: 722 073 003, Soňa – tel.: 774 063 797,
e-mail: aabrnofenix@seznam.cz.
Setkání se konají v po.; st.; pá.; so.; ne.; od 17.30 hodin a v út.

Skupina Renesance
Galerie Slévárna, Ve Vaňkovce 1,
Michal – tel.: 739 327 838, Hana – tel.: 724 770 744,
e-mail: aa.renesance@seznam.cz.
Setkávání se koná ve čtvrtek od 17.30 hodin.

Skupina U kapucínů
Kapucínské nám. 303/5,
Jirka – tel.: 607 775 549, Hana – tel.: 724 770 744,
e-mail: aa.ukapucinu@seznam.cz.
Setkání se konají v pondělí a středu od 19.00 hodin.

19
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2013

Volný čas

Prázdninové tábory lákají na atraktivní činnosti a dobrodružné hry

Středisko volného času Lužánky
připravilo na prázdniny sto třicet

osm příměstských a dvaačtyřicet pobytových táborů.

Nabídka táborů je pestrá a děti si
mohou vybrat podle svých zájmů.
„Pro sportovně založené máme
připravený tábor karate, sport
camp, taneční tábor s výukou
street dance, disco, hiphopu nebo
taneční tábor s Funny Angeles, kde
lze objevovat taneční styly jako je
třeba wackin,“ předestřela za SVČ
Lužánky Milena Bogdálková.
V nabídce je ale také tábor pro
mladé chemické talenty nebo
milovníky westernové romantiky.
Na pobyt lákají tábory s tematickými hrami, za hranice všedních
dnů zve Madagaskar, Zlaté vejce,
Indiánský tábor, Souboj titánů,
Královský testament a mnohé dal-

ší. Žhavou novinkou je Zdravocamp pro budoucí doktory,
sestřičky a nejen ty. Děti se naučí,
co mají dělat při menších zraněních, ale i jak zachránit lidský
život. Jak si sestavit jídelníček, jak
zdravě sportovat a mnoho jiných
informací o lidském těle.
Příměstské tábory jsou zaměřeny
na různé věkové skupiny dětí.
Tábor pro nadšené chovatele,
Tábor pod lany v Lanovém centru
na Lesné, Africké bubny, Videodílna nebo Jachting s větrem
o závod jsou témata některých z nich. Podrobnosti o nich
a možnostech přihlášení na
www.luzanky.cz.
 (red)

Vesna letos přichází s novým akreditovaným kurzem pro hospodyně
Ženský vzdělávací spolek Vesna nabízí několik vzdělávacích
kurzů, týdenní pobyty nebo
setkávání v Dámském klubu.
Novinkou v profesním vzdělávání
v ŽVS Vesna je kurz Hospodyně –
péče o domácnost a rodinu, který
má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Jeho absolventky najdou uplatnění samostatně na živnostenský
list či v rámci organizací poskytujících služby v rodinném prostředí
– například osamělým lidem, kteří
péči o domácnost z časových,
zdravotních či jiných důvodů
nezvládají, rodinám s malými dět-

mi, kde chybí babička a rodiče
kvůli zaměstnání nestíhají plně
postarat se o chod domácnosti.
Kurz v trvání celkem sto čtyři hodiny zahajuje 3. května. Výuka probíhá ve Vesně vždy v pátek od
15.00 do 19.00 hodin a v sobotu
od 8.00 do 15.00 hodin. Kurt
obsahuje předměty první pomoc
a bezpečnost práce, technika
a provoz v domácnosti, úklid, ekologie, rodinný rozpočet, výživa
a stravování, stolování, estetika,
komunikace, základy péče o zdraví, etiketa, právní a sociální minimum, péče o rostliny, zvířata
a zahradu, základy práce s počítačem. Kurz končí závěrečnými

zkouškami (test a ústní část);
úspěšné absolventky obdrží certifikát s celorepublikovou platností.
ŽVS Vesna dále otvírá 26. dubna
další kurz Pečovatelka o seniory
a handicapované.
Přihlášky do obou kurzů a více
informací podá Mgr. Lenka
Klumpnerová, tel.: 734 730 275
nebo 513 034 951, e-mail:
l.klumpnerova@vesnaspolek.cz
nebo osobně v kanceláři Vesny
na Údolní 10 pondělí až čtvrtek
od 10.00 do 12.00 a od 16.00 do
18.00 hodin.
V červnu a na přelomu srpna
a září pořádá Vesna pro střední

věk a seniory pobyty mimo Brno,
se zajištěným programem různého zaměření. Připraven je také
týdenní program v Brně s intenzivní výukou angličtiny, kterou
doplní vycházky po městě.
Do Vesny je možné přijít naučit
se paličkovat, zapsat se do jazykových kurzů nebo přijmout
pozvání do Dámského klubu,
kam – navzdory pojmenování –
mohou přijít i muži. Na programu
bývají besedy s hostem, výtvarná
tvorba, poslech hudby, vycházky,
cvičení a mnoho dalšího. Více na
www.vesnaspolek.cz.


(red)

Dobrovolní koledníci tříkrálové sbírky si zabruslili v hale na Úvoze
Charitativní tříkrálovou sbírku
zajišťují dobrovolní koledníci.
Oblastní charita Brno jim každoročně děkuje zážitkovým
setkáním.
Organizátorem tříkrálové sbírky
je Oblastní charita Brno. Koledníci
ve svém volném čase chodí od
domu k domu a roznášejí požehnání. Připomínají také tradici tří
králů. V letošní tříkrálové sbírce
se díky těmto koledníkům vybralo
více než 1 500 000 korun. „Všem
dárcům děkujeme za jejich příspěvek, který putuje na pomoc
lidem bez domova, seniorům,
matkám s dětmi v tísni, lidem
s mentálním postižením, na
humanitární pomoc a pomoc far-
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ním charitám,“ sdělila koordinátorka sbírky Barbora Burešová.
„Tradičně chceme své díky projevit i koledníkům. V minulosti jsme
pro ně organizovali výlet parníkem, parní lokomotivou, projížďku
na raftech nebo návštěvu zoologické zahrady. Letos si mohli
10. března zabruslit v hokejové
hale na Úvoze,“ dodala Burešová.
Bruslení podpořil Sportovní
a rekreační areál Kraví hora, který halu na Úvoze provozuje, bezplatným pronájmem.
Více informací o Oblastní charitě
Brno i o tříkrálové sbírce na
www.brno.charita.cz.


(red)

Volný čas

Děti oslavily příchod jara a těší se na pobytové a příměstské tábory

Centrum aktivního vzdělávání
připravilo nabídku prázdninových táborů pro školáky
i maminky s dětmi.
Blížící se velikonoční svátky přivítali v Centru aktivního vzdělávání 25. března. V sídle Centra na
Údolní 53 děti pekly jidášky, vyrá-

běly velikonoční přáníčka a jiná
překvapení, třeba „králíky v kornoutu“. Všichni také pátrali po
správných odpovědích do velké
velikonoční hádanky a děti měly
možnost pohladit si živého králíčka a prohlédnout si malinká kuřátka.
Tak trochu se však vítalo i léto.

Rodiče a jejich děti se již vyptávali
na letní tábory, které Centrum
chystá na letošní prázdniny. „Jako
každý rok jsme pro školáky
i maminky s malými dětmi připravili pobytové tábory na Vysočině,
chystáme také pět týdnů příměstských táborů pod společným
názvem Letem světem. Prázdni-

novou náladu budou mít i programy pro děti od dvou do sedmi let,
do kterých se mohou zapojit každý pracovní den,“ pozvala na připravené aktivity za Centrum aktivního vzdělávání Zita Klečková.
Více informací a přihlášky jsou
zveřejněny na www.alfadeck.cz.

(red)

S historií seznamují přednášky Muzejní a vlastivědné společnosti
Muzejní a vlastivědná společnost zve na dubnové přednášky, které připravila ve spolupráci s Moravským zemským
archivem.
V přednáškovém sále Moravského zemského archivu v Brně-Bohunicích Muzejní a vlastivědná společnost připravila 10. dubna v 16.00 hodin přednášku
k sedmistému třicátému pátému

výročí bitvy u Suchých Krůt na
Moravském poli s názvem Přemysl Otakar II. v konfliktu s římským králem Rudolfem Habsburským. Přednáší prof. Mgr. Libor
Jan, PhD. Kde jsou pohřbeni svatí
Cyril a Metoděj – to je tématem
druhé přednášky, která se koná
23. dubna v 15.00 hodin taktéž v sále Moravského zemského archivu. Přednášející
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. si

ji připravil jako upomínku na příchod věrozvěstů na Moravu před
tisíc sto padesáti lety. Náplní činnosti Muzejní vlastivědné společnosti je soustavné studium nejstarších i novějších dějin Moravy,
případně i Slezska, popularizace
a propagace výsledků tohoto studia, a to především v těch tématických oblastech, které zůstávaly
a zůstávají stranou zájmu ústředních badatelských institucí. Jde

o dějiny politické, historické, kulturní, ale i národopis, archeologii,
pomocné vědy historické, a to
v rozsahu historické vlastivědy.
Členem společnosti může být
každý zájemce o historickou vlastivědu Moravy, který chce aktivně
či pasivně napomáhat při jejím
poznávání a popularizaci, a tím
přispívat k posílení národního
vědomí a vlastenectví. Více na
www.mvs-brno.cz.
 (red)

Jak uklidit a neublížit životnímu prostředí poradí v EkoCentru Brno
EkoCentrum Brno zahájilo jarní
inspirační kampaň s názvem
Svěží jaro s EkoCentrem Brno.
Návštěvníky až do konce dubna čeká na Ponávce 2 pestrá
nabídka námětů pro zdravější
a ekologicky šetrnější životní
styl.
Ke svěžímu jaru patří pořádný jarní úklid. EkoCentrum Brno nabízí
během kampaně rady, jak uklízet
šetrněji k přírodě a ke svému
zdraví. V centru pro veřejnost na
Ponávce 2 (vedle Úrazové
nemocnice) je připravena výstava
ekoproduktů pro domácnost: přírodních a přírodě přátelských čis-

ticích prostředků, ekodrogerie
a dalších ekologicky šetrných přípravků. Průvodcem návštěvníků
budou zkušené ekoporadkyně,
které jsou připraveny zodpovědět
zvídavé dotazy.
„Každý návštěvník obdrží také
speciální dárek – lahvičku přírodního octa a náměty, jak ho lze všestranně využít v péči o domácnost,“ prozradila koordinátorka
kampaně Kateřina Grunová.
„Pro zájemce jsme připravili i další
užitečné dárky, například oblíbené kapesní brožurky s radami
a tipy pro šetrný životní styl. Ty
nejnovější se zaměřily na témata
šetrná domácnost, zdravá výživa

a šetrné nákupy. Zájemcům
nabídneme během kampaně
zdarma roční členství v naší ojedinělé knihovně ekologické literatury, kde si mohou vybírat z více
než čtyři a půl tisíce titulů,“ doplnil
ředitel EkoCentra Brno Mgr. Zbyněk Zavadil.
Zájemci si také budou moci objednat bezplatné zasílání aktuálních
informací a pozvánek e-mailem
a využívat služby ekologické
poradny.
EkoCentrum Brno je občanské
sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se
především na podporu a propagaci ekologicky šetrného životní-

ho stylu. Provozuje centrum pro
veřejnost s knihovnou, ekologickou poradnou, knihkupectvím
a šetrným obchůdkem v Brně na
Ponávce. Ke stěžejním aktivitám
patří také výukové a volnočasové
programy pro děti a vzdělávací
program pro dospělé. Od roku
1996 realizuje sdružení projekt
Stezky zdraví Brno-Lelekovice.
EkoCentrum Brno sídlí na ulici
Ponávka 2, informace o činnosti
lze získat na telefonním čísle
545 246 403, e-mailu
ecb@ecb.cz nebo webových
stránkách www.ecb.cz.


(red)
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Volný čas

Klub přátel rodiny připravil rodinnou pouť i prázdninové pobyty

Zájemci se mohou zúčastnit
jednodenních výletů, pobytů
pro celou rodinu nebo příměstského tábora.
Letos poprvé pořádá Klub přátel
rodiny ve spolupráci s brněnskými
církevními školami Rodinnou pouť,
která se uskuteční 28.dubna 2013
a v létě v týdnu od 22.–26.července 2013 příměstský geocachingový tábor „Káčata 2013 aneb Jak
se stát z mudly káčetem“.
Klub přátel rodiny pracuje od roku
2001. Hlavní činností je organiza-

ce pobytů s programem pro rodiny
s dětmi, prarodiče s vnoučaty,
maminky s malými dětmi a také
seniory v různých koutech naší
republiky a dokonce i v Itálii. Kromě pobytů pořádá jednodenní
výlety pro celou rodinu a tvořivé
dílny pro děti. Prioritou je kvalitní
program stojící na křesťanskoetických principech. Motivací je
dát odpočinout tělu, ale nezapomínat ani na duchovní osvěžení.
Program na pobytech tvoří a realizují dobrovolní organizátoři.
Skládá se vždy ze tří částí – dopo-

lední, odpolední a večerní. Délka
každé části je v rozmezí 1–2,5
hodiny. Začíná se raníčkem
s myšlenkou na den. Téma a délka
dopolední a odpolední části se
vždy odvíjí od zaměření pobytu.
Pro děti je program ukončen
večerníčkem.
Při týdenních pobytech jsou věno-

vány minimálně tři večery programu pro rodiče jako jsou besedy
o efektivním rodičovství, zdravé
výživě či jiných tématech, která
rodiče zajímají. Senioři se zase
naopak mohou těšit např. na
večery s hudbou, tvořením
a vyprávěním.

(red)

Rodiny se mohou vypravit na
následující pobyty s programem:
29. 6.–6. 7. „Za tajemstvím pevnostní oblasti“ v Poutním domě
Králíky v Orlických horách
6.–13. 7. „Cesta kolem světa“
v Chalupě „U Supa“ v Deštném
v Orlických horách
13.–27. 7. „Veselé prázdniny
nejen u vody“ ve Štířatech
u Vranovské přehrady
20.–27. 7. „Za krásami víry a jižních Čech“ do chatek na jihu
na Třeboňsku
20.–27. 7. „Týden na Poslední
míli“ v penzionu Poslední míle
na Vysočině
27. 7.–3. 8. „Setkání cérek a oga-

rů“ na horské chatě Karolinka
v Beskydách
27. 7.–3. 8. „Ukážeme vám cestu
Rájem“ v Centru aktivního
sportu Bartošova Pec v Českém ráji
3.–10. 8. „Prý i Krkonoše se dají
přejet na kole“ v penzionu Mileta v Krkonoších
10.–17. 8. „Se skřítkem Pelíškem
po Českém ráji“ v Centru aktivního sportu Bartošova Pec
v Českém ráji
17.–24. 8. „Týden duhových snů“
v penzionu Poslední míle na
Vysočině
Více informací a kompletní nabídka na www.klubpratelrodiny.cz
nebo na tel. čísle 736 608 607.

Malí hudebníci z umělecké školy na Veveří uspěli v několika soutěžích
Základní umělecká škola na
Veveří 133 zve děti k zápisu a do
hlediště Janáčkova divadla.
Odměnit potleskem žáky Tanečního oboru a Literárně dramatického oboru Základní umělecké
školy na Veveří je možné 14.dubna v 17.00 hodin na jejich vy-

stoupení v Janáčkově divadle.
Zájemci, kteří chtějí hrát na
hudební nástroj, naučit se kreslit
nebo tancovat, mohou přijít
18.a 22. dubna k zápisu pro školní rok 2013/2014.
O tom, že se pedagogům školy
práce s žáky daří, svědčí hned
několik úspěchů zkraje letošního

roku. V mezinárodní klavírní soutěži Amadeus 2013 v Besedním
domě získala Veronika Halíková
první místo ve druhé kategorii
určené klavíristům do sedmi let,
v Okresním kole Národní soutěže
základních uměleckých škol ve
hře na akordeon žáci školy získali
první místo s postupem do kraj-

ského kola, v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
první místo s postupem do krajského kola, třetí místo a čestné
uznání a v komorní hře na zobcové flétny dvě první místa
s postupem do krajského kola.
Více o škole na
www.zusveveri.cz.
 (red)

Na koncertu ke Dni matek budou vyhlášeni vítězové fotografické soutěže
Koncert ke Dni matek se koná
v budově Kanceláře veřejného
ochránce práv v Sále Otakara
Motejla na Údolní 39 v neděli
12. května v 19.00 hodin. Vyhlášeni zde budou vítězové soutěže Úhel pohledu.
Občanské sdružení Ženy50 zve
na tradiční, v pořadí již šestý, koncert ke Dni matek, vystoupí tenorista Martino Hammerle-Bortolotti. Zpěvák narozený v Innsbrucku
žije střídavě v Brně, Vídni a Florencii. V roce 1999 debutoval
v brněnské Janáčkově opeře jako
Papageno v Mozartově Kouzelné

flétně, hostoval v několika inscenacích děl Gioacchina Rossiniho,
Gaetana Donizettiho a dalších,
poznal ale i Smetanu a Janáčka.
Na koncertu zazní v jeho podání
písňová tvorba autorů devatenáctého a dvacátého století, a to
v dosti nezvyklých aranžmá – za
doprovodu saxofonu a klavíru.
Doc. Mgr. Šárka Králová od roku
1987 působí jako pedagožka na
Hudební fakultě JAMU Brno a na
gymnáziu P. Křížkovského v oboru klavír. Kromě toho vystupuje
na koncertech buď sólově, nebo
jako klavírní doprovod dalším
sólistům a v komorních soubo-
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rech, podílí se i na činnosti brněnského Divadla šansonu. Příležitostně spolupracuje se Státní filharmonií Brno, spolupracuje na
Festivalu Concentus Moraviae,
působila i v Německu, Rakousku
a Švýcarsku.
Antonín Mühlhansl studoval hru
na klarinet na Státní konzervatoři
v Brně a JAMU. Hře na saxofon
se věnuje od roku 1994. Působil
v Orchestru Gustava Broma
a Orchestru Karla Vlacha, jako
leader saxofonové sekce je členem profesionálního brněnského
big bandu B-Side Band. Od roku
2006 uplatňuje své zkušenosti

jako člen orchestru Městského
divadla Brno. Jako hráč na altový
saxofon působí v Saxofonovém
kvartetu Bohemia.
Součástí koncertu bude vyhlášení
fotografické soutěže Úhel pohledu, který dokumentuje život žen
ve věku padesát a více let.


(red)

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Volný čas

ZUŠ Františka Jílka zve nadané děti na talentové přijímací zkoušky

Základní umělecká škola Františka Jílka zve k přijímacím
talentovým zkouškám.
Zkoušky na uměleckou školu se
uskuteční ve dnech 9. až 10. dubna a 13.–14. května vždy od 15.00
do 18.00 hodin. Na obor hudební,
výtvarný a literárně-dramatický
se děti mohou hlásit v budově
Vídeňská 52, na obor taneční
v budově Vídeňská 85.
ZUŠ Františka Jílka nabízí studium v těchto oborech:
Hudební obor
Klávesové nástroje (klavír, varhany, keyboard), smyčcové nástroje
(housle, viola, violoncello), dechové nástroje (zobcová flétna, flétna,
pikola, hoboj, klarinet, saxofon,
trubka, pozoun, baskřídlovka,

tuba), akordeon, kytara, bicí, sólový zpěv. Hudební obor nabízí
možnost účinkování v komorním,
akordeonovém a smyčcovém
souboru, dále v big bandu,
dechovce a dětském sboru.
O vysoké úrovni výuky svědčí
úspěchy žáků v řadě soutěží
v České republice a v zahraničí.
Výtvarný obor
Kresba, malba, grafika, modelování, keramická tvorba, dekorativní činnost, studium dějin umění,
počítačová grafika. Pracovní
výsledky žáků jsou prezentovány
na pravidelně pořádaných výstavách, například ve školní Galerii
V chodbách, na radnici v MČ Brno
Bohunice a v Galerii SVČ Lužánky.
Taneční obor
Taneční průprava, klasický tanec,

současný tanec, lidový tanec. Žáci
vystupují na výchovných koncertech, soutěžích, a na závěrečném
koncertě v Janáčkově divadle.
Literárně-dramatický obor
Dramatická průprava, umělecký
přednes, pohybová výchova, práce v souboru. Výuka probíhá
v učebně vybavené nejmodernější divadelní technikou. Práce
v literárně-dramatickém oboru je
zaměřena na způsobilost dětí
k veřejnému vystupování na školním jevišti, soutěžích i na profesionálních scénách.
Pedagogický sbor se snaží vzdělávat talentované děti a odborně
je připravit na neprofesionální
uměleckou činnost nebo na studium na středních a vysokých
školách. Cílem je poskytovat

dětem umělecké vzdělání v jednotlivých oborech a kultivovat tak
jejich osobnost po umělecké
stránce. Výuka v následujícím
školním roce bude probíhat nejen
na hlavních budovách na ulici
Vídeňské, kde je zastoupena
výuka všech oborů, ale také na
pobočkách naší školy v Bohunicích na ulici Amerlingova 2 (obor
taneční a výtvarný) a Bohuňova 27 (obor hudební), v Novém
Lískovci na ulici Čtvrtě 5 (obory
hudební a taneční) a v ZŠ Svážná 9 (obor výtvarný), v Žebětíně
na ulici Kohoutovická 33 (obory
hudební, výtvarný). Podrobné
informace jsou uvedeny na
www.zusjilka.cz.


(red)

Příznivce zdravého životního stylu zaujme festival Brno v pohybu
Festival Brno v pohybu se koná
18. května na stadionu Sokola
Brno 1 na Kounicově ulici. Pestrý program je připraven od
10.00 do 18.00 hodin.
„Festival Brno v pohybu je určený
zejména aktivním lidem v produktivním věku a aktivním rodinám
s dětmi. Je tu pro všechny, kteří se
zajímají o své zdraví a o zdraví své
rodiny a sport,“ seznámil se zaměřením za organizátora akce CentrumBrna.cz Michal Blažek.
Na své si zde přijdou také fanoušci nových technologií v automobilovém průmyslu, příznivci
elektromobilů, elektrokol nebo
hybridních technologií.
Od 10.00 do 16.00 hodin bude
probíhat cvičení instruktorů a cvičících v aerobiku, od 13.00 hodin

začne veletrh zdraví, prevence,
sportu a ekologie, jehož součástí
budou také stánky s první pomocí
pod patronací Záchranné zdravotnické služby Jihomoravského kraje. Od 15.30 do 17.00 hodin přijdou 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 třeba z HC
Kometa Brno, FC Zbrojovky Brno,
zástupce basketbalu, plavce, futsalisty, baseballisty a další.
Po celý den zde bude připraven
program pro děti, soutěže a dárky
pro návštěvníky a také prezenta-

ce ekologických řešení a automobilů.

Více o programu na
www.brnovpohybu.cz.

 (red)

Země svůj den oslaví pod Špilberkem
Lipka a Rezekvítek zvou rodiče s dětmi 20. dubna od 10.00
do 17.00 hodin na oslavu Dne
Země pod Špilberkem.
Letošní oslavy se ponesou
v duchu tématu Voda pro život.
Návštěvníci si vyzkoušejí různé
poznávací aktivity a formou her
se dozvědí více o hospodaření
s vodou. Kromě informací, her
a aktivit nabídne akce také
ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních výrobků, ochutnávky biopotravin a produktů

fair trade a kulturní doprovodný
program.
Děti potěší divadelní představení, muzikanti nebo vystoupení tanečního folklorního souboru. Jako součást oslav Dne
Země Nadace Partnerství provede svou Otevřenou zahradou.
Do přípravy bohatého programu se zapojí více než dvacet
brněnských organizací. Vstupné na akci je dobrovolné.


(red)
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Sport

Široká nabídka sportovních klubů inspiruje ke zdravému pohybu
V městské části Brno-střed
působí řada sportovních klubů,
které lákají nováčky k zapojení.
Za některými méně rozšířenými
sporty, jakým je třeba ragby, je
třeba vyjet za hranice městské
části.

Jarní počasí láká k pohybu pod
širou oblohou. Sportovci, kteří
zimní část přípravy trénovali převážně v tělocvičnách, vítají možnost využít hřišť, kurtů a venkovních bazénů. Sportovní kluby
působící v městské části Brno-

-střed stále nabírají do svých řad
nové zájemce nebo je zvou na
závody a utkání.
Toto číslo zpravodaje nabízí první
část představení různorodých
sportů, které v příštím čísle doplní
informace třeba o malé kopané,

ledním hokeji, józe, kung-fu, atletice nebo basketbalu. Nabídka
zveřejnění prezentace sportu,
náboru nebo jiné sportovní události je otevřená i pro další kluby,
které se mohou obracet na e-mail
redakce@stred.brno.cz.  (red)

V dubnu otevře atletickou sezonu Zahajovací závod žactva na dráze

V klubu AC Moravská Slavia
Brno sportují atleti všech věkových kategorií, ocenění získávají v kategoriích družstev i jednotlivců.
Na stadionu na Vojtově 12 trénují
atleti od sedmi let. Do klubu se
mohou noví zájemci hlásit vždy
v září. Tréninky se konají každý
všední den mimo úterý od 16.00

do 17.30 hodin, děti do patnácti
let zaplatí za rok tři tisíce korun,
nad patnáct let pak příspěvek činí
tisíc pět set korun.
Více informací podá trenérka mládeže Monika Olejníčková na telefonu 604 971 134 nebo e-mailu
olejnickovamonika@seznam.cz.
V letošní sezoně AC Moravská
Slavia Brno připravuje 13. dubna
Zahajovací závody žactva na drá-

ze, fandit je možné od 9.00 do
13.00 hodin.
Klub slavil v minulém roce mnoho
úspěchů – A družstvo mužů
a družstvo žen soutěží v první lize,
B družstvo mužů ve druhé lize.
Družstvo mladších žáků a žákyň
postoupilo do finále jižní Moravy
a pak obě vybojovala ve finále
Moravy třetí místa.
V kategorii dospělých vybojoval

Lukáš Olejníček bronzovou medaili v běhu na 3 000 m překážek,
v kategorii mládeže dorostenec
Martin Tuček vybojoval stříbro na
MČR v hale v běhu na 60 m překážek a 400 m, v žákovských
kategoriích Matouš Vojtek vybojoval stříbro na MČR na dráze
v běhu na 300 m.
Více o závodech a činnosti klubu
na www.mslavia.cz.
 (red)

Plavání Katka připravuje na Kraví hoře tábory s výukou plavání

Plavání Katka učí plavat nejmladší děti po celý rok. Na
prázdniny pro ně připravuje příměstský tábor.
Děti zapojené do výuky plavání
je možné vidět na plaveckých lekcích ve Sportovním a rekreačním
areálu Kraví hora po celý školní
rok. Na letní prázdniny připravuje

Plavání Katka ve stejném areálu
příměstské tábory. Děti je možné přihlásit na turnusy od
15.–19.července, od 22.–26. července, od 29. července do
2. srpna, od 5.–9. srpna a od
12.–16. srpna.
„Hlavní náplní táborů bude výuka
plavání. Plavat budeme dvakrát
denně na krytém bazénu. V pří-
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padě pěkného počasí můžeme
plavat dopolední trénink na venkovním bazénu, což se ovšem
netýká neplavců. Další aktivitou
bude suchá příprava – rozcvička
a strečink, míčové hry a soutěže.
Pozvala jsem také několik zajímavých hostů,“ seznámila
s náplní táborů vedoucí klubu
Kateřina Hašková.

Děti se mohou těšit také na výlet
do nedalekého lesa a na hvězdárnu.
Ve stejných termínech budou probíhat i intenzivní plavecké kurzy.
Bližší informace a přihlášky na
www.plavani-katka.cz.


(red)

Sport

Položit šišatý míč za brankovou čáru naučí Rugby Club Dragon Brno
Ragby se mohou věnovat děti
od devíti let, ocenění v minulém
roce získaly všechny věkové
kategorie ragbistů – žáci, kadeti, muži i ženy.
Do klubu Rugby Club Dragon
Brno se mohou hlásit děti a mládež ve věkovém rozmezí od devíti
do sedmnácti let. Klubu se v loňské sezoně dařilo. Muži získali
v Extralize šesté místo a v Českém poháru se probojovali až do
finále. Ženy vybojovaly v ragby 7’s
bronz, kadeti ve finále přeborů
České republiky zůstali těsně pod
stupni vítězů na čtvrtém místě.
Dařilo se také mladším a starším
žákům, kteří se na moravských
turnajích v minulé sezoně pravi-

delně umisťovali na prvním až třetím místě.
Klub sídlí v Cacovicích 9, tréninky
se konají každé úterý a čtvrtek od
16.30 hodin. Roční příspěvek činí
dva tisíce korun.
Ragby je kolektivní míčové hra,
při níž útočící strana chce překonat obranu za pomocí běhu a přihrávek a snaží se položit šišatý
míč za brankovou čáru a dát body
– pětku. Ve hře proti sobě stojí dvě
družstva po patnácti hráčích, které tvoří rojníci a útočníci. Hráči
využívají k zisku území i kopů.
Bodovat lze i kopem na branku ve
tvaru písmene H z trestných kopů
za pravidlové přestupky nebo po
položení pětky. Cílem hry je získat
co nejvíce bodů za položení nebo

z kopů. Přihlášky přijímá a více
informací podá sekretář klubu
a trenér mužů Jiří Šťastný na telefonním čísle 603 806 109 nebo

e-mailu dragon.brno@volny.cz.
O klubu a hře je možné se více
dozvědět na
www.dragon.rugby.cz  (red)

Orientační běh: Co trénink, to jiný les v okrajových částech města

Orientačnímu běhu se mohou
věnovat sportovci bez věkového omezení, Klub orientačního

běhu Moira láká na tréninky
v přírodě.

Orientační běh je rodinný sport
umožňující účastnit se závodů
společně. Pro každý věk od dětí
až po prarodiče má svoji kategorii,
a to jak na závodech regionálních
tak i na celostátních.
Klub orientačního běhu Moira
Brno sídlí na Lidické 50, tréninky
se však konají většinou v okrajových částech Brna, tam kde je les
(pokaždé jinde). Orientační běžci
trénují každé úterý od 16.30 do
18.30 a ve středu od 16.00 do
18.00 hodin, nové členy nabírají
průběžně po celý rok. Roční příspěvek činí sedm set korun.
V loňském roce zaznamenali

několik úspěchů. Na Mistrovství
České republiky v nočním orientačním běhu získala Tereza Odehnalová druhé místo v kategorii
mladší dorost. Dorost obsadil
v České lize klubů v orientačním
běhu desáté místo a na stejné
příčce se umístili dorostenci v českém poháru štafet v orientačním
běhu. Dorostenci obsadili ve stejném závodě místo patnácté.
O možnostech zapojení podá
informace trenérka Helena Otrusinová na telefonním čísle
723 267 116 nebo e-mailu hotrusinova@seznam.cz, více na
www. http://abm.eob.cz/. (red)

Badmintonoví nadšenci si zahrají čtyřhru na turnaji Cukrdle Open 2013
Klub SK Premiera BC zve hráče
i fanoušky na květnový badmintonový turnaj.
V badmintonovém klubu SK Premiera BC hrají hráči od pěti let, trénují každé pondělí, středu a pátek
na Základní škole Horní, v prostorách Vysokého učení technického
Brno na Údolní a na Gymnáziu
Matyáše Lercha na Žižkově ulici.
Nové členy do klubu přijímají vždy
před začátkem školního roku.
V loňské sezoně zaznamenali
hráči klubu hned několik úspěchů
– ve druhé lize se tým BC Premiera A umístil na bronzové příčce, v Městském přeboru vybojoval
tým BC Premiera C první místo

a zajistil si tak postup do čtvrté
ligy. V srpnu pak vyhrála BC Premiera týmovou soutěž na mezinárodním turnaji v německém
Wieslochu v konkurenci pětadvaceti týmů z šesti zemí. Příznivci
badmintonu se mohou přijít podívat a fandit hráčům v sobotu
11. května, kdy pořádá SK Premiera BC ve spolupráci s českým
zastoupením výrobce sportovního vybavení Victor badmintonový
turnaj v prostorách brněnské badmintonové haly Sprint turnaj Victor Cukrdle Open 2013. Turnaj je
v podstatě otevřený, limitovaný
druhou ligou, hrát se budou pouze
párové disciplíny – čtyřhra žen,
čtyřhra mužů a smíšená čtyřhra.

Více informací o klubu i turnaji
podá předseda klubu Jan Tomek
na telefonu 725 018 383, e-mailu

tommy99@email.cz.Info lze najít
také na www.victortour.eu nebo
na www.bcpremiera.eu.  (red)
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Členové Karate klubu Brno drží dva české rekordy v přerážení
Do klubu vyučujícího karate se
mohou přihlásit zájemci od
osmi do devětadevadesáti let.
Karate klub Brno se orientuje na
trénink karate dětí ve věku od
osmi do osmnácti let a na výuku
sebeobrany pro dospělé.
Tréninky se konají ve velké tělocvičně Městské policie Brno na
Milady Horákové 18 v pondělí od
17.00 do 19.00 hodin pro pokročilé a závodníky, v úterý a čtvrtek
je střídají od 17.00 do 18.30 hodin
začátečníci, ve stejných dnech od

18.30 do 20.00 hodin pak pokročilí a dospělí.
Členové klubu jsou vítězi v krajských závodech JKA, umístili se
na národních pohárech JKA a stali se držiteli dvou českých rekordů
v přerážení.
Nové členy klub nabírá v září,
cena za pololetí je tisíc pět set
korun. Informace podá předseda
klubu Jakub Doležal na telefonu
603 193 593 nebo e-mailu
jdolezal@karate-klub.cz. Více na
www.karate-klub.cz.

(red)

Není malých plavců, jsou jen malé plavky! přesvědčují v Kontaktu bB
Podle originální metodiky
naučí tělesně postižené plavat
Kontakt bB.Ti nejlepší pak sbírají medaile na celorepublikových závodech.
Přihlásit se do plavání s občanským sdružením Kontakt bB
mohou osoby s tělesným postižením po celý rok. Čekají je tréninky podle metodické řady zvané
KoNev podle jejich autorů, paralympijského vítěze Martina Kováře a jeho trenéra Jana Nevrkly.
Díky ní se za čtrnáct let působení
proměnilo v plavce více než tisíc
neplavců.
Tréninky se konají ve Sportovním
a rekreačním areálu na Kraví hoře
vždy v pondělí, středu a čtvrtek,
v úterý a pátek pak ve Sportareálu
Družstevní v Řečkovicích. Do
výuky sdružení zařazuje děti od
předškolního věku, jednou týdně

se věnuje také výuce dětí z Dětského centra. S výukou pomáhají
dobrovolníci, které sdružení proškoluje.
Na Hrách Evropského paralympijského výboru, které se konaly
v Brně minulý rok v červnu, získali
plavci celkem pět medailí – jednu
zlatou a bronzovou doplnily tři
stříbrné. Z Mistrovství České
republiky tělesně postižených
plavců v Praze přivezli medaile
čtyři, a to tři zlaté a jednu stříbrnou
v individuálních disciplínách, dále
pak bronz za štafetový závod.
Oceněním dobré práce sdružení
a jeho sportovního klubu SK Kontakt Brno bylo vyhlášení plavkyně
Michaely Philippi nejlepším handicapovaným sportovcem města
Brna 2012 v kategorii juniorů.
Výprava brněnských plavců
v současné době trénuje na dubnový závod Pohárek, aby mohla

potvrdit motto karlovarského
závodu: Není malých plavců, jsou
jen malé plavky!
O zařazení do výuky plavání podá
více informací Bc. Jan Drobný na
telefonu 724 372 773 nebo e-mailové adrese brno@kontakbb.cz.
Více o dění v brněnském, ale také
o střediscích v Praze, Karlových
Varech a Českých Budějovicích

je možné se dozvědět na
www.kontaktbb.cz.

(red)

Projekt
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Do klubu moderní gymnastiky se mohou děvčata hlásit po celý rok

Moderní gymnastika spojuje
pohyb a krásu. S tréninkem
děvčata začínají už od čtyř let.

Brněnskou moderní gymnastiku
v současné době velmi úspěšně
reprezentuje členka SK TART
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Moravská Slavia Brno Monika
Míčková. V září se na Mistrovství
České republiky seniorek radovala ze zlata ve víceboji, za obruč,
kužely, míč i stuhu. Reprezentovala Českou republiku společně
s Nataly Hamříkovou na Mistrovství světa v Japonsku, vyhlášena
byla nejlepší seniorkou loňského
roku a nominována v anketě Nejlepší sportovec města Brna 2012.
SK TART Moravská Slavia Brno
v minulém roce získal ocenění
také na MČR společných skladeb,
kde byly seniorky ověnčeny zlatem
za víceboje a cvičení s pěti míči.
Za úspěchy brněnských moder-

ních gymnastek stojí pečlivá příprava a trénink od dětského věku.
V přípravce cvičí děvčata od čtyř
do sedmi let, trénují na Vojtově 14
každé úterý a čtvrtek od 15.30 do
17.00 hodin. Noví zájemci se na
stejné adrese mohou hlásit každý
den od 14.00 hodin, poplatek za
cvičení činí 250 korun měsíčně.
Více informací podá manažerka
klubu Blanka Mlejnková na telefonu 602 500 535 nebo e-mailu
bmlejnkova@volny.cz nebo na
www.sktartmsbrno.cz.


(red)
Foto: Viktor Hamža

Pozvánky na akce radnice

Kultura

Brněnské dětské divadlo hledá do svého souboru nové herecké talenty
Konkurzu do Brněnského dětského divadla se mohou zúčastnit
děti s různými zájmy ve věku od
osmi do šestnácti let, respektive
mládež do osmnácti let.
Konkurz Brněnského dětského divadla se uskuteční dne 5. května
v Divadle Bolka Polívky na Jakubském nám. 5 od 9.00 do 17.00 hod.
Dětský divadelní soubor se ve
všech oblastech své výchovněumělecké a výchovně-dramatické
činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Děti, které
konkurzem úspěšně projdou, se již
mohou zúčastnit letního soustředění, které se koná od 6. do 20.července v Hodoníně u Kunštátu.
Brněnské dětské divadlo v současnosti pravidelně uvádí, převážně v prostorách sklepní scény
Divadla Husa na provázku, insce-

nace Baron Trenck, Lesní láska
a Dvojí skutečnost.
Soubor se snaží volně navazovat
na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které
vedl dnes již zesnulý režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde
o kontinuální víceletou uměleckou
přípravu a získané znalosti či
dovednosti budou dětmi dále
využívány v dalším běžném životě. Z této činnosti mohou
v budoucnu také vzejít i další
výrazné umělecké osobnosti,
čímž divadlo svým dílem přispívá
ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo
jako o „líhni hereckých talentů“.
Přihlásit se k účasti na konkurzu
a další informace lze získat na
e-mailové adrese detskedivadlobrno@seznam.cz, v případě
nemožnosti e-mailové korespondence na telefonu 603 584 610.
Více na www.brdd.cz.  (red)
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V Letohrádku Mitrovských čekají na děti postavičky ze Studia Kamarád

Do 30. června je možné navštívit v Letohrádku Mitrovských
výstavu Krajina her Stanislava
Holého aneb Kde si hrají Jů
a Hele.
Bohatý fantaskní výtvarný svět
akademického malíře Stanislava
Holého se stává zprostředkovatelem na cestě poznání a citového
prožitku. Základem nové výstavy
v Letohrádku Mitrovských jsou
monumentální interaktivní výtvarné scénické prvky a prostorové
objekty, doplněné originálními

televizními postavami Jů, Hele,
Mufa, Haryho Šoumena, Tryskomyši, Šamšuly, kohouta Edy, skřítka Celestýna a dalších. Postavičky se na televizních obrazovkách
objevovaly od roku 1981 a jsou
do celé expozice zakomponované tak, jak je znají děti z televizního Studia Kamarád.
Výstava je doplněná o hrací prvky,
knižní ilustrace autora, originální
kresby, fotografie, plakáty a kostýmy z pohádky O chytrém Honzovi vztahující se k mnohaleté
spolupráci s Československou

Nový dvoudenní festival pro trampy a folkaře
Premiérový ročník festivalu
Písničky z Leitnerky! zve do
klubu 26. a 27. dubna všechny
vyznavače trampské a folkové
muziky.
„Na brněnské scéně doposud
chyběl klubový festival zaměřený
na trampskou a folkovou píseň.
Leitnerka chce tuto mezeru vyplnit, proto jsme připravili první
ročník malého dvoudenního festivalu trampské a folkové hudby
Písničky z Leitnerky!,“ osvětlila
důvody vzniku nového festivalu za Klub Leitnerova Tereza
Preussová.
Zazpívat přijedou skupiny z celé
republiky. „Na festivalu nemůže
chybět ani stálice brněnské
trampské scény, oblíbená skupina Ozvěna,“ ujistila Preussová.
Ozvěna zahraje ve složení Pavla
„Fazola“ Střechová – zpěv, kytara, zobcové flétny, Milena „Čita“

Čechová – zpěv, kytara, zobcové
flétny, Petr „Pitt“ Vyhlas – zpěv,
dvanáctistrunná kytara, Michal
„Žralok“ Čech – zpěv, baskytara,
kytara a Pavel „Forzajt“ Pavlík –
zpěv, kytara, bendžolína. Brněnské skupiny zastoupí ještě
Orion, dále zahraje Žalozpěv,
Náplava, Špunt, Falešná karta,
Lístek, Úlety, Přístav a Tempo
di vlak. Večery provedou Belmondo a Bublina, jednotlivé festivalové dny otevře Trampský
týdeník číslo 13.
Více informací o programu na
www.leitnerka.cz. Klub sídlí na
ulici Leitnerova 2, vstupenky je
možné zakoupit v předprodeji
v Turistickém informačním centru na Běhounské 17, v Indies
na Poštovské 2, v FT Records
na Kapucínském nám.10, v podchodu nádraží Českých drah
u Kudrny nebo přímo na místě.

(red)
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a Českou televizí. Pro dětské
návštěvníky je k dispozici také
malá kreslířská dílna.
Výstava je otevřena vždy od úterý
do neděle v době od 10.00 do
16.00 hodin, připravila ji pražská
Galerie U Prstenu ve spolupráci
s Českou televizí, Muzeem hlavního města Prahy a Letohrádkem
Mitrovských.
Více na www.letohradekbrno.cz,
e-mailu letohradekbrno@seznam.cz nebo telefonním čísle
605 972 588.
Stanislav Holý byl český malíř,
grafik a ilustrátor, od roku 1960 se
zabýval kresleným humorem,
jehož hlavním hrdinou byla
postava pana Pipa. Jeho patrně

nejznámější prací bylo dětem
věnované Studio Kamarád Československé a později České televize, pro které vytvořil jak hlavní
postavičky, tak i celé dekorace
studia. Je autorem několika učebnic a knih – nejznámější jsou Procházky pana Pipa a Námluvy
pana Pipa, podle nichž byly
v letech 1983 a 1985 natočeny
stejnojmenné filmy. Navrhl výtvarné řešení dětských pavilonů
v Montrealu a Tokiu, které se realizovaly v sedmdesátých letech
dvacátého století. K počinům
Holého patří také výtvarné zpracování pavilonu dlouhodobě
nemocných dětí v pražské Thomayerově nemocnici.  (red)

Hudba pomůže opuštěným
a handicapovaným zvířatům

V klubu Leitnerova se koná
30. dubna v 19.30 hodin charitativní koncert kapely Pohledy.
Výtěžek poputuje do útulkuTibet.
Kapela Pohledy pořádá pro
všechny milovníky zvířátek a dobré hudby koncert v Klubu Leitnerova. Zazní zde především vlastní
tvorba. Vstupné v ceně sedmdesáti korun je možné zakoupit
i v předprodeji v Indies, Kudrna,

TIC nebo FT Records. Návštěvníci koncertu, kteří si vstupné
zakoupí až na místě mohou na
dobrou věc přispět i více. Celý
výtěžek ze vstupného bude věnován útulku Tibet, který se stará
o opuštěné psy a kočky.
Kapela bude hrát na vlastní náklady bez honoráře a k akci se připojí
i Klub Leitnerova, který část svého
podílu ze vstupného také věnuje
útulku.
Na koncert lze přinést i krmení,
pamlsky, čisté deky, ručníky, polštáře (ne peří), pelechy, prostěradla, ložní prádlo, kompletní
vybavení pro kočičky, čisté koberce.
Více o útulku a možnostech
pomoci na www.utulektibet.cz
nebo na e-mailu koncerty@leitnerka.cz.


(red)
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Červený kostel rozezní starobylé velikonoční písně v podání cimbálky
Cimbálová muzika Pentla zve
na druhý ročník Velikonočních
koncertů Aleluja po Horňácku.
Na koncertě, který se koná
14. dubna v 17.00 hodin v Červeném kostele, návštěvníci uslyší
unikátní starobylé velikonoční písně z oblasti Horňácka v úpravách
pro cimbálovou muziku, hoboj
a varhany. Odlehčení koncertu
přinese tradiční slovácký šlahačkový repertoár. To vše v kombinaci
se skladbami z oblasti klasické
hudby v podání hostů Cimbálové
muziky Pentla Lenky Slivkové,
která zahraje na hoboj a Stanislava Halody hrajícího na varhany.

Folklorní soubor Pentla pochází
z Boršic na Uherskohradišťsku
a v letošním roce oslavuje pětadvacáté výročí svého založení.
Současná muzika pod vedením
Aleše Kropáče, s primášem Jakubem Špalkem, vznikla před deseti
lety. Věnuje se jak doprovázení
taneční složky souboru například
v premiérových pořadech Od jara
do zimy, Balady a dalších, tak
samostatné koncertní činnosti,
jako jsou třeba každoroční Vánoční a Velikonoční koncerty
nebo vystoupení v rámci dalších
folklorních pořadů. Více na
www.cmpentla.cz.

(red)

duben 2013

duben 2013

úterý 2. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek

čtvrtek 18. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Merlin

úterý 2. dubna, 19.00 hod.
Talk show

čtvrtek 18. dubna, 12.00 hod.
Divácký seminář

středa 3. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek

pátek 19. dubna, 9.30 hod.
Merlin

čtvrtek 4. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Bořík a spol.

pondělí 22. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe

pátek 5. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

úterý 23. dubna, 9.30 hod.
Robinson Crusoe

sobota 6. dubna, 10.15 a 15.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

středa 24. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

sobota 6. dubna, 17.00 hod.
Dětská dílna

čtvrtek 25. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

pondělí 8. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

pátek 26. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

úterý 9. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan

sobota 27. dubna, 10.15 a 15.30 hod.
Bořík a spol.

úterý 9. dubna, 19.00 hod.
Improvizační večer

sobota 27. dubna, 17.00 hod.
Dětská dílna

středa 10. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan

pondělí 29. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

čtvrtek 11. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy
pátek 12. dubna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy
sobota 13. dubna, 10.15 a 15.30 hod.
Moravský Budulínek
sobota 13. dubna, 17.00 hod.
Dětská dílna
středa 17. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa

Změna programu vyhrazena!

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

úterý 9. dubna, 19.30 hod.
Cestovatelská beseda s promítáním
Tuva – tajemné srdce Asie
čtvrtek 11. dubna, 19.30 hod.
CESTA
Folk, spirituály
pátek 12. dubna, 19.30 hod.
MACSARA
Brněnská folkrocková kapela

sobota 27. dubna, 15.45 hod.
PÍSNIČKY Z LEITNERKY!
1. ročník malého festivalu trampské a folkové
hudby
Falešná karta, Lístek, Marián & Úlety, Přístav,
Tempo di vlak, Žalozpěv

úterý 16. dubna, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Autorské čtení Jana Opatřila – hororové povídky

úterý 30. dubna, 19.30 hod.
POHLEDY
Charitativní koncert pro opuštěná zvířata z útulku
TIBET

středa 17. dubna, 19.30 hod.
BUCH a LSDa
Ugandský Woodstock a vokálně instrumentální
soubor – LSDa

KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí od 18 hod.

čtvrtek 18. dubna, 19.30 hod.
DIVADLO KUFR
Dvojka – nonverbální představení typu ,,nového cirkusu“
pátek 19. dubna, 19.30 hod.
ONEN SVĚT
Písničky na pomezí jazzu, folku a rocku
úterý 23. dubna, 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ Jiřího ČERNÉHO
Poslechový pořad hudebního kritika
čtvrtek 25. dubna, 20.00 hod.
GARGANTUA a PANTAGRUEL
Premiéra divadelního představení Vítězslava Větrovce
pátek 26. dubna, 17.45 hod.
PÍSNIČKY Z LEITNERKY!
1. ročník malého festivalu trampské a folkové
hudby
Náplava, Orion, Ozvěna, Špunt

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

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
ŠITÉ NA MÍRU

Cestovní kancelář BRENNA, s.r.o.
Jakubské nám. 7, 602 00 Brno
tel.: 542 215 255 | 542 215 256

www.b
brenna.czz

ZA VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB
VÁM ZAPLATÍME!

ODLETY
Z BRNA

Sídlo: Bayerova 8, 602 00 Brno
Telefon: +420 605 446 543
E-mail: janecek@proficient.cz

www.proﬁcient.cz

odpady tesař

mobil: NONSTOP 604 417 882

nabízíme:
vyklízení: domů bytů, půd, skladů, kůlen a sklepů…
odvoz: sutí, komunálů, dřeva, včetně,nakládky…
přistavování kontejnerů a odvoz veškerých odpadů
z vašich nemovitostí…
dovoz: písků, štěrků a různých recyklátů
rozsah prací v Brně a okolí
zavolejte a o víc se nestarejte…
32
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2013

