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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Březnový rozhovor věnujeme člověku, který
sám o sobě říká, že je mezi námi už osmnáct
let přesčas. Během těch svých „přesčasových
let“ si ovšem vybudoval silnou pozici mezi naší
pěveckou špičkou a bezesporu patří k nejznámějším zpěvákům jazzu a swingu u nás. Jako
interpret této hudby se ovšem nemusí zamlouvat všem. Náš obdiv bez rozdílu si však zaslouží za to, jak se postavil osudu v podobě zákeřné nemoci. Jmenuje se Laďa Kerndl a více se
o něm dozvíte v rozhovoru na straně 11.

arnevalu
Více o k ě 2
na stran

Veřejné prostory ožívají

Nadcházející jaro přivítá Brno-střed
Velikonočními slavnostmi a farmářskými dny
Jarní dny mohou obyvatelé městské části
Brno-střed prožít společně s radnicí na
náměstí Svobody na tradičních Velikonočních slavnostech nebo si vyšlápnout na Kraví
horu. První sezonní výpěstky pak zakoupí
na Římském náměstí na farmářských dnech.
Velikonoční slavnosti připravila radnice městské
části Brno-střed na náměstí Svobody již počtvrté.
Letos otevřou návštěvníkům své brány od 22.
do 29. března. Návštěvníci centra města se
mohou těšit na více než čtyřicet stánků s řemeslnými výrobky a občerstvením. Každý den zpestří
odpoledne doprovodný program na pódiu a dětská rukodělná velikonoční dílna. Na Zelený
čtvrtek se bude servírovat špenátová polévka
a čepovat zelené pivo. Více o akci na www.velikonocnislavnosti.cz.
Vykročit jaru vstříc bude možné také na Vítání
jara se zahájením turistické sezony Klubu českých turistů. První jarní výšlap odstartuje
23. března v 10.00 hodin v parku na Kraví hoře.
Zde bude až do 16.30 hodin připraven zábavný
program pro malé i velké. Pro dobrou náladu

zahraje živá hudba, zazpívá folklorní soubor,
navštívit bude možné starou budovu planetária
nebo kostel svatého Augustina. Pro děti je připraveno pohádkové čtení a divadelní představení. Kromě tras pro zkušené turisty zde na rodiny s malými dětmi čeká i minipochod pro mrňata.
Více o výšlapu na www.kaveeska.cz.
Aby jaro mohlo zpestřit i každodenní jídelníček,
připravila radnice Brno-střed druhý ročník Farmářských dnů na Římáku.Také letos se každou
první sobotu v měsíci mohou příznivci zdravějšího životního stylu vypravit na náměstíčko v centru města za nákupem regionálních výrobků.
První farmářský den zve na Římské náměstí
6. dubna od 8.00 do 13.00 hodin.
Kromě čerstvých potravin budou opět v nabídce
řemeslné výrobky a bohatý doprovodný program. Hudba, divadelní skeče, tematicky laděná
výtvarná dílna pro děti nebo ochutnávky, to vše
od 9.00 do 12.00 hodin zpříjemní čas nákupu.
Více na www.farmarske-dny.cz.
Společně s radnicí Brno-střed se na přípravě
akcí podílí její kulturní a vzdělávací středisko.
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V úvodním článku tohoto
čísla zpravodaje si můžete přečíst pozvánku na
čtvrtý ročník Velikonočních slavností či na zahájení druhého ročníku
farmářských trhů na Římském náměstí. To ale zdaleka nejsou
všechny akce a aktivity, které pořádáme
či podporujeme a na které bych vás rád
touto formou pozval. Rodiče s dětmi se
mohou zúčastnit Brněnských Velikonoc
na ledě nebo Honu na velikonoční vajíčka,
studenty a dospělé jistě potěší tradiční
Čarodějáles, který zahajuje letošní
hudební festivalovou sezónu. Našim starším spoluobčanům je pak určen další ročník série koncertů Filharmonie Brno
seniorům, který proběhne ve Společenském centru radnice. Bližší informace ke
všem zmiňovaným akcím najdete na
následujících stránkách.
Na veřejný prostor v tomto čísle zpravodaje pohlížíme i z jiné stránky – přinášíme
vám možnost hlasovat v anketě o pojmenování ulice po prezidentu Václavu Havlovi a také příležitost se zapojit do veřejné
diskuse o případném zavedení rezidentních parkovacích zón v centru Brna.

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Akce radnice

Na radnici protančili odpoledne piráti, princezny, čerti i supermani
Karnevalové veselí doprovázené výrobou masek, soutěžemi
a tancováním si děti užily
24. února ve Společenském
centru radnice Brno-střed.
Tradičním Dětským karnevalem
na radnici provázelo divadlo Kufr
hrou na harmoniku, zábavnými
soutěžemi, zpěvem i tancem.
Potlesk sklidilo i vystoupení
mažoretek Lily.
Děti mohly svůj kostým vylepšit

ručně vyrobenou škraboškou
nebo „tetováním“. Na tanečním
parketě bylo vidět nejen tradiční
masky, ale také Mašinku Tomáše,
kravičku nebo malého šnečka.
Pro nejmenší byl na místě také
oblíbený domeček se spoustou
hraček.
Karneval připravilo společně
s radnicí Kulturní a vzdělávací
středisko U Tří kohoutů.


(red)
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Letošní Amadeus rozdal ceny nadaným klavíristům do jedenácti let

Padesátka malých klavíristů od
pěti do jedenácti let přijela do
Brna zahrát na letošním dvacátém ročníku soutěže Amadeus
2013.
Na Mezinárodní mozartovskou
soutěž pro mladé klavíristy letos
přijelo třináct účastníků z Ruska,
čtyři ze Slovenska, tři z Ukrajiny,
dále zahrály děti z Litvy, Polska,
Ázerbájdžánu a Kazachstánu.
Domácí hudební školy reprezentovalo dvacet čtyři klavíristů.
Absolutní vítězkou soutěže byla
na slavnostním koncertě laureátů
9.února v Besedním domě vyhlášena Marie Viola Mojzešová
z Prahy, která stejně jako vítězové

minulých ročníků dostala příležitost koncertovat s Filharmonií
Brno. Cenu pro nejlepšího brněnského účastníka z rukou starosty
městské části Brno-střed Mgr. Libora Šťástky obdržela Klára Francová ze Základní umělecké školy
Františka Jílka.
Soutěž byla založena jako hold
geniálnímu skladateli Wolfgangu
Amadeu Mozartovi, který ve
svých jedenácti letech vystoupil
v roce 1767 v sále brněnské
Reduty.
Amadea tradičně organizuje
Základní umělecká škola Františka Jílka na Vídeňské 52
a Základní umělecká škola na
Veveří 133. Za dobu jejího konání

se jí zúčastnilo již více než patnáct
set dětí z dvaadvaceti zemí. Více
na www.amadeusbrno.cz.


(red)
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Tradičním fašankem se Brno rozloučilo s obdobím zábav a veselic

Slovácký soubor Šafrán z Brna-Obřan znovu uspořádal ve středu města Fašank Brno 2013.
Fašank, krajově zvaný též masopust, ostatky či končiny, se konal
v centru Brna 5. února. Stejně jako
v předcházejících letech se akce
setkala s nadšeným ohlasem
aktivních účastníků fašanku i přihlížející veřejnosti.

Již čtvrtý rok se členové slováckého souboru Šafrán za podpory
představitelů města a kraje a aktivní spolupráce brněnských folklorních souborů a skupin z městských
částí snaží vytvářet tradici brněnských fašanků. Hlavním cílem je
přiblížit zvláště mladším obyvatelům města jednu z významných
lidových tradic, která bývala v minulosti důležitým předělem hospo-

dářského roku na vesnici. Fašank
ukazuje tradiční lidové tance a zvyky z jednotlivých regionů Moravy
včetně průvodu různých dovádějících masek, jejich podoba i reje
mají často satirický podtext zobrazující místní poměry.
Období zábav začíná na Tři krále
a končí úterkem před popeleční
středou, kdy je o půlnoci „pochovaná basa“ jako symbol ukončení

rozpustilého veselí a nástupu
postního předvelikonočního období, které v minulosti bývalo věnováno přípravě nového cyklu zemědělských prací.
 (red)
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Žongléři na Nových sadech
Cirkus LeGrando uspořádal na
kluzišti na Nových sadech 8.
února jubilejní desátý ročník
Žonglování na ledě.
Po prvních ročnících Žonglování
na ledě, které se konalo na kluzištích na Římském náměstí a na
Kraví hoře, se tato zimní taškařice
přesunula definitivně do středu
Brna. Asi stovka návštěvníků
všech generací si tentokrát mohla
nejen zajezdit, ale také vyzkoušet
žonglérské pomůcky při klouzání
na bruslích. Přišli zkušenější
„hobbyartisté“ i úplní začátečníci,
kteří si osahali některé tyto
pomůcky vůbec poprvé.
Přítomní se pobavili také díky
několika soutěžím – vyzkoušeli
podjíždění pod lanem, různé slalomy nebo trefování rekvizitami
na cíl. Odměnou jim kromě dobré
nálady byly také věcné ceny. Akci

moderoval principál LeGranda
Jovan M. Jovanovski s bezdrátovým mikrofonem a pěkně na bruslích. Akce se nesla v digitálním
duchu – fotoaparáty cvakaly
a kamery natáčely naplno. Video
i z tohoto ročníku nabídnou stránky pořadatelů www.legrando.cz.
Akci na Nových sadech ukončil
dlouhý vláček složený téměř ze
všech účastníků a závěrečný společný výhoz žonglérských rekvizit
na povel. Už teď se začínající
i pokročilí žongléři mohou začít
těšit na příští ročník!
Poděkování patří radnici městské
části Brno-střed, Sportovnímu
a rekreačnímu areálu Kraví hora
a Žonglovátka.cz.
Cirkus LeGrando je projekt Střediska volného času Lužánky, sídlí
v Kohoutovicích.

MgA. Konrád Heczko,
Cirkus LeGrando

Soutěž prověřila znalost žáků
a studentů v anglickém jazyce
Téměř stovka žáků osmých
a devátých tříd základních
škol a třetích i maturitních ročníků škol středních změřila
svoje síly v anglickém jazyce.
Finalisté z téměř padesáti
základních a středních škol se
utkali 7. a 8. února ve čtyřech
kategoriích jazykové soutěže
A School English Cup.
Také letošní druhý ročník soutěže zorganizovala brněnská jazyková škola A School ve spolupráci s Cambridge University
Press. Spoluorganizátorem akce
byla Katedra anglického jazyka
a literatury Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity, v jejíchž
prostorách se finalisté potkali.

„Hlavním cílem soutěže je motivace žáků a studentů ke studiu
anglického jazyka. Zároveň
může sloužit jako taková maturita nanečisto,“ uvedl ředitel jazykové školy Mgr. Jaroslav Suchý.
Nad soutěží přijal záštitu starosta městské části Brno-střed, který vítězům také osobně pogratuloval a předal medaile a věcné
dary.
Kompletní výsledky jsou k dispozici na www.aschool.cz.
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Lidé mohou poradit, zda středem města povede Ulička Václava Havla
Radnice městské části Brno-střed obdržela návrh pojmenovat krátkou komunikaci mezi
katedrálou sv. Petra a Pavla
a Divadlem Husa na provázku
jako Uličku Václava Havla. Čtenáři mohou vyjádřit svůj názor
prostřednictvím ankety.
Sokol Brno I a Divadlo Husa na
provázku společně navrhli pojmenovat dosud bezejmennou uličku
po Václavu Havlovi. „Principiálně
jsme rádi za každý podnět, který
vede k oživení centra Brna. Je to

pro nás signál, že obyvatele, spolky či organizace zajímá, co se
v Brně děje, a mají pocit, že stojí
za to se do veřejného života zapojit,“ uvedl starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Protože proces zpracování návrhů
na pojmenování, přejmenování,
případně jiných názvoslovných
nebo orientačních úprav názvů ulic
a veřejných prostranství je určitým
způsobem formalizovaný, bude ho
muset projednat jak Zastupitelstvo
městské části Brno-střed, tak
Zastupitelstvo města Brna.

Anketa:
앮 Pojmenujte spojnici mezi katedrálou sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na provázku jako Uličku Václava Havla
앮 Pojmenujte po Václavu Havlovi hlavní třídu v budoucí plánované
výstavbě nové městské čtvrti Jižní centrum
앮 Po Václavu Havlovi zatím není vhodné žádnou ulici ani jiný
veřejný prostor pojmenovávat
Hlasovací lístky je možné doručit poštou nebo osobně do 31. 3.
2013 na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2,
601 69 Brno, obálku označte v levém rohu slovem Anketa.
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„Abychom poskytli zastupitelům
potřebné informace pro rozhodování, ptáme se nejdříve na názor
občanů prostřednictvím ankety,
kterou kromě tohoto čísla zpravodaje najdou také na webu radnice www.stred.brno.cz,“ seznámil s plánem starosta a dodal:
„Malá ulička v historickém centru,
navíc přímo u významného
brněnského divadla, by jistě měla
své kouzlo a pravděpodobně i přitažlivost pro turisty. Stejně tak ale
rozumím i argumentu, že by měla
být s významným jménem spojena významná městská třída, třeba
právě v Jižním centru. Z řad občanů ale zaznívají i kritické hlasy,
které překotné pojmenovávání či
přejmenovávání ulic nebo stavění
soch či památníků jako vyjádření
pocty Václavu Havlovi nepovažují
za důstojné s argumentem, že
sám Václav Havel by si něco takového ani nepřál.“
Podle internetové Encyklopedie
dějin města Brna se pojmenování
brněnských ulic řídí platnými
zákonnými předpisy (zákon
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ze dne 12. dubna 2000,

vyhláška Ministerstva vnitra ČR
č. 326/2000 Sb. ze dne 11. září
2000 ve smyslu pozdějších předpisů, Zásady tvorby uličního
názvosloví a označování ulic,
veřejných prostranství a číslování
budov v městě Brně, schválené
Zastupitelstvem města Brna
17. dubna 2001 s platností od
1. května 2001). Návrhy od veřejnosti, institucí a organizací odborně zpracovává Pracovní skupina
pro názvosloví města Brna
(poradní orgán Rady města Brna),
ta je po projednání se zastupitelstvy příslušných městských částí
doporučí Odboru vnitřních věcí
MMB předložit Radě města Brna
a poté Zastupitelstvu města Brna
ke konečnému schválení.
Za posledních deset let vzniklo na
území městské části Brno-střed
několik nových ulic: Pod Červenou
skálou (v roce 2003, k.ú. Štýřice),
Londýnské náměstí (v roce 2005,
k. ú. Štýřice), Holandská (v roce
2005, k. ú. Štýřice), Jaroslava
Foglara (v roce 2006, k.ú. Štýřice)
či Zderadova (v roce 2007, k. ú.
Trnitá).

(red)
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Radnice chce spoluprací s hokejovou Kometou přitáhnout děti ke sportu
Projektem „Děti dětem – Kometa městu“ zahájila radnice
městské části Brno-střed spolupráci s HC Kometa Brno.
„Každá iniciativa, která přivede
děti k zájmu o aktivní sport, je
v dnešní době vítána, proto jsme
se rádi k nápadu Komety propagovat lední hokej mezi školáky připojili,“ řekl starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Patrně největším lákadlem bude
možnost, aby vybraná škola
navštívila domácí utkání Komety
nebo zázemí Kajot Areny včetně
hráčských prostor a tréninku hráčů. „Na výběru školy se poradíme
s příslušným odborem našeho
úřadu,“ uvedl starosta Šťástka
a dodal: „S vedením klubu jsme
se také dohodli na možnosti uspo-

řádat besedu s některými hráči.“
Součástí projektu je i to, že Zpravodaj městské části Brno-střed
bude přinášet informace o dění
v Kometě, především z juniorských kategorií. První takovouto
zprávu je možné najít již v tomto
čísle v rubrice Sport.
„Rodičům a dětem také zpřístupníme na vybraných místech – na
školách a v našich sportovních
i volnočasových zařízeních –
informace o náboru a o možnostech začít hrát hokej,“ popsal další
směřování spolupráce Šťástka
a nastínil ještě další variantu spolupráce: „Uvítal bych, kdyby
Kometa uvolnila některého z trenérů mládeže, aby se – v mezích
časových možností, tedy třeba
jednou za sezonu na odpoledne
– zapojil do našeho dalšího plánu,

kterému zatím pracovně říkáme
Otevřená hřiště“. Ten si klade za
cíl nabídnout především dětem
a mládeži využití našich sportovišť, včetně těch školních, pro

rekreační sportovní vyžití s odborným dohledem zkušených trenérů či sportovců.

(red)
Foto: Martin Kocourek

Anketa k zavedení parkovacích zón pro rezidenty v centru města
Jednou z variant, jak zlepšit
možnosti zaparkování aut rezidentů (tj. občanů bydlících
v určité lokalitě) především
v odpoledních a večerních hodinách, je zavedení takzvaných
rezidentních parkovacích zón.

Tento návrh vychází z dokumentu
Strategie parkování ve městě
Brně, který pro statutární město
Brno zpracovává společnost
Brněnské komunikace, a. s. Protože se jedná o velmi citlivou problematiku a protože zkušenosti

z provozu v jiných podobně velkých městech nejsou zcela jednoznačné, zajímá vedení radnice
názor občanů na případné zavedení těchto zón na území městské
části Brno-střed. Anketní otázky
je možné najít také na webu rad-

nice www.stred.brno.cz. Výsledky
ankety budou sloužit jako jeden
z podkladů pro rozhodování o dalším postupu.


(red)

Anketa:
Jste pro zavedení parkovacích zón pro rezidenty (bydlící) ve městě Brně?
앮 ano
앮 ne
Myslíte si, že zřízení parkovacích zón pro rezidenty (bydlící) přispěje ke zlepšení parkování v centru Brna?
앮 ano
앮 ne
Jste ochotni za vystavení rezidentní parkovací karty platit poplatek, byť v symbolické výši?
앮 ano
앮 ne
Pokud si myslíte, že zpoplatnění rezidentního parkování je nutné, v jaké výši se domníváte, že by měl být poplatek za první vozidlo v rodině
stanoven?
Kč
Jedním z důvodů zavedení parkovacích zón je narůstající počet parkujících vozidel, jejichž majitelé nejsou obyvatelé dané lokality.
Registrujete ve svém okolí nárůst tohoto jevu?
앮 ano
앮 ne
Uveďte jakýkoliv důvod, který je z vašeho pohledu důležitý pro zavedení / nezavedení rezidentního parkování: max. 256 znaků

Hlasovací lístky je možné doručit poštou nebo osobně do 30. 4. 2013 na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2,
601 69 Brno, obálku označte v levém rohu slovem Anketa.
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Projekty Městské policie Brno pro malé cyklisty se těší velkému zájmu

Hustota silničního provozu rok
od roku roste. Odborná i laická
veřejnost se shoduje na tom,
že čím dříve se s dopravní
výchovou začne, tím lépe.

Ministerstvo dopravy ČR klade
důraz především na věkovou hranici desíti let, od kdy mohou děti
jezdit samy na silnici. I to je jeden
z důvodů, proč strážníci Městské

policie Brno už desátým rokem
míří za dětmi do škol a populárně
zábavnou formou provádějí
výuku dopravní problematiky.
Letos se do projektů Malý cyklista a Empík cyklista, určených pro
žáky třetích a čtvrtých tříd, zapojilo bezmála tři tisíce žáků ze čtyřiceti brněnských škol! Na území
Městské části Brno-střed jsou to
ZŠ Bakalovo nábřeží, ZŠ Botanická, CMC ZŠ Lerchova, ZŠ
Horní, ZŠ Kotlářská, ZŠ Úvoz,
ZŠ Husova a ZŠ Vídeňská.
„Bylo nám jasné, že jen několik
návštěv do roka na školách samo
o sobě nestačí, a tak jsme vymysleli podobu, kterou do soutěže
vtáhneme i pedagogický sbor
a do hry dostaneme i přirozenou
soutěživost mezi řediteli jednotlivých škol“, říká jedna z koordinátorek projektu Vladimíra Černá
z odboru prevence MP Brno.
Při samotné výuce se vychází ze
zjednodušeného výkladu zákona
č. 361/2000 Sb. tak, aby byl pro
žáky v maximální míře srozumitelný. Ke slovu se dostanou hry,
ale i různé pomůcky, a to vše
hlavně proto, aby učení předpisů
děti co nejvíce bavilo a nevnímaly
je jako suchopárné citování zákona.
Projekt Empík cyklista se rozbíhá
vždy v září praktickou částí na
dětském dopravním hřišti, a když
venku začne být nevlídno a než
začne jaro, provádějí strážníci

výuku ve škole. Žáci složí teoretickou i praktickou zkoušku a ti
co uspějí, získají průkaz cyklisty
vydávaný Ministerstvem dopravy
ČR a Městskou policií Brno.
Oblíbená soutěž také tentokrát
vyvrcholí závěrem školního roku,
kdy budou slavnostně vyhlášeni
a odměněni ti nejlepší v kategoriích jednotlivců, tříd, ale i samotných škol.
Ze školských zařízení, která se
do projektů zapojila, dostává
brněnská městská policie velmi
pozitivní zpětnou vazbu. Některé
školy již zaregistrovaly přínos,
který jim účast v soutěži přináší
a hlásí se každoročně.
Kapacita obou projektů je bohužel omezená, a tak zpravidla
nelze vyhovět všem. O obou projektech a mnoha dalších je možné se dozvědět více na webových stránkách MP Brno, kde je
také uveden způsob objednávání. Přihlášky k účasti ve školním
roce 2013/14 lze zasílat elektronicky od 1. května do 15. června.
Další informace na
www.mpb.cz/pro-mladez/do prav ni-vychova, na telefonech
548 533 712 nebo 724 901 674
nebo na e-mailu dopravni.vychova@mpb.cz.



Pavel Šoba,
mluvčí Městské policie Brno

Denní stacionář Dům Naděje nabízí seniorům péči i aktivizační programy
Bezbariérový denní stacionář
Dům Naděje poskytuje seniorům odbornou péči i bohatý
program.
Mnozí lidé seniorského věku chtějí příjemně vyplnit svůj volný čas,
být v kontaktu se svými vrstevníky,
ale zhoršování jejich schopnosti
zvládat každodenní běžné úkony
jim neumožňuje trávit den aktivně
a smysluplně. Příčinou může být
počínající demence, cévní mozková příhoda nebo deprese. Cítí
se pak osaměle, tráví celé hodiny
u televize nebo jen nečinně sedí
a jejich rodinní příslušníci řeší
dilema, jak skloubit svoje pracovní
vytížení a péči o svého příbuzného, pro kterého chtějí to nejlepší.

Řešením v těchto případech
může být bezbariérový denní stacionář s velkou zahradou v Domě
Naděje v Brně-Bohunicích, který
seniorům nabízí bohatý program
i odbornou péči, naplňuje jejich
potřeby, podporuje zachování
pocitu vlastní hodnoty, důstojnosti, udržení dobré kvality života a co
nejdelší setrvání v rodinném, známém prostředí i v období zásadního úbytku jejich sil.
„V denním stacionáři poskytujeme
služby vždy podle přání a potřeb
klienta. Jedná se především
o celodenní aktivizační program –
skupinové cvičení, trénování
paměti, poslech hudby, zpěv, reminiscenční terapii, arteterapii, pracovní terapii, pobyt na velké zahra-
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dě, procházky, výlety, společné
oslavy, duchovní program, dále
dohled nad užíváním léků, dopomoc při podávání stravy, oblékání
a použití toalety včetně výměny
pomůcek pro inkontinenci,“
seznámila s poskytovanými službami asistentka ředitelky Domu
Naděje Mgr. Lenka Hrabcová.
Veškerá činnost probíhá za přítomnosti instruktorek terapie
a pečovatelky, které dbají na bezpečnost a spokojenost klientů.
Celý denní stacionář je zařízen
tak, aby i méně orientovaní klienti
neodešli ze zařízení a neztratili
se. Klienti, kteří jsou zvyklí na
odpolední spánek, mají možnost
využít k odpočinku lůžko v klidné
místnosti.

„Vycházíme vstříc pracovní době
pečujících rodin; četnost pobytu,
stejně jako dobu příjezdu a odjezdu, si určují senioři ve spolupráci
se svými rodinami podle svých
potřeb a možností. Na základě
domluvy je možné zajistit i svoz
a odvoz klientů,“ dodala Hrabcová.
Bližší informace o možnosti
a podmínkách přijetí do zařízení
poskytne sociální pracovnice
Jana Šubertová, DiS. e-mailem
socialni.bohunice.brno@nadeje.cz, telefonicky na číslech
775 889 699 a 547 210 904 nebo
osobně přímo v zařízení Dům
Naděje Brno-Bohunice, Arménská 2.

(red)

Informujeme

Romové oslaví svůj den tancem i ochutnávkou tradičních pokrmů

Tanec, zpěv i tradiční romská
kuchyně je připravena 8. dubna
v centru Brna na oslavu Mezinárodního dne Romů.
Mezinárodní den Romů byl stanoven na 8. dubna, kdy se konal
historicky první světový kongres
Mezinárodní romské unie (International Romani Union). Slaví se
od roku 1990 a od té doby je uznáván vládami a světovými institucemi. Oslavuje bohatou a krásnou
romskou kulturu, Romové si však
v tento den připomínají také útlak
a porušování základních lidských
práv Romů na celém světě.

Přípravy oslav jsou již v plném
proudu a pořadatelé letos plánují
na náměstí Svobody velkolepý
kulturní program pro širokou
veřejnost. Oslavy budou zahájeny
v 11.00 hodin dopoledne, kdy
budou pro zvědavé návštěvníky
připraveny stánky s historickou
i současnou tematikou, ochutnávky romské kuchyně i stánky s běžným občerstvením. V 15.00 hodin
začne hlavní kulturní program na
velkém pódiu, prvotřídní muzika
a temperamentní tance. Vedle tradičních romských písní zazní
jazz, swing, latinské rytmy nebo
rhythm and blues, milovníci hudby

si tedy jistě přijdou na své. Vystoupí brněnská finalistka Superstar
Monika Bagárová, hudební
seskupení Kale, taneční skupina
Merci a další umělci.
Záštitu nad oslavami Mezinárodního dne Romů převzali hejtman
kraje a primátor města Brna. Přivítáme také zahraniční hosty, velvyslance Spojených států amerických v České republice
Normana L. Eisena a starostu britského města Leeds, které je partnerským městem Brna.
Pořadatelské organizace IQ Roma
Servis, Muzeum romské kultury,
Drom-romské středisko, Ratolest,

Společenství Romů na Moravě
a Romodrom budou u toho a představí činnost svých organizací.
Samotní Romové se zapojí jako
dobrovolníci, již dnes sestavují
program, roznášejí letáky a plakáty, zajistí pořadatelské služby,
pomohou se stavbou stánků, připraví tradiční pochoutky a zajistí
také úklid veřejného prostranství.
Bližší informace na sociální síti
www.facebook.com/denromubrno.


Helena Krištofová,
romská poradkyně
Magistrát města Brna

Jak pečují o nejmenší v dětské skupině ukáží na modelovém pracovišti

Dětské skupiny pomohou rodičům nastupujícím do práce po
mateřské dovolené. Modelová
dětská skupina funguje na
Údolní 53.
Rodiče, kteří se vracejí do zaměstnání po mateřské či rodičovské

dovolené a hledají vhodné zařízení pro péči o své děti, si již brzy
budou moci oddychnout. Od příštího roku by měl vstoupit v platnost
zákon o dětské skupině, který
umožní zaměstnavatelům a státním i nestátním organizacím
poskytovat svým zaměstnancům

péči o děti již od šesti měsíců věku.
V rámci různých projektů se již
dětské skupinky začínají objevovat. Jednu z nich realizuje občanské sdružení Prostor pro rodinu
v Centru Aktivního Vzdělávání
společnosti Alfadeck v centru
Brna na Údolní 53. Dětská skupinka zde funguje jako modelové
pracoviště pro rodiče i zaměstnavatele, kteří o ne-rodinné péči
o děti uvažují. Je také využívána
jako tréninkové pracoviště pro
osoby pečující o malé děti v rámci
akreditovaných kurzů MŠMT ČR.
Společnost Alfadeck poskytuje
vzdělávací služby a dětská skupinka je otevřena pro děti vlastních zaměstnanců, pro děti
obchodních partnerů společnosti
a pro klienty Centra Aktivního
Vzdělávání.
Den otevřených dveří na modelovém pracovišti v Brně je
25. března od 15.00 do 17.00
hodin, na návštěvu mohou přijít

i děti. Více informací na www.alfadeck.cz pod záložkou Človíček.
O tom, jak modelové pracoviště
v Brně funguje, kteří zaměstnavatelé v Jihomoravském kraji už
s péčí o děti svých zaměstnanců
započali a kteří jsou považováni
za vstřícné k potřebám rodičů,
uvádějí webové stránky www.firmaprorodinu.cz. Tady je také
možné nominovat firmu pro rodinu anebo hlasovat pro zaměstnavatele, který rodičům vychází
svou péčí vstříc.
Soutěž „Firma pro rodinu“ i modelové pracoviště pro péči v dětské
skupině realizuje občanské sdružení Prostor pro rodinu jako součást projektu „Vytváření nástrojů
na zlepšování pro-rodinné politiky
u zaměstnavatelů v Libereckém
a Jihomoravském kraji“. Více na
www.prostorprorodinu.cz.


Zita Klečková,
Centrum Aktivního Vzdělávání
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Vánoční jedličky v květináči budou začátkem dubna vysazeny do lesa

Již počtrnácté pořádá 6. dubna
Ekologický institut Veronica
jarní výsadbu vánočních jedliček.
Výsadba jedliček je každoročním
vyvrcholením iniciativy na podporu původní české dřeviny – jedle
bělokoré. Ta v průběhu posledních let z české přírody téměř
vymizela. Během minulých let
jsme díky jarním výsadbám vrátili
do přírody více jak dva tisíce stromů.
Živé jedličky v květináči mají lidé

možnost nakoupit před Vánoci
v Ekologické poradně Veronica.
„Ve vánočním čase tak namísto
koupě řezaného stromku mohou
zakoupit jedličku v květináči, kterou si doma ozdobí jako malý
vánoční stromek. Na jaře pak stromeček navrátí zpátky do lesa,“
přiblížila průběh celé akce její
koordinátorka Olga Krejčířová.
A kde sehnat jedličku v květináči,
pokud ji nemám již od Vánoc?
Stromky je možné přijít zakoupit
i nyní – několik jich je stále k dispozici v Ekologické poradně Veroni-

ca na Panské 9. Jedličky budou
k zakoupení rovněž přímo na místě výsadby.
Kdy a kam je třeba přijít? Jarní
výsadba vánočních jedliček se
letos koná 6. dubna v 10.00 hodin
dopoledne v lese za Soběšicemi.
Ze zastávky Lesní školka za
Soběšicemi, směrem na Útěchov,
zájemce na místo výsadby dovedou šipky. Autobus číslo 57 z Merhautovy ulice odjíždí v 9.13 a 9.33
hodin, autobus číslo 43 z Králova
Pole-nádraží odjíždí v 9.12 a 9.32
hodin (na zastávce Soběšice –

Klarisky přestup na autobus
č. 57).
Místo pro vysazení stromků připravili pracovníci Školního lesního
podniku Masarykův les Křtiny
Mendlovy univerzity v Brně, na
jehož pozemcích se výsadba
koná.
Více informací poskytne Olga Krejčířová na telefonech 542 422 757,
775 723 742, a e-mailu olga.krejcirova@veronica.cz nebo na
www.veronica.cz.

Mgr. Mariana Zbořilová,
Ekologický institut Veronica

Pro podání přiznání daně z příjmu úřady rozšířily úřední hodiny
Všichni, kteří jsou povinni podat
daňové přiznání k dani z příjmů
za rok 2012 nejpozději do 2. dubna letošního roku a rozhodnou
se odevzdat daňové přiznání
osobně na finančním úřadě či
na některém z jeho územních
pracovišť, mohou využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
(dřívější finanční úřady).
Daňové přiznání k dani z příjmů
se podává místně příslušnému
správci daně, tedy územnímu pracovišti finančního úřadu podle
adresy trvalého pobytu fyzické
osoby či sídla právnické osoby.
Nejjednodušším způsobem, jak
podat přiznání a vyhnout se případnému čekání a frontám na
podatelnách územních pracovišť,
je vyplnění a odeslání přiznání na
internetové adrese www.danee-

lektronicky.cz, kde lze využít
podrobného průvodce vyplněním
daňového přiznání.
V případě, kdy poplatníkovi zpracovává a podává přiznání daňový poradce, je termínem pro
podání přiznání 1. červenec 2013,
avšak plná moc udělená poradci
musí být finančnímu úřadu doručena nejpozději 2. dubna 2013!
V termínu pro podání přiznání je
poplatník povinen daň finančnímu
úřadu také zaplatit. Daň lze
finančnímu úřadu uhradit:
a) hotově
Na pokladně kteréhokoliv
územního pracoviště, a to nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.
b) prostřednictvím poštovní
poukázky typu A
Poplatník může k zaplacení
použít poštovní poukázku, kte-
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rou obdrží na České poště,
s. p. Je důležité dobře vyplnit
údaje na poukázce, aby platba
byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována.
Předčíslí bankovního účtu
určuje druh daně, matriková
část jednoznačně určuje
finanční úřad. Pro příklad pan
Novák, fyzická osoba s místem
pobytu na území Jihomoravského kraje, hradící za sebe
daň z příjmů fyzických osob
podávajících přiznání, zašle
příslušnou částku na bankovní
účet Finančního úřadu pro
Jihomoravský kraj (kam rovněž podává daňové přiznání)
ve tvaru 721-77628621/0710,
jako variabilní symbol uvede
své celé rodné číslo, konstantní symbol 1149.
Částka musí být na účet
finančního úřadu připsána nej-

později v den splatnosti daňové povinnosti.
c) bezhotovostním převodem
Předčíslí bankovního účtu
určuje druh daně, matriková
část jednoznačně určuje
finanční úřad. Pro příklad: pan
Novák, fyzická osoba s místem
pobytu na území Jihomoravského kraje, hradící za sebe
daň z příjmů fyzických osob
podávajících přiznání, zašle
příslušnou částku na bankovní
účet Finančního úřadu pro
Jihomoravský kraj (kam rovněž podává daňové přiznání)
ve tvaru 721-77628621/0710,
jako variabilní symbol uvede
své celé rodné číslo, konstantní symbol 1148.
Částka musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději
v den splatnosti daňové povinPokračování na straně 9
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Pokračování ze strany 8
nosti. Kompletní informace ke
způsobům placení daně nalezne veřejnost na internetových
stránkách Finanční správy

www.financnisprava.cz
v sekci Placení daní.

JUDr. David Stančík,
tiskový mluvčí Finančního úřadu
pro Jihomoravský kraj

Úřední hodiny:
pondělí–pátek 23.–29. 3. 2013
8.00–18.00 hodin
sobota 30. 3. 8.00–12.00 hodin
úterý 2. 4.
8.00–18.00 hodin

Sobotní úřední hodiny platí pouze
pro ÚzP v Blansku, v Břeclavi, v Hodoníně, ve Vyškově, ve Znojmě a pro
ÚzP Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV
a Brno-venkov.

Vyškolení tazatelé se v domácnostech zeptají na životní podmínky
Od února do května budou
vybrané domácnosti navštěvovat tazatelé z Českého statitistického úřadu. Zajistí sběr dat
pro šetření o životních podmínkách.
Český statistický úřad organizuje
v roce 2013 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření
o životních podmínkách domácností v České republice –
EU-SILC 2013 (Životní podmínky
2013), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smy-

slem tohoto zjišťování je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci
v celkem 30 evropských zemích.
Dalším cílem je získat data pro
výpočet ukazatelů peněžní
a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území
celé České republiky v 10 127
domácnostech, z nichž se 6 527
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době
od 23. února do 12. května prostřednictvím speciálně vyškole-

ných tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které
mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením,
které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení
šetření Životní podmínky 2013
a které jim vydá Krajská správa
ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna podle
přísných požadavků zákona

č. 89/1995 Sb. o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů.
Všichni pracovníci zúčastnění
na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech
ve smyslu §16 zmiňovaného
zákona o státní statistické službě.
Více informací a případné dotazy
zodpoví Martina Nováková na
telefonním čísle 542 528 233.



(red)

Pozvánky na akce radnice
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Rozhovor

Laďa Kerndl: Zasadil jsem strom, postavil dům a zplodil syna…
S Laďou Kerndlem vedeme hovory
průběžně při nejrůznějších příležitostech. Setkali jsme se i na Popeleční středu, která je v římskokatolickém liturgickém kalendáři prvním
dnem čtyřicetidenní předvelikonoční postní doby. Popeleční středa je
ale pro křesťany nejen dnem přísného půstu, ale i připomínkou pomíjivosti pozemského života. Poznamenání popelem, tzv. Popelec,
doprovázejí kněží v kostelech slovy:
Pamatuj, že prach jsi a v prach se
navrátíš.

Jak je to u vás s vírou
a duchovním životem?
Jeden z mých prvních životních
vjemů je, že jako maličký klučina
zpívám v husovickém kostele. Za
svůj život jsem pak navštívil sto
osmapadesát zemí a ostrovů, ale
ty kostely, do kterých jsem tam při
každé možné příležitosti chodil, ty
bych nespočítal. Vždycky jsem se
tam pomodlil za svoje blízké a dal
nějakou tu minci do pokladničky.
Bylo mi ale jedno, do jakého kostela
jdu. Bůh je podle mě jenom jeden,
ať už se mu v různých náboženstvích a koutech světa říká jakkoliv.
Já jsem byl rodiči veden k dobru
a k nezávislosti na věcech pomíjivých. Proto se i teď snažím věnovat
pozornost a život hodnotám přetrvávajícím, chcete-li – duchovním.

i na bicí. V patnácti jsem založil
trampskou osadu Tomahawk složenou převážně z muzikantů
a o rok později školní orchestr Zmataři. První skutečné angažmá jsem
měl v sedmnácti, kdy jsem účinkoval společně s Ljubou Hermanovou. Na vojně jsem založil skupinu,
které jsem dal podle své trampské
přezdívky název Henkls a po
návratu z vojny jsem prošel
orchestry Karla Seiferta, Jaroslava
Valy, Jana Vosmekla a Milana Šíbla. Ve svých pětadvaceti jsem se
vydal na dráhu profesionálního
muzikanta. A jsem jím dodnes.

Vaši hudební i životní pouť přibrzdil rok 1994.
A mohl ho v mých necelých padesáti letech i ukončit.Ten rok byl nejhorším rokem mého života. Přišel
jsem o svoji milovanou kytaru
i o všechny peníze, které jsem si
za dobu hraní našetřil. Co ale horšího. Umřel mi táta na rakovinu a já
ji sám dostal. A doktoři mi v jednu
chvíli dávali jen pár hodin života.

Paní primářka Neumanová řekla,
že to byl malý zázrak, že jste se
z toho dostal a pan doktor
Kostřica potvrdil, že to bylo
i díky vaší bojovnosti a vnitřní
síle.

Jednou z nejznámějších ve
vašem podání je píseň My Way.
Má cesta. Jaká je vaše hudební
pouť?

Nejvíc mi pomohla rodina… Do
nemocnice mě chodil navštěvovat
ale také pan kapelník Gustav
Brom. Tehdy mě nazval českým
Sinatrou. Prý jsem americký zpěvák s českým pasem. To byla pro
mě velká pocta a povzbuzení. Řekl
mi taky, že nesmím umřít, protože
mě prý vždycky chtěl do kapely,
ale já že dával přednost svobodě
po světě.Vzpomínám si, jako by to
bylo včera, jak řekl – teď ale budeš
zpívat se mnou a už mi nikam
neutečeš. Dal jsem se dohromady
a skutečně začal zpívat s Orchestrem Gustava Broma. Odehráli
jsme asi sedm bezvadných koncertů… a pan Brom umřel. Ale hodně mi pomohl. Hodně. Stejně tak
Felix Slováček, s jehož orchestrem
jsem pak začal spolupracovat
a spolupracuji dodnes. Před měsícem jsme vydali další společné CD.

Odmalička jsem zpíval a od sedmi
let hrál na housle. Pak taky na kytaru a klavír, který jsem později vystudoval na hudební škole. Hrál jsem

Určitě vám pomohlo také to, že
jste taky sportoval – boxoval,
vzpíral, vesloval. Prý máte ale
i výtvarný talent.

Byli vám rodiče inspirací a vzorem i v oblasti hudby?
Táta byl velký muzikant. Dodnes
s láskou schraňuji jako vzácnou
relikvii jeho klarinet. Ale ovládal
i spoustu dalších nástrojů.Ve svých
pětasedmdesáti letech si opatřil
všechno potřebné a vyrobil si krásně hrající dudy. Dodnes jsou funkční. Moje máma byla zase nejen
výborná operetní zpěvačka, ale
také velký tramp. Od ní jsem se
naučil ty nejkrásnější trampské písničky a ještě v jejím pozdním věku
jsme si je společně zpívali.

Profil
Jako kluk jsem měl vztah ke dřevu
a k železu. Chodil jsem se dívat na
hrad Veveří na umělecké kováře
a hodně jsem od nich odkoukal.
Známá brněnská malířka Ivana
Barazzi mě přivedla i k malování
filmových klapek, které se draží ve
prospěch dětí na filmovém festivalu
ve Zlíně. A protože mám štěstí na
lidi, potkal jsem také Jirku Netíka,
sochaře a řezbáře. Měl jsem doma
čtyřicet let schované řezbářské
nádobíčko a on mi jako skutečný
mistr oboru ukázal, jak s ním pracovat. První dílo, které jsem udělal,
byla hlava Krista. Je asi povedená,
když si ji ode mě chtěl Jirka koupit.

O tom setkávání a spojování lidí
je také další důležitá aktivita ve
vašem životě, kterou jste nazval
Spolek nepřátel smutku a přátel
jazzu.
Tento spolek založil už v roce 1930
můj táta Václav. Já jsem ho pouze
v roce 1998 obnovil nejen jako
poctu mému otci, ale i jako hold
všem, kteří se v životě nevzdávají.
Jsem rád, že mohu dávat takové
lidi dohromady. Už jich jsou ve spolku téměř dvě stovky. Patří sem
všichni s pozitivním myšlením, ale
imaginárně do něho může vstoupit
každý, kdo se postaví nepřízni osudu. Říká se, že správný chlap by
měl zasadit strom, postavit dům
a zplodit syna. Mě se to podařilo,
byť v opačném pořadí (úsměv)
a považuji to za dar, který mě obohacuje a posiluje. Máte-li vnitřní
sílu, měli byste se o ni podělit
s ostatními.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Vladimír Kerndl, kterému se
odmalička říká Laďa, se narodil
16. května 1945 v Brně. Vyučil
se nástrojařem a absolvoval
strojní průmyslovku, ale to už
byl plně upsaný hudbě. V roce
1962 získává první hudební
angažmá v Divadle Večerní
Brno, kde účinkoval v recitálu
Ljuby Hermanové. Po návratu
z vojny vystřídal několik hudebních seskupení, aby v roce
1970 již jako profesionální
hudebník zakotvil v kapele
Jaroslava Řehánka. Od roku
1971 hrál s orchestrem Leona
Slezáka v Norsku a poté na
amerických lodích. V roce 1985
založil vlastní kapelu Key
Band, se kterou koncertoval po
západní Evropě, aby se posléze opět vrátil na moře. V roce
1994 ho zastavila těžká
nemoc. Podstoupil několik operací a náročnou léčbu. Souboj
s nemocí nakonec vyhrál a po
více než roce se vrátil do světa
hudby a showbusinessu. Velmi
mu k tomu pomohl Gustav
Brom, s jehož kapelou natočil
v roce 1995 svoje první album
Jazzový dům. Dnes jich má na
svém kontě už osmnáct (mj.
Evergreens 1, 2 a 3, Swingové
Vánoce, Love Songs, Symphony & Evergreens, Filmové
melodie atd. – více na
www.ladakerndl.cz). Na mnoha dalších albech hostuje (mj.
Big band Felixe Slováčka,
Pavel Novák live, Kamelot
a další). Koncertuje u nás
i v cizině a spolupracuje s českými i zahraničními televizemi.
S manželkou Miladou má dceru Terezu a z prvního manželství syna Roberta. Radost má
i ze dvou vnuků Roberta
a Kryštofa. K jeho zálibám patří
péče o zahradu a dům, který
postavil v Žernovníku.
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Neziskovky

Výprava do Tibetu: Jak rozpohybovat buddhistické mnichy
Teď musíme počkat, co z kluka
vyroste… Považujme to za tajemství v pořadí třetí.

Záchrana nástěnné malby

Pátá restaurátorská výprava
brněnského Sdružení pro Tibet
v červenci a srpnu 2012 navštívila údolí Nubra v Ladaku.
Do údolí Nubra v Ladaku, jihozápadního výběžku Tibetu na území
Indie, se výprava Sdružení pro
Tibet rozjela se dvěma úkoly.
Prvním bylo zahájit záchrannou
konzervaci maleb na stěnách lhačungu a přizvat k tomu místní studenty, aby se naučili základům
restaurování nebo aspoň zjistili,
o co jde.
Druhý úkol ukládal ve druhém turnusu vložit do protékající střechy
některé svatyně paropropustnou
folii Dekten. Mniši by mohli do příště zjistit, jestli to funguje a mohlo
by se v izolaci pokračovat.

Čechům pomohou
tajemné krásky
Do Lehu dorazila první skupina
ve složení vedoucí Dalibor
Lebloch, lékařka Stella Kratochvílová, výtvarník Petr Kubina,
elektrikář Jiří Slouka, stavbyvedoucí Nikol Žizková, dobrovolnice Hana Jedličková 21. července
2012.
Už další den ráno jsme jednali
v sídle Himalaya Cultural Heritage
Foundation (HCHF) se sekretářem dr. Sonamem Wangčokem –
právě on nám doporučil přijmout
do učení dvě studentky z Delhi
institute of heritage research and
management, a to slečny Noor
Jahan a Wajeeda Tabassum.
Tajemné krásky, navíc muslimky, dychtící pod vedením křesťanských profesorů pracovat
v buddhistickém klášteře – první
mystérium mise 2012 .

Naši mistři restaurátoři, akademičtí malíři Martin Martan
a Roman Ševčík, přiletěli až ten
den ráno a… nějak jsme se minuli. Bohové rozhodli, že je objevíme
až za dva dny, čtyřicet kilometrů
odtud, v klášteře Tikse, coby hosty Jeho Eminence Nawang Jamyang Chamba Stanzin Převtělence
z Tikse. Nikdo netuší, proč a jak
se tam octli – záhada, druhé mystérium mise 2012 bylo tu.

Plyšák pro Jeho Eminenci
Za drobné dárky z Moravy se
nám dr. Wangčuk odvděčil
darem: pozval nás k audienci
u nejvýznamnějšího ladackého
převtělence, Kušok Bakula Rinpočeho (http://en.wikipedia.org/
/wiki/Kushok_Bakula_Rinpoche), emanace Buddhy Amitábhy. Ceremoniář nás rozsadil
v audienční lodžii k tibetským
vyřezávaným stolkům. Kolmo na
naši řadu stál symbolický prázdný trůn dalajlámův, vedle něj
osobní oltář Bakulův a vedle něj
seděla sama Jeho Eminence
s pobočníkem Sonamem po levici. Hovořil Sonam, hovořil jsem
já, Bakula si nás mlčky prohlížel.
Následovalo předání darů, jimž
měla dominovat kniha o brněnských památkách a jejich proměně v rukou restaurátorů. Byla přijata vlídně. Pak ale přistoupila
Stella a předala Jeho Eminenci
plyšového psíčka. Přijat byl
s nadšením! Oči sedmiletého
kloučka se rozsvítily úplně jiným
světlem, plyšáčka si přitulil
k mnišskému hábitu a my jsme
rázem měli budoucího duchovního vůdce Ladaku na své straně.
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24. a 25 července se výprava
s materiálem přepravila přes průsmyk do Kardung La, tj. přes
Ladacký hřeben k soutoku řeky
Šajok a Nubra na dně stejnojmenného karákoramského údolí –
údolí Nubra.
Tam, na skalním ostrohu nad vsí
Diskit, visí zázrak (číslo čtyři), diskitský monastýr, celým jménem
Galden Tashi Chosling Diskit
Gompa. Zde jsme se pustili do
plnění úkolu číslo jedna – nástěnné malby ve svatyni lhačung. Po
obdržení souhlasu obyvatel lhačungu to frčelo: Namgal, Ridzing,
Jonten a další půltucet gelongů
vyběhli schody, opatrně rozebrali
oltář a jako svátost jej po kusech
odnosili do staré zasedací místnosti – dukhangu. Přišel opat
pokývat hlavou, ale byl brzy vytlačen bílými „vetřelci“ a dvěmi spanilými studentkami.
Zevnitř ven se po deset dní valil
prach z jemného spraše omítek.
Po té se nám laikům zdálo, že se
stěny změnily jen málo. Restau-

rátorská zpráva ovšem hýří slovy
jako zmapování a fotodokumentace stavu, zajištění, konsolidace,
injektáž, zakotvení k podkladu,
transfery, demontáž nevhodné
plombáže, její náhrada, odhalení
a vyčištění defektů, metylcelulóza, Primal, Paraloid a další.
Noori a Wajeeda vzaly svůj první
restaurátorský workshop velice
odpovědně. K výuce se dostavovaly včas, upravené a s notesem

a propiskou. Brzy vyfasovaly houbičky, skalpely, špachtle. Mistři
vládli injekčními stříkačkami
a tampony, jen vzácně brali do
ruky štětec.
Malby byly zachráněny. Teď vydrží
bez újmy třeba několik let.

Izolace střechy
Kolem 8. srpna se mniši postupně
vraceli z vedlejšího údolí ze skončeného učení Jeho Svatosti XIV.
dalajlámy. Dorazila i Nikol s Hankou a s nimi programový úkol číslo
dva – střecha. Když opat rozhodl,
že rekonstrukci naléhavě potřebuje střecha nad gokhangem, protože na ochranná božstva už léta
zatéká, Nikol nezaváhala a šarmantními leč nekompromisními
pokyny vyhnala na stavbu všechny
bojeschopné muže, ctihodké
gelongy (krom starců) včetně milého opata – zázrak číslo pět.
A boj to tedy byl: Jindy usměvaví
leč flegmatičtí Buddhovi adepti se
proměnili v zuřivá božstva. Sám
opat shodil hábit a ve žluté suknici, červené mikině, s vybledlou
kšiltovkou a v tmavých brýlích se
s krumpáčem vrhl na obřadní stupínek-oltářík pro zápalné oběti.
Zavazel.

Za dva dny, po odklizení horních
pěti centimetrů starého jílu
a kamení na ploše 5 x 6 metrů,
došlo na slavný okamžik. Pod
karákoramskými ledovci a sněhovci k modrému nebi zazářila
ostrá červeň rozvinuté paropropustné folie Dekten. Pečlivě ji
vyspádovali a kolem dokola
vyvedli dobrých 30 cm na lemující
atiku. K lítostí červených mnichů
Pokračování na straně 13

Neziskovky

a zaměstnat muslimské slečinky aneb Šest záhad ladackých
Slané a velehorské, typické tibetské jezero – žel na hranicích Indie
a Číny, neboť stát Tibet neexistuje:
smutná „velmocenská“ záhada
číslo šest.
Touhle hranicí zřejmě nepohneme. Ale hranicí mezi kulturami
jsme zas řádně zalomcovali.
Trvám na tom, že Moravané, Češi
a Ladačané letos v Diskitu konali
ve prospěch umění, k zachování

tibetské kulturní a duchovní tradice Ladaku.
Připojte se! Hledáme dobrovolníky, odborníky, mecenáše, firemní
sponzoring, grantového agenta,
odbornou záštitu. Nebo jen sympatizanty, toužící pobýt s námi
v tibetském klášteře. Více na
www.fortibet.cz.

dr. Dalibor Lebloch,
Sdružení pro Tibet

Pozvání na přednášku
Pokračování ze strany 12
byla ta krásná červená folie úplně
překryta, čím jiným než jílem.

Smutná poslední záhada
Konal se třetí děkovný večírek
a dobrovolníci se vytráceli. Kdo

už po horách pochodil, vracel se
do Dillí. Kdo klášterem začal,
odměňoval se na závěr: Vřele
doporučuji třídenní motocyklové
dobrodružství terénem a brody,
přes Čang La (5300) k jezeru Pangong se strání šípkových keřů.

Předseda občanského Sdružení pro Tibet Dalibor Lebloch
konfrontuje 28. března v 18.00
hodin ve Hvězdárně a planetariu Brno své zážitky z cyklocesty
Tibetem se studií tibetanistky
Alexandry David-Neel z konce

devatenáctého století. Srovná
Centrální Tibet s jeho okrajovou
částí – Ladakem, zvaným Malý
Tibet. Představí desetileté úsilí
restaurátorů a dalších dobrovolníků o záchranu kulturního
dědictví Ladaku.

Dobrovolníci si vyměňují své zkušenosti v Dobrovolnickém centru 67
Dobrovolnické centrum 67
poskytuje prostor, inspiraci
a podporu mladým lidem se
zájmem o dobrovolnou pomoc.
„Naše centrum je určeno všem,
kteří se zajímají o možnosti
dobrovolnictví v Brně, České
republice, ale i ve světě. Je tu pro
všechny ve věku od patnácti do
třiceti let. Nabízíme prostor pro
setkávání, nabízíme tipy na zajímavé a netradiční akce a dokážeme poradit i s finanční podporou projektů,“ seznámila s nabídkou za občanské sdružení
Plán B, které centrum provozuje,
Kateřina Petrášová.

Centrum sídlí na ulici Lidická 50
v budově SVČ Lužánky,
otevřeno je každou středu
a čtvrtek od 15.00 do 18.00
hodin, pro zájemce o Evropskou
dobrovolnou službu (tedy o možnost vyjet až na rok do zahraničí
na zkušenou) v pondělí od 14.00
do 16.00 hodin.
Dobrovolnické centrum 67 nabízí také večerní programy zaměřené na výměnu zkušeností
s dobrovolnickými pobyty v České republice nebo v zahraničí,
představování alternativ, projekce filmů se sociální a lidskoprávní tématikou a prezentace projektů mladých lidí, včetně
fotografických výstav. Zájemci se

mohou těšit na 21. března
v 18.30 na program s názvem
Dobrovolníkem AFS v Brazílii
a 28. března se v 18.30 hodin
bude promítat český film Půlnoc,

po kterém následuje debata
s Romanem Kleckerem z Hnutí
Duha.
Více informací na www.dc67.cz.

(red)

chalo ve své správě. Zároveň
jsme nájemcům bytů nabídli možnost uzavřít Dohodu o úpravě
nájemného z bytu jako ještě další
zmírnění dopadů deregulace
nájemného. Ukázalo se, že tento
krok byl správným směrem, neboť
Dohodu
podepsalo
podle
předběžných odhadů 80 %
nájemců. S tímto konstatováním

bych chtěl připomenout těm
nájemcům, kteří nezvládli uzavřít
Dohodu o úpravě nájemného
z bytu, že tak mohou učinit na
základě individuální písemné
žádosti adresované na Bytový
odbor ÚMČ Brno-střed. Žádosti
budou akceptovány do konce
měsíce dubna 2013.
Pokračování na straně 14

Názory vedení radnice

Vážení občané,
jako první místostarosta městské
části Brno-střed,
který má v gesci
bytovou problematiku zaměřenou především
na oblast smluvních vztahů s nájemci obecních
bytů, rád využívám této příležitosti

se s vámi podělit o první zkušenosti, které jsme získali čerstvě
po deregulaci nájemného v městě
Brně. Nastavili jsme výchozí parametry pro oblast bydlení ve středu
města v obecních bytech svěřených do správy městské části
Brno-střed obdobně jako město
Brno (Magistrát města Brna)
v domech, které si město pone-
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Názory vedení radnice
Pokračování ze strany 13
Nadále budeme vyhodnocovat
a podrobně sledovat vývoj trhu
s byty, uvolňování a zájem o přidělování obecných bytů svěřených
městské části Brno-střed s ohledem na lokalitu, výši nájemného

a velikost bytu. Nicméně bych chtěl
konstatovat, že se nám postupně
podařilo nastavit jasné parametry,
které úzce souvisejí se správou
bytového fondu. Jedná se především o Pravidla pronájmu bytů
v městské části Brno-střed a postup

při prodlužování nájemních smluv.
Vše souvisí se vším, což platí
i v této oblasti, a proto bych znovu
chtěl apelovat na nájemce, ať sledují vývoj a dodržují smluvní ujednání nájemních smluv, z kterých
vyplývají nejen práva, ale i povin-

nosti především včas platit nájemné a úhrady za plnění poskytovaná
s užíváním bytu.

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

Do ulic v městské části Brno-střed se vrátí úklidoví pracovníci
v rámci spolupráce radnice s úřadem práce
Radnice městské
části Brno-střed
se vrací k úspěšné a mnohaleté
spolupráci s krajskou pobočkou
úřadu
práce
v Brně. Na základě rozhodnutí Rady městské části
Brno-střed bude vytvořeno
v období od března 2013 až do
února 2014 celkově 27 nových
pracovních míst pro výkon veřejně prospěšných prací.
Ty – ve zkratce řečeno – fungují
na principu, že mzdové náklady
na tyto zaměstnance hradí zaměstnavateli, což je v tomto případě
Úřad městské části Brno-střed,
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti úřad práce. Pro všechny
zúčastněné je to výhodný systém:
Nezaměstnaní najdou pracovní
uplatnění, finančně si polepší
a neztrácejí pracovní návyky, radnice šetří náklady. Spolupráce
s úřadem práce funguje na Brně-střed už od roku 2001 a jsme s ní
velice spokojeni. Pracovníky
využíváme na úklidové práce
veřejných prostor – jejich nasazení

je rychlé, operativní a navíc umožňuje efektivní úklid i tam, kde třeba
není možné nasadit na čištění
mechanizaci. Pokud nedojde
k nějakým nečekaným změnám
v legislativě, budeme se snažit,
aby tento projekt fungoval i v dalších letech.
Na tomto místě by také bylo
vhodné upozornit na to, že využívání možnosti veřejně prospěšných prací není v rozporu
s loňským nálezem Ústavního
soudu – ten totiž zrušil jiný typ
práce nezaměstnaných, a to
veřejnou službu. Tyto pojmy, spolu ještě s jedním podobným, kterým jsou „obecně prospěšné
práce“, se totiž často zaměňují,
a to i v médiích. Právě uplatňování
veřejné služby, kterou v roce 2012
úřad práce upřednostňoval, bylo
důvodem nevyužívání pracovníků
VPP ze strany radnice v předchozím roce. Jelikož však výkon
veřejné služby nebyl pro městskou část Brno-střed dostatečně
efektivní, vítáme návrat k veřejně
prospěšný pracím.
Veřejně prospěšné práce definuje zákon č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti, podle něhož se
veřejně prospěšnými pracemi
rozumějí „pracovní příležitosti
spočívající zejména v údržbě
veřejných prostranství, úklidu
a údržbě veřejných budov
a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí
nebo ve prospěch státních nebo
jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel
[…] k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě
dohody s úřadem práce, který na
ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek. Příspěvek lze
poskytnout až do výše skutečně
vynaložených prostředků na mzdy
nebo platy na zaměstnance […]“.
Tzv. veřejná služba také vycházela ze zákona o zaměstnanosti.
Ten dával úřadu práce možnost
vyřadit z evidence takového
uchazeče o zaměstnání, který byl
nezaměstnaný déle než 2 měsíce
a který odmítl vykonávat bez
nároku na odměnu práce pro
veřejný sektor v rozsahu 20 hodin
týdně. Příslušný paragraf zákona
Ústavní soud České republiky

zrušil svým nálezem dne 27. listopadu 2012, neboť dospěl
k závěru, že tzv. veřejná služba je
v rozporu s celou řadou ustanovení Listiny základních práv
a svobod a také v rozporu s Ústavou ČR. Detailnější informace je
možné získat na webových stránkách soudu www.concourt.cz.
Obecně prospěšné práce jsou
alternativním trestem, který může
uložit soud v rozsahu 50–300
hodin za přečin, tj. nedbalostní
trestný čin a úmyslný trestný čin,
na který trestní zákon stanoví
trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.
Obecně prospěšné práce je nutné odpracovat osobně, bezplatně, ve volném čase, nejpozději
ve lhůtě dvou let ode dne, kdy
soud nařídil výkon trestu. Práce
jsou vykonávány ve prospěch
obcí, státních nebo jiných obecně
prospěšných institucí.

bliky starších 18 let. Současný
režim jako příznivější hodnotí častěji mladší, vzdělanější a lépe
materiálně zajištění lidé.
Po přečtení této zprávy jsem si
říkala, jestli lidé, kteří si myslí, že
dříve bývávalo líp, jestli navštívili
země, ve kterých ještě totalitní
režim přežívá, a chtěli by tam
eventuálně žít?
Podle mého názoru, minulost nejvíc zkreslují vzpomínky. Každý na

své mládí vzpomíná rád, špatné
je zapomenuto.
A ještě se nabízí srovnání se zvířátky v ZOO. Jejich svoboda je
omezena výběhem nebo klecí.
Tak jsou zvyklá. Životní potřeby
mají zabezpečené. U zvířátek je
vyloučeno, aby byla po čase
vypuštěna na svobodu, ten nový
způsob života by nezvládla.
U homo sapiens (člověka moudrého, též člověka rozumného)

by to mělo být jinak. Proto se většina lidí na svobodě po roce 1989
zorientovala. Existencionálně se
části z nich mohlo dařit i hůř,
museli se začít spoléhat sami na
sebe, ale měli a stále mají mnoho
možností a jdou do toho. Nevzdávají se.
Někteří však žijí jen vzpomínkami
na své mládí a zajištěný přísun
potravy...
 Věra Soukalová,
zastupitelka za TOP 09



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

Názory zastupitelů

Proč to tak je?
Méně než polovina Čechů si myslí, že je současný
režim lepší než
komunistická
totalita před listopadem
1989.
Ukázal to průzkum agentury STEM, který
agentura prováděla v období od
4. do 11. ledna 2013. Zúčastnilo
se ho 1119 obyvatel České repu-
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Naše školy

Ochrana vody se stala tématem environmentálního dne na ZŠ Hroznová
Konec ledna patří tradičně
předávání vysvědčení za první
pololetí. Na Základní škole
Hroznová se navíc konal environmentální den pro žáky
šestých až devátých tříd.
Akce se konala 31. ledna již
podruhé, tentokrát jejím tématem
byla Ochrana vody. Děti se nejprve rozdělily do skupin, ve kterých plnily úkoly na jednotlivých
stanovištích. Vodu a její ochranu
zkoumaly z různých hledisek.
Například v matematice žáci počítali, kolik vody proteče kapajícím
kohoutkem za jeden rok. Angličtináři si připravili rozšířenou slovní

zásobu zaměřenou na vodní živočichy. Všechny zaujaly pokusy se
slanou vodou ve fyzikální učebně.
S výčtem dalších zajímavých úkolů bychom mohli pokračovat. Uvedené aktivity doplňoval přírodovědný film a sportovní hry
v tělocvičně.
Rádi jsme žákům zpestřili slavnostní den, kdy dostávají vysvědčení. Rozšířili si vědomosti
z oblasti environmentální výchovy
a zapracovali na schopnostech
domluvit se s ostatními.
V kategorii šestých a sedmých.
tříd se na prvním místě umístilo
družstvo dívek ze 6.A, mezi osmými a devátými třídami zvítězil smí-

šený tým z 8.A. Děkujeme všem
pedagogům za přípravu environmentálního dne, zejména oboru
přírodních věd.


Mgr. Luděk Balcařík,
zástupce ředitele pro II. stupeň
Základní škola Brno, Hroznová

Žáci se naučili účinně pomáhat svým kamarádům s tělesným postižením

Základní škola Husova se zapojila do čtvrtého ročníku projektu Brno a jižní Morava bez hranic.

Projekt Brno a jižní Morava bez
hranic připravilo Vysoké učení
technické v Brně. Projekt je postaven na spolupráci dětí a dospě-

lých s různým postižením a dětí
ze základních škol, kteří pak společně pracují a pomáhají si při
konkrétních integračních akcích
a setkáních.
Děti se během projektu učily starat o své postižené kamarády,
ukázaly si, jak pomoci postiženému na vozíku a jak rychle složit
a rozložit vozík. Seznámily se
s různými druhy postižení
a vyslechly si osobní příběhy handicapovaných. V dramatických
scénkách si předvedly příklady
správného a nevhodného postupu při pomoci postiženým.
Děti se už těší na jarní terapeutické dílny, kde budou společně

vyrábět výtvory z různých materiálů a seznámí se s hippoterapií.
Ve sportovní části programu si
také změří své síly v atletice, florbalu, jízdě na vozíku a dalších disciplínách.
Všechny děti byly oceněny za
schopnost pomáhat a na památku si odnesly medaile i sladkou
odměnu. Poznaly, že postižení
kamarádi se od nich vlastně tolik
neliší, že mají spoustu společných zájmů a hlavně se mají rádi,
věří si a vzájemně si fandí.


PaedDr. Barbora Bočková,
ZŠ a MŠ Husova

Chřipka neumožnila Žákovské radě setkání s dětmi z Dětského centra
Vánoční jarmark na Základní
škole Křídlovická pomohl
opuštěným dětem.
Žákovská rada ze Základní školy
Křídlovická se 30. ledna vydala
do Dětského centra v Brně předat
částku, kterou získala jako výtěžek vánočního jarmarku. Finanční
dar deset tisíc korun jsme předali
do rukou paní ředitelky. Odevzdali
jsme nejenom peníze, ale i hračky
pro děti vybrané během prosince
a jako zvláštní překvapení napekla babička žáka Petra Kaše perníčky s věnováním, jež Petr předal
jménem školy.
Stejně jako minulý rok jsme si
chtěli s dětmi pohrát, popovídat
si a dozvědět se něco o životě

v Dětském centru. To se nám ale
bohužel nepodařilo z důvodu
chřipkové epidemie, které podlehli i někteří zaměstnanci.
Neváhali jsme a rozhodli jsme si
nějak zpříjemnit nastávající chvíle. Celá Žákovská rada si zahrála
mnoho her, při kterých jsme se
moc nasmáli. Poté jsme vyrazili
do kasemat hradu Špilberk. Zhruba kolem půl jedné jsme se vrátili
do školy plni zážitků.

Pavel Šmarda,
předseda Žákovské rady

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED
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Inzerce

ŠKOLA SLUNÍČKO – MONTESSORI, S.R.O.
ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY STÁLE PROBÍHÁ
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Mateřská škola - třídy s výukou v jazyce českém
- třída s prvky anglického jazyka

Základní škola - rozšířená výuka anglického jazyka
- max. 15 dětí ve třídě

EEG BIOFEEDBACK, ENVIRONMENTÁLNÍ STŘEDISKO BESKYDY
www.slunicko-montessori.cz, kontakt: 603 376 957

SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

CHLADNIČKY ● PRAČKY ●
● MYČKY ● SPORÁKY ●
● KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

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

BEZPEČNÝ PŘEVOD

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

603 185 571

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235
www.chladservis.cz

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

RE/MAX 100 Port

KOUPELNY NA KLÍČ

realitní kancelář, Panská 2, Brno

nebo PRAČKA ZDARMA!!!

Zajišťujeme nákupy, prodeje
a pronájmy nemovitostí
Zprostředkujeme hypotéky
Přijímáme makléře

+420 733 691 222
ivetta.sromova@re-max.cz

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
ŠITÉ NA MÍRU

ZA VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB
VÁM ZAPLATÍME!
Sídlo: Bayerova 8, 602 00 Brno
Telefon: +420 605 446 543
E-mail: janecek@proficient.cz

www.proﬁcient.cz
16
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!!! SLEVA 10%

– renovace, rekonstrukce, výstavba
– jsme 2 živnostníci pracující několik let
v oboru
– čtěte reference na www.bytjadra.cz
– kvalitně, levně, svižně
– koupelna hotová do 8 pracovních dnů
M: 777 852 244, bytjadra@seznam.cz

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
ve středu města

Nabízíme dlouhodobý pronájem prostor v suterénu,
240 m2, samostatný široký vchod (vjezd),
možnost parkování v oploceném dvoře.
Vhodné pro drobnou výrobu nebo sklad.

Bližší informace na tel. 724 050 455
Biskupské gymnázium, Barvičova 85, mail: bigy@bigy.cz

Inzerce

Příjem inzerce do zpravodajů
Odstartujte svou kariéru pod křídly silné
mezinárodní společnosti, která vstupuje na český trh

Hledáme schopné

OBCHODNÍKY A MANAŽERY
Nabízíme:
tAtrBLUJWOÓCPOVTZBCFOFmtZ
tPPEQPrBTQPMFŘOPTUJ
tSZTtÏNWzEŞMávÈOÓIrazFnâTQPMFŘOPTUÓ
t;ÈzFNÓkancFMÈřFotFMFfPO JntFrOFU
C7[BTÓMFKtFOBjiri.petras@pp.metlife.cz

Více informací o nás najdete na www.metlife.cz

Brno-střed, Bohunice,
Starý Lískovec, Útěchov

tel.: 774 458 060

inzerce@zpravodajebrno.cz
A nejen to, více informací na

www.promoBRNO.cz

WWW.NDBRNO.CZ

Bytový a kancelářský
nábytek

TOKA s.r.o. | Štursova 5 | 616 00 Brno
T: +420 541 215 062 | E: info@toka.cz
www.toka.cz

cs stella

dvoused 172 cm / 21 600 Kč vč. DPH v kůži 1S

lze také v látkovém provedení, různé rozměry
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Inzerce

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

3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]

! 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

2EMHGQiYNRYiPtVWD
.ĢtGORYLFNi%UQR
3DUNRYiQtYHGYRĜH
3R±3i±KRG
7HO
0HQGORYRQiP%UQR
3R±3i±KRG
7HO

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

9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO
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U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ.

SPORÁKY MORA

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

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

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

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

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

ZZZOHYQHVSRUDN\F]
Nestačíte splácet
půjčené peníze?
Pomůžeme Vám vyřídit

• povlečení
• osušky

OSOBNÍ
BANKROT

• župany

Tel.: 777 693 625

• prostěradla

www. icarustrade.cz

• polštáře

Potřebujete rychle peníze?

• přikrývky
Zpravodaj Brno

10 %

sleva

platí do 30. 4. 2013

Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás

na celý sortiment ložního povlečení
Brno Galerie Vaňkovka, OC Futurum
Olomouc Galerie Moritz Zlín OC Zlaté Jablko

w w w. s c a n q u i l t . c z

18
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Březen 2013

www.

.cz

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

Naše školy

ZŠ Kotlářská již pošesté obhájila titul „Škola podporující zdraví“

Projekt Škola podporující zdraví je filozofií výchovy ke zdraví
u dětí, žáků, studentů i učitelů.
V Brně je do projektu zapojeno
více než dvacet mateřských
a tři základní školy.
Titul Škola podporující zdraví získala letos ZŠ Kotlářská 4 již

pošesté, a to na základě vypracovaného projektu a toho, že podpora zdraví na škole je nedílnou
součástí školního kurikula, školního vzdělávacího programu.
Náš projekt je zpracován podle jednotlivých pilířů podpory zdraví:
První pilíř – Pohoda prostředí, Druhý pilíř – Zdravé učení aTřetí pilíř –

Otevřené partnerství. V projektu
na roky 2013–2015 jsme vycházeli
ze stěžejních témat:
• zkvalitnění estetického prostředí školy
• dokončení vybavení tříd
• doplnění tříd o technické zázemí
• pokračování v aktivitách, které
škola v rámci tohoto projektu
uskutečňovala (Den zdraví, preventivní programy, zimní a letní
Dny sportu, školy v přírodě,
organizace Maratonu pro pět
set dětí pod záštitou kanceláře
Brno – Zdravé město apod.).
Další důležitá témata nebudou
opomíjena např. spolupráce
s poradenským centrem ve škole,
začlenění osobnostní, sociální
výchovy environmentální výchovy
do výuky, účast na projektech
a programech souvisejících

s tématem. Projekt „Škola podporující zdraví“, bude i nadále patřit
mezi priority rozvoje ZŠ Kotlářská 4 v dalším tříletém období.
Síť programu Škola podporující
zdraví začala vznikat v evropských
zemích od roku 1990. Je garantována třemi nadnárodními organizacemi: Světovou zdravotnickou
organizací, Radou Evropy a Komisí Evropské unie a sdružuje čtyřicet
evropských zemí. Škola podporující zdraví (ŠPZ) je projekt Světové
zdravotnické organizace (WHO),
do kterého se zapojila i Česká
republika.V Brně je více než dvacet
mateřských škol zapojených do
projektu a tři základní školy, mezi
kterými je i ZŠ Kotlářská 4.
 Mgr. Miloslava Schwabová,
Mgr. Lucie Navrátilová,
ZŠ Kotlářská

Ohlasy čtenářů

Jak s vojenskými autoopravnami darovanými ve veřejném zájmu Brnu?
V lednovém Zpravodaji se zastupitel B. Bílek zamýšlel nad veřejným prospěchem a zmínil se
o bývalém vojenském areálu na
Lerchově ulici. Jak naše sdružení
chápe veřejný prospěch pro toto
konkrétní místo, prezentujeme již
několik let, a to i na webu
(www.osmc.webnode.cz). Nazýváme je „Městské volnočasové
centrum pro juniory a seniory“. Ale
nenechte se mýlit názvem –
pamatujeme i na místa pro drobné
živnostníky, lékaře, poštu a další
služby. Jednali jsme také s majiteli
přilehlé samoobsluhy a počítáme
s rozšířením prodejny. Rádi
bychom vytvořili Společenské
centrum, které v celé čtvrti chybí:
prostory pro tělesné, kulturní
i duševní aktivity. Jedinečná je
možnost zapojení okolních škol.

Už v roce 2001 jsme s jejich řediteli projednali možnost trávení
času po vyučování, zatímco studenti pedagogické školy by tu realizovali praxi. Za vhodné považujeme také zřízení zázemí pro Kraví
horu – kupř. veřejné WC nebo přebalovací koutek.To, co leckde dávno existuje, v Masarykově čtvrti
nenajdete: víceúčelový společenský sál. A vše by bylo doplněno
malými hřišťátky a zarámováno
v parkové úpravě, navazující jak
na zahradu Klácelových kolejí, tak
na námi preferovanou rekonstrukci náměstí Míru. Poskytli jsme rovněž námět pro práce studentů
VUT, některé vizualizace dosud
visí na plotě areálu. Podporujeme
doplňující se provázání neziskového i úměrného komerčního sektoru. Mrzí nás, že areál je blokován

špatnými smlouvami s developerem (jejich nevýhodnost konstatoval i Nejvyšší soud), stejně jako,
že je radnice Brno-střed dosud
neukončila a před úpravou zanedbaného centra čtvrti dává přednost investici 80 mil. Kč do wellness zařízení.
Připomeňme i to, že Ministerstvo
obrany původně připravovalo převod areálu na soukromého investora. Na ministerstvu jsme se ve
spolupráci s městskou částí,
Brněnkou a magistrátem přimluvili, aby upřednostnilo město Brno
a veřejně prospěšné využití, protože hodnota pozemku je pro život
a vývoj čtvrti nevyčíslitelná.
A povedlo se. Idea komunitního
centra však není něčím, co
bychom prosazovali jen my nebo
pro sebe. Ptali jsme se kupř. rodi-

čů na ZŠ a tyto podněty jsme
respektovali. Stejně tak zmiňme
tisíce lidí, kteří se připojili k petici
„Stop Wilson“ a k připomínkám
k připravovanému územnímu plánu, a tak se de facto s námi zveřejněnou vizí ztotožnili. Také
v anketě radnice Brno-střed v r.
2011 si většina přála využití, které
koresponduje s naším návrhem.
Podporujeme všechny rozumné
a obecně potřebné projekty. Veřejným prospěchem však bezpochyby nejsou předimenzované budovy bez respektu k okolí a jeho
potřebám, směřující především
k maximalizaci zisků developerů.
Nepromarněme jedinečnou příležitost dát centru čtvrti prospěšné veřejné využití.

JUDr. Michal Závodský,
předseda OS Masarykova čtvrť

Hlas pro komerční využití bývalého vojenského objektu
Kromě hlasů podporujících nekomerční využití bývalého vojenského objektu na Lerchově ulici by
se, podle mého názoru, měly
vyslyšet i hlasy pro využití
komerční.
Vzhledem k tomu, že v sousedství
je hojnost zeleně (Kraví hora, Wil-

sonův les) a možnost vyžití ve volnočasových aktivitách je již také
možné na Kraví hoře, uvítal bych
(a nejen já) naopak komerční
využití tohoto objektu hlavně pro
obchody (a to nejen potraviny),
které v okolí chybějí, dále pro služby, kterých je také nedostatek

a lékařská střediska, která v okolí
nejsou zřízena vůbec. Pokud by
objekt, který by samozřejmě
neměl převyšovat okolní zástavbu, měl dostatečnou kapacitu,
mohl by být využit i pro byty.
Myslím, že nelze příliš dát na hlasy vedoucích činitelů občanského

sdružení Masarykova čtvrť a lidí
bydlících v blízkém okolí, protože
tito lidé jsou zásadně proti jakékoliv stavbě. Kdyby se dalo na
jejich hlasy, nestál by dnes ani
oceňovaný a hojně navštěvovaný
plavecký areál na Kraví hoře.

Ivan Hála
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Rozhovor

Milada Kollárová: Musím žít ještě hodně dlouho, abych stihla
a vidět odezvu u návštěvníků.
Výstavu stále obměňuji a doplňuji,
mou ideou do budoucna je ukázat
vývoj jednotlivých hraček v čase.
Návštěvník by pak na jednom
místě viděl, jak se vyvíjela hračka
založená na stejném principu.
Také bych ráda zpracovala ke
každé hračce popisky s její historií, aby se o ní návštěvníci dozvěděli více i tehdy, kdy je nedoprovázím.

To vás čeká spousta
práce.

Profil
Milada Kollárová se narodila
v Ostravě, vystudovala Střední
uměleckoprůmyslovou školu
v Brně, obor drobný umělecký
průmysl (hračka-loutka.) Studium ukončila v oddělení profesorů Langra, Svobody
a Lukeše v roce 1966. Od dob
studia žije v Brně. Krátce zde
působila jako návrhářka textilních hraček, je autorkou
tkaných tapiserií větších i malých rozměrů podle vlastních
návrhů, obrazů a originálních
tkaných oděvů. Svá díla prezentovala na dvaceti samostatných výstavách u nás
i v zahraničí. Kolekci jejích
gobelínů má také ve své sbírce
Muzeum města Brna. Je členkou Unie výtvarných umělců.
Její velkou zálibou je svět historických hraček, část její sbírky je od roku 2010 umístěna
v Muzeu hraček v Měnínské
bráně.

Milada Kollárová sbírá hračky
více než osmnáct let. Nechtěla
se stát sběratelkou, to označení
se jí ani příliš nelíbí. Říká, že
s každou hračkou zachraňuje
naše kulturní dědictví.

Víte ještě, která hračka
byla ve vaší sbírce úplně
první?
Zpočátku jsem se zaměřovala
pouze na pohyblivé hračky, těch
mám hodně, i ze současné doby,
našich i zahraničních. Třeba se za
pár desetiletí, až zestárnou, také
stanou exponáty výstavy. Postupně jsem se však setkala i s jinými
hračkami, a v současné době sbí-

rám vše co se týče dětského světa
– stavebnice, panenky, pokojíčky,
medvídky, autíčka, hry, kočárky,
knihy i fotografie hraček s dětmi.
Jen těch mám asi pět set, téměř
na samostatnou výstavu.

Kolik dnes máte ve sbírce
exponátů?
V Muzeu hraček v Měnínské bráně je umístěna asi tak třetina toho,
co mám. Také mám doma několik
velkých krabic s hračkami, které
jsou neúplné, a hledám k nim chybějící části. Celá sbírka má celkem asi tři tisíce exponátů.

Je to práce na plný úvazek. Ale
jak já říkám – před námi je celý
zbytek života, a kdo ví, možná
bude dlouhý. (smích)

Kde všude už byla vaše
sbírka vystavena?
Vystavovala jsem v Předklášteří,
Lysicích, ve Šlapanicích, v Brně
na Špilberku a Liberci.

Která z hraček je ve sbírce
nejvzácnější?

vovaly jmění a předávaly se
z generace na generaci.

Ze které hračky jste měla
největší radost?
Mám ráda hračky, které sebou
nesou nějaký příběh. Vždy mě
potěší, když dostanu také fotografii dítěte s hračkou, kterou
mám ve sbírce. V poslední době
mi udělala radost velká panenka
v kroji ze Starého Hrozenkova.
Kroj je precizně vypracovaný,
a i když jsou v hrozenkovském
kraji stále lidové zvyky živé a kroje
se tam i dnes vyrábějí, takto propracované už nejsou. Panenku
jsem dostala teprve nedávno.
Stejně jako mnoho jiných se ke
mně dostala v krabici, s rozbitou
hlavou, a čekala na svoji opravu.
Teď už je součástí expozice
v muzeu.

Máte ve sbírce hračky
z mnoha zemí, liší se
podle místa svého
vzniku?

Kde takové množství
hraček skladujete?
Tak na to lze odpovědět jedním
slovem: Všude. Nejsem vůbec
náročná, zámek by mi stačil.
(smích)

Uvidí veřejnost někdy i ty
prozatím nevystavené
exponáty?
Ráda bych vystavila celou sbírku,
ale prostor současného muzea to
nedovoluje. Stále se snažím najít
větší prostory, což není jednoduché. Kromě rozšíření vystavených
exponátů bych ráda v muzeu udělala třeba větší hrací koutek pro
děti a vystavila i rozměrnější
exponáty, houpací koníky nebo
kočárky, kterých mám mnoho.

Několikrát do roka osobně
seznamujete návštěvníky
s jednotlivými exponáty.
Plánujete do budoucna
nějaké novinky?
Ano, to je moje největší radost,
vyprávět o nasbíraných hračkách
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Nejvzácnější jsou z mého pohledu
lidové hračky. Hadrové panenky
nebo dřevěné hračky se málokdy
zachovaly až do dnešní doby. Když
se polámaly, končily v kamnech.

A které hračky jsou
nejdražší?
Nejdražší jsou třeba plechové
hračky renomovaných anglických
a amerických firem nebo panenky
s porcelánovými hlavičkami.
Jejich cena je vysoká, ale jsou
běžně na trhu k zakoupení. Patřily
vždy k hračkám, které v rodinách
spíše stály ve vitrínách, předsta-

Krajové odlišnosti jsou, ale také
je spousta hraček na stejném
principu, které se vyrábějí
v různých, i od sebe dosti vzdálených zemích. Nápady výrobců
z jednotlivých zemí se hodně šířily
třeba i po válkách, kdy se váleční
zajatci podíleli na výrobě hraček
a pak výrobu přenesli do své
země. Některé hračky, které považujeme dnes za typicky německé,
mají svůj původ v Rusku. Jen
v Německu výrobci s důsledností
a precizností sobě vlastní výrobu,
propagaci a distribuci dotáhli do
dokonalosti.

Rozhovor

zkompletovat a zrenovovat všechny nasbírané hračky
Podělíte se o nějaký
zajímavý příběh vážící se
k hračkám?
Velmi si vážím toho, že mohu opatrovat věci, které mi darovala rodina z Rajhradu. Hračky i oblečení
původně patřily holčičce, která
v roce 1928, ve svých šesti letech,
zemřela na spálu. Byla jedinou
dcerou řídícího učitele. Rodina její
věci uschovala do bedny na půdě,
kde zapomenuty přečkaly až do
dnešní doby. Tragický příběh rodiny pokračoval, když pana řídícího,
který byl zapojený do odboje,
zastřelili v roce 1942 nacisté
v Kounicových kolejích a maminka strávila několik let v koncentračním táboře.
Dále mám ve sbírce obrázkové
kostky dívenky, která se s maminkou při náletu na Brno v roce 1944
schovala do krytu, který dostal
přímý zásah a ani jedna z nich
nepřežila. V muzeu je u kostek
umístěna i jejich fotografie.
Další hračkou se smutným příběhem je medvídek, který pochodoval s dvouletou holčičkou, dcerou německého tatínka a české
maminky, z Brna až na hranice
při poválečném odsunu Němců.
Pohnutých příběhů, spojených
hlavně s válečnými událostmi, je
více. Takový je život, musíme být
rádi, že nám se válka vyhnula.

panáčka jedoucího na motorce
se sidecarem, zakoupené v Náchodě. Psala jsem výrobci, jestli
se nedochovala jeho podoba
v katalozích firmy. Tam jsem našla
spoustu hraček včetně různých
podob Mickey Mouse, můj panáček tam však chyběl. Až po dlouhé době jsem náhodou projížděla
Olomoucí a v jednom starožitnictví objevila právě tuto hračku, zcela kompletní. Podle ní jsem tedy
hlavičku nechala vyrobit, dnes je
součástí expozice.
Nebo přeprava velkého dřevěného koně letadlem z Londýna, kde
jsem ho zakoupila na bleším trhu.
To bylo úplné dobrodružství.

Kde všude hračky
získáváte?
Hračky kupuji ve starožitnostech
a bazarech, dostávám je od známých i neznámých lidí. Také
občas přes internet najdu to, co
je do sbírky zajímavé.

Kam se mohou vlastníci
historických hraček
obrátit, když je chtějí do
sbírky věnovat?
V Muzeu hraček na Měnínské
bráně mohou získat na mě kontakt, budu velmi ráda jakémukoliv
přírůstku.

Při získávání exponátů
jistě také zažíváte
zajímavé příhody.

Když hračku získáte, co
následuje? Co vše
sběratelství hraček
obnáší?

Ano, mnohdy je to téměř detektivní práce. Léta jsem třeba opatrovala bezhlavého dřevěného

Mnohé hračky jsou poškozené,
neúplné a špinavé. Takže opravuji,
doplňuji chybějící části, zbavuji

třeba vlásky červíků, šaty molů,
kteří se do nich na půdě dali. Ke
každé hračce vedu její vlastní kartu, ve které uvádím její parametry
a historii. Až snad jednou sbírku
někomu dalšímu předám, chci mít
vše v pořádku.

Vystudovala jste
brněnskou Střední
uměleckoprůmyslovou
školu, obor drobný
umělecký průmysl (také
hračky a loutky). Věnovala
jste se potom navrhování
hraček?
Díky studiu mi hračky byly blízké.
Loutky jsem nikdy nevyráběla, ale
krátký čas jsem pracovala jako
návrhářka hraček v Moravské
ústředně.

Co říkáte soudobým
hračkám? Líbí se vám?
Současná čínská produkce bohužel zničila většinu našich výrobců,
jejich cenám nelze konkurovat.
Pryč jsou doby, kdy se v meziválečném období navrhování a výro-

bě hraček věnovali i renomovaní
výtvarníci. Ale i dnes se najdou
krásné hračky, třeba některé nádobí pro panenky se mi líbí moc.
I když jsem na jedné z mých
výstav od dětí zaslechla, že by
chtěly mít hračky, které byly před
sto lety, že se jim líbí víc než ty
jejich dnešní.

S jakou hračkou jste si
v dětství nejraději hrála?
Měla jsem jen málo hraček, většinou od příbuzných, kterým už
děti odrostly. Nejraději jsem si ale
vyráběla různé figurky sama,
ovšem nejoblíbenější činností
bylo malování, třeba klacíkem
venku do písku nebo mechu.

Máte v rodině
následovatele, který bude
pečovat o sbírku a třeba ji
i rozšiřovat?
Zatím nemám, ale kdo ví!??



(red)
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Sport

Na Brněnských Velikonocích na ledě si s dětmi zabruslí Michal Březina

Na brněnské benefiční setkání
s krasobruslením, dobrou hudbou a zábavou se mohou malí
i velcí Brňané těšit 25. března.

Jubilejní desáté Brněnské Velikonoce na ledě se konají tradičně
týden před Velikonočním pondělím. Letos krasobruslaři předvedou svůj um 25. března od 16.30

hodin v hale TJ Stadion Brno,
Křídlovická 32, v domovské hale
našich reprezentantů Michala
a Elišky Březinových.
V první části programu se bezprostředně po návratu z mistrovství světa v Kanadě představí
Michal Březina, který slíbil přivést
na led i dalšího Brňana (toho času
v barvách Itálie) Ondru Hotárka.
Zajímavostí jistě je, že Michal byl
u zrodu celé akce, při prvním ročníku v roce 2004 bruslil jako novopečený žákovský mistr republiky.
Letos se dále představí Eliška
Březinová, Skating Club Brno
(synchronizované bruslení) a děti
z přípravky domácího oddílu.
K jejich vystoupením jim zazpívá
Laďa Kerndl a předán bude opět
finanční obnos ve prospěch

potřebných dětí. Ve druhé části si
mohou všechny ostatní děti
zabruslit s Michalem Březinou při
karnevalu na ledě. Hrát jim k tomu
bude nestárnoucí DJ Luboš Rettegy. Programem provází moderátorka České televize Barbora
Černošková a pozvané jsou i krasobruslařské osobnosti Karol
Divín a René Novotný. Vstup do
haly je tradičně volný.
Akce se koná pod záštitou starosty městské části Brno-střed.

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Tenisová škola zve na Den otevřených dveří i pobytový letní tábor
Tenisová škola Tallent působí
na základních školách na ulici
Hroznová a Staňkova. Zájemci
se mohou přijít na kurzy podívat nebo se přihlásit na tábor.
K dvacátému výročí svého založení připravila tenisová škola Tallent Dny otevřených dveří. Termí-

ny si je možné individuálně
domluvit na níže uvedeném
e-mailu a telefonu. Nakouknout
tréninkům pod pokličku je možné
na Základní škole Staňkova nebo
Hroznová, kde v zimním období
děti trénují. V jarní sezoně jsou
pak tenistům k dispozici kurty na
Střední ulici.

„V létě naše tenisová škola připravuje v Brně příměstské tábory
hned v pěti termínech. Hlásit se
na ně mohou děti ve věku od čtyř
do patnácti let, vhodné jsou pro
úplné začátečníky i zkušenější
hráče,“ pozvala malé i větší tenisty
za tenisovou školu Tallent Marcela
Turoňová.

Děti ve věku od šesti let mohou
s tenisem prožít i léto na pobytovém táboře. Tenis zde doplní jízda
na horském kole nebo koloběžce.
Více informací na www.tallent.cz,
www.e-tabory.cz nebo na telefonech 777 260 262 a 603 527 172.


(red)

HC Kometa stále hledá malé sportovce pro svoji hokejovou přípravku

Brněnská hokejová Kometa
není jen extraliga mužů, ale je
to především i výchova a kvalitní příprava mladých hokejových talentovaných hráčů, kteří
se následně mohou zapojit do
vrcholové hokejové soutěže.
V Brně poskytuje zázemí mladým
hokejistům občanské sdružení

Kometa Group, které úzce spolupracuje v žákovských kategoriích
se ZŠ Labská, kde se nacházejí
třídy s rozšířenou sportovní
výukou zaměřenou na lední
hokej. Ve vyšších kategoriích je
to Sportovní gymnázium L. Daňka
na Botanické, OA a SOU ELDO
a dalších dvacet středních škol.
Občanské sdružení vychovává cel-
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kem jedenáct mládežnických týmů
s počtem tři sta šedesát registrovaných mladých hokejistů. HC
Kometa Brno je jednoznačně největším hokejovým klubem Jihomoravského kraje. Mladí hráči Komety
se pravidelně objevují v mládežnických reprezentačních výběrech.
Namátkou můžeme jmenovat
Z. Slavíčka, L. Hájka, R. Šnajnara,
R. Dymáčka, R. Koblížka, F. Dvořáka, D. Hroudného, J. Zbořila, J.
Boltvana, P.Jenyše, A.Rašku nebo
J. Wasserbauera.
V současné době se na výchově
hokejové mládeže podílí celkem
dvaadvacet kvalifikovaných a zkušených trenérů, mezi nimiž
nechybějí bývalí hráči NHL, extraligy, reprezentace.
O kvalitní práci s mládeží svědčí
zařazení našeho Sportovního
centra mládeže do hokejové Akademie ČSLH. Z výsledků můžeme
zmínit zlato mladšího dorostu
z roku 2011 nebo stříbrnou medai-

li juniorů ze sezony 2011/2012.
Nejcennější medaile získávají
každoročně také kategorie žáků,
a to od osmé třídy až po nejmladší
komeťáky na oficiálních i neoficiálních mistrovstvích České republiky. Také letos mají mládežnické
oddíly parádně našlápnuto a hodně z nich si s předstihem zajistilo
účast v play-off.
Klub stále nabírá do svého týmu
chlapce ve věku okolo pěti let
s chutí sportovat a hrát nejrychlejší
hru na světě. Zájemci se mohou
přijít podívat na trénink vedený
profesionálními trenéry. Více na
www.hc-kometa.cz/mládež.
Kontaktovat je možné trenéry
hokejové přípravky Jiřího Mífka na
telefonu 604 274 600, Martina
Sedláčka na čísle 608 666 693
nebo Vladimíra Kříže na telefonu
775 249 183, nebo prostřednictvím
e-mailu kometamladez@kometagroup.cz.
 Tomáš Čekal,
Kometa Group

Pozvánky na akce radnice
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Volný čas

Za zlatá vajíčka si děti ve velikonoční soutěži odnesou živé zvířátko

V Jungle Parku připravili
30. března pro děti velikonoční
hledání vajíček a zaječí karneval.
Na velikonoční sobotu 30. března
vypukne od 10.00 do 13.30 hodin

v lanovém parku a jeho okolí Hon
na velikonoční vajíčka. „Na děti
čeká úctyhodných čtyři a půl tisíce
vajíček poschovávaných v lese,
již tradičně se mohou těšit na soutěže a hry s velikonoční a přírodovědnou tématikou, pletení veli-

konočních pomlázek, vyrábění
píšťalek či malování na obličej
s jarními motivy,“ přiblížil připravený program manažer lanového
centra Jungle Park Igor Hofmann.
Při hledání vajíček budou děti rozděleny do tří věkových kategorií,
před zahájením honu proběhne
losování o permanentky do lanového centra na rok 2013. V lese
budou schovaná také tři „zlatá“
vajíčka, na jejichž nálezce čeká
živý králíček či křeček s celou
pečovatelskou výbavičkou.
Pro deset nejhezčích zajíčků jsou
připraveny marcipánové velikonoční dorty a pro všechny účastníky honu možnost návštěvy lanového centra za poloviční cenu
v době od 10.00 do18.00 hodin.

Začátek akce v 10.00 hod v parku
u Pavilonu Anthropos, vstupné 80
Kč/dítě. Pro předem zaregistrované děti soutěž o dva lístky na
představení Mary Poppins
v Městském divadle v Brně.
Čtvrtý ročník zábavné velikonoční
akce pro děti spojené se zaječím
karnevalem připravilo lanové centrum Jungle Park v Brně-Pisárkách společně s městskou částí
Brno-střed a s Lesy města Brna.
Více informací na www.junglepark.cz.
 (red)
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Co je to instantní zahrada a jak vypadá jedlý balkon prozradí v Lipce
Na pracovištích Lipky nabízejí
velikonoční dílny pro děti i užitečné rady pro milovníky
zahrad.
Na Zelený čtvrtek 28. března od
9.30 do 14.00 hodin na pracovišti
Lipky na Lipové 20 vynesou Zimu
a přivítají Jaro. Děti se zapojí do
několika velikonočních dílen, ve
kterých si upletou pomlázku, různými technikami nazdobí kraslice

a vytvoří originální jarní dekorace.
Na pracovišti Kamenná 20 připravili sérii seminářů s názvem
Zahradnické minimum. Zájemcům o zahradničení prozradí
21. března od 14.00 do 17.00
hodin v tom nazvaném Vstávej,
semínko, holala…, jaký je rozdíl
mezi vegetativním a generativním
rozmnožováním, poodhalí pojmy
jako osivo či sadba, v praktické
dílně si účastníci vyzkoušejí

správné pikýrování, řízkování
a mnoho dalšího.
Seminář Vyvýšený záhon se bude
konat 11. dubna od 14.00 do
17.00 hodin. Lektoři zde naučí
správně založit vysoký nebo vyvýšený záhon, německou kopu
nebo kompostovací záhon. Prozradí, kam se hodí kráterový
záhon a co je to instantní zahrada
a jak vypadá jedlý balkon v přírodním duchu.

Další zahradnické poznatky přinese 18. dubna od 14.00 do 17.00
hodin seminář V pestrosti je
síla.Účastníci se dozvědí, jak
správně zkombinovat zeleninu
a květiny pro smíšené kultury, které plodiny se s kterými snášejí
a naopak. Seznámí se také
s osevním postupem, zeleným
hnojením i s méně známými druhy zeleniny.

(red)

Divoké rytmy bubnů i zklidňující tóny tibetských mís zvou k návštěvě

Ve čtvrteční podvečery se
v Junioru-Domě dětí a mládeže
na Dornychu střídá bubnování
s relaxačními zvuky tibetských
mís.
Kurz bubnování na djembé pro
hledající i kráčející po cestě bubnů

„Staň se bubnem!“ je v sudé
čtvrtky otevřen zájemcům různých
pokročilostí i úplným začátečníkům. Pod vedením speciálního
pedagoga, profesionálního hudebníka a muzikoterapeuta Dr. Lubomíra Holzera se může naučit bubnovat opravdu každý. Inspiračním
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mottem bubenické dílny je: „Rytmus je to, co nás spojuje se sebou
samým, s ostatními lidmi, s celým
světem a vesmírem. Jsme důležitou částí. Jsme celek.“ K návštěvě
kurzu není zapotřebí buben vlastnit, djembé jsou k zapůjčení. Důležité je vědět, že chci bubnovat,
můžu a chci se to naučit!
Protipólem divokého rytmu bubnů
jsou relaxační podvečery s tibetskými mísami, které v liché čtvrtky
bubny střídají. Po náročném dnu
působí jako balzám na duši i na
tělo léčivá energie tibetských mís.
Účastníci mohou spolu s lektorkou, muzikoterapeutkou a pedagožkou Evou Sedlíkovou, objevovat jejich zklidňující zvuky
a vibrace, seznámit se s jejich
původem i užitím, čekají je terapie,
harmonizace energetických center, experimentování i objevování
dalších možností práce s těmito

krásnými nástroji. Další, speciální
nabídkou týkající se zvuku a rytmu, je připravovaný akreditovaný
vzdělávací kurz pro pedagogy
„Hrátky se zvukem“. Seminář se
koná 20. dubna od 9.00 do 17.30
hodin a je zaměřen na seznámení
pedagogů s netradičními formami
vnímání zvuku a hudby s propojením dramatických, pohybových
a výtvarných prvků i tvořivé rukodělné činnosti. Účastníci kurzu
si vyzkoušejí využití rytmických
a etnických percussivních nástrojů
a tibetských mís. Ve tvořivé dílně
si vyrobí vlastní originální hudební
nástroje. Cílem je získání nových
znalostí a dovedností využitelných
v přímé pedagogické praxi.
Bližší informace získají zájemci na
www.junior.cz, nebo na info@junior.cz.


(red)

Volný čas

Na děti čekají velikonoční dílny, na tancechtivé dospělé swingový ples

Ve Středisku volného času
Lužánky děti oslaví 28. března
Velikonoce. Na Swingový ples
jsou zváni především dospělí
milovníci swingu.
Dvanáct velikonočních dílen je
připraveno pro děti ve Středisku
volného času v Lužánkách na ulici

Lidická. Svátky jara zde mohou
oslavit 28. března od 9.00 do
16.00 hodin. Se zimou se zde rozloučí vynesením Morany a přicházející jaro budou připomínat i živá
kuřátka. Akce je určena dětem od
šesti do dvanácti let a dětem od
čtyř let s doprovodem rodičů.
Vstupenky je možné zakoupit od

18. března na Lidické 50. Jelikož
plesová sezona ještě není u konce, zve SVČ Lužánky všechny
milovníky dvacátých a třicátých
let na Swingový ples. K tanci
a poslechu zahraje Jazz Archiv
Brno 23. března od 19.30 do
23.55 hodin.Stylově odění tanečníci jsou vítáni. Počet vstupenek

je omezený, rezervovat nebo
zakoupit si je v předprodeji lze od
4. března od 9.00 do 13.00 hod.
a od 14.00 do 16.00 hodin. Cena
vstupného je 150 Kč.
Více informací podá Ondřej Musil
na telefonu 721 586 667 nebo
e-mailu ondra@luzanky.cz.

(red)

Ženy50 vyzývají k zasílání snímků do letošního ročníku fotosoutěže
Do fotografické soutěže Úhel
pohledu je možné zasílat fotografie do 29. března. Vítěze
vyhlásí pořadatelské sdružení
Ženy50 u příležitosti Dne matek.
Soutěž Úhel pohledu je vyhlášena ve dvou kategoriích. Do kategorie A mohou zasílat svoje snímky osoby bez omezení věku,
profese a pohlaví. Tématem jsou
ženy ve věku nad padesát let

v situacích, které vyjadřují jejich
aktivní přístup k životu i chvilky
odpočinku a snění (zábava, sport,
volný čas, zdraví, vzdělávání,
umění a kultura a podobně).
V kategorii B soutěží fotografie
pořízené ženami ve věku nad
padesát, téma je bez omezení.
Soutěžní práce – maximálně pět
fotografií od jednoho autora –
v elektronické podobě na přenosném médiu v grafickém formátu

jpg, tif v tiskové kvalitě (nejlépe
300 DPI na A4) přijímá pořadatelské občanské sdružení Ženy50
společně s písemnou přihláškou
do 29. března do 16.00 hodin na
adrese Anenská 10, 602 00 Brno.
Další informace je možné získat
od
předsedkyně
sdružení
Ing. Jany Jaruškové na mobilu
728 740 449 nebo Mgr.Věry Janákové na telefonech 732 348 993
a 543 212 700 a na e-mailové

adrese info@zeny50. Při hodnocení doručených fotografií bude
oceněna originalita a původnost,
osobitý pohled vystihující ženu
nad padesát let, vtip a nadsázka.

(red)
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Dětské centrum Tři sluníčka oslaví příchod jara také noční školkou
V dětském centru Tři sluníčka
připravili pro dospělé přednášku o zelených potravinách, děti
si užijí velikonoční dílny i přenocování v centru.
Už rok nabízí služby nejen Brňanům dětské centrum Tři sluníčka
sídlící na Kamenné 11, tedy pět
minut chůze od tramvajové zastávky Nemocnice Milosrdných bratří.
Motto centra „Když nemůže babička, pomohou Tři sluníčka“ naplňuje
hlídání dětí, bohatá nabídka kroužků a příměstských táborů doplněná řadou dalších aktivit.
V polovině března se konala v prostorách centra burza jarního oblečení. Ten, kdo nestihl přijít přímo
v jejím termínu, může nakoupit

oděvy ještě nyní kdykoliv během
provozní doby centra, většina prodejců zde zboží ponechává.
Přednáška inženýrky Janoutové
o zelených potravinách – přírodních zdrojích vitamínů, enzymů
a antioxidantů je připravena na
20. března od 15.30 hodin.
Během povídání o zázračné řase
chlorelle maminkám v centru
nabízí bezplatné hlídání jejich
ratolestí.
Pro odvážné děti předškolního
a mladšího školního věku je určena
„noční školka“, která se bude konat
z pátku 22. na sobotu 23. března.
Zatímco si děti budou užívat
pestrého programu včetně velikonoční výtvarné dílny, mohou rodiče
vyrazit za kulturou či zábavou.

Podrobněji o připravovaných
akcích informují webové stránky
www.trislunicka.cz, kde jsou
mimo jiné i tipy na trávení volného
času pro rodiny s dětmi v Brně
a jeho blízkém okolí.

Dětské centrum Tři sluníčka je
otevřeno ve všední dny od 6.00
do 18.00 hodin. S činností seznamují také stránky
www.facebook.com/trislunickabrno.
 (red)
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Volný čas

Dětský koutek ve středu města zve děti k dovádění i do pohádky

Odpočinek pro rodiče a zábavu
pro děti nabízí Dětský Kabinet
múz na Sukově ulici.

Dětský Kabinet múz se nachází
v multiúčelovém prostoru známého Kabinetu múz, v centru Brna
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na ulici Sukova 4. Maminky
a tatínci mohou posedět u kávy
v kavárně nebo si jen tak odpočinout, zatímco děti řádí v sále
plném hraček. Tento prostor je
ideální pro děti, které kvůli velkému počtu adeptů nebyly přijaty do
školky, nebo i pro mladší. „Hlavní
myšlenkou je to, aby se maminky
alespoň trošku odreagovaly,
seznámily se navzájem a znovu
se tak zapojily do společenského
života, který mateřská dovolená
často neumožňuje. Dítě se zároveň zábavnou formou naučí
komunikovat s kolektivem,“ oznámila za Dětský kabinet múz Hana
Hásová.
V dětském koutku je každý všední
den animátorka a nenáročný program – cvičení, hry, výtvarná činnost, modelování balonků nebo
prostě jenom hraní se spoustou
hraček. Děti mohou řádit na trampolíně, skluzavce a kladině,
k dispozici jsou hračky pro nejmenší i větší děti, dětská motorka, kreslení a mnoho dalšího.
V sále se nachází i přebalovací
pult nebo mikrovlnka na ohřátí

svačinky. Pokud mají rodiče
zájem, mohou si přinést notebook, zdarma se připojit na wifi
v kavárně a dohnat nahromaděnou práci. „Nic také nebrání tomu,
abyste si v Kabinetu domluvili pracovní schůzku nebo se jen tak
sešli s přáteli. Pokud to jen bude
možné, Kabinet se vynasnaží,
aby se dítě zabavilo a maminky
měly chvíli čas samy na sebe,“
dodala Hánová.
Od dubna každou neděli v 15.00
hodin děti potěší pohádka v podání Divadla Koráb. Připravena je
Pohádka pro tři prasátka, Pták
Ohnivák a Liška Ryška, Princezna s dlouhým nosem nebo Princezna na hrášku. Divadlo je založené na komunikaci mezi herci
a malými diváky.
Dětský Kabinet múz je otevřen od
pondělí do pátku od 9.00 do 13.30
hodin, o víkendu je také možné si
celý koutek zarezervovat. Cena
je 50 Kč za den a dítě. Více informací na telefonu 602 591 517, na
Facebooku nebo na www.kabinetmuz.cz.

(red)

Volný čas

Tradice uchovávají a předávají dalším generacím folklórní soubory
V Brně působí více než desítka
folklórních souborů. Umožňují
poznávat tradiční tance, písně
a zvyky.
Na uchovávání a rozvíjení lidových
tradic a tradic národních kulturních
hodnot zejména v oblastech lidové
hudby, zpěvu a tance se zaměřuje
Folklórní sdružení České republiky.
Sdružuje více než čtyři stovky člen-

ských souborů, působících
v sedmnácti regionálních sdruženích a šedesát členských festivalů.
Sdružení vydává časopis Folklor.
Na webu www.folkornisdruzeni.cz
zájemcům nabízí ucelený přehled
folklórních souborů a připravovaného dění. V Brně působí hned
několik souborů, do kterých se
mohou příznivci lidových tradic
zapojit.

Heřmánek

Májek
Národopisný soubor vznikl
v roce 1974, ve kterém postupně zakořenil folklor z oblastí
Luhačovického Zálesí, Valašska a Malé Hané. Pořádá soutěž dětských zpěváčků v Brně,
pravidelný košt koláčů, vánoční koncerty, besedy u cim-

bálu s osobnostmi folklórního
hnutí a další. Tanečníky připravuje od dětských let v souboru Májíček. Vedoucím souboru je Milan Zelinka, e-mail
majicek.brno@centrum.cz,
www.folklornet.cz/majek.

Javorník

Tanečníci a hudebníci souboru
Heřmánek jsou žáky Základní
umělecké školy Jaroslava Kvapila
v Brně, tř. Kpt. Jaroše 24,
info@zusjk.cz.Lidovému tanci se
věnují od roku 1990. Ve svém
repertoáru se soustředí na tradiční lidový tanec z různých oblastí
České republiky a Slovenska, ale
i na jevištní úpravu folklórního
materiálu podle stylizované hud-

by. Heřmánek se zúčastňuje přehlídek a soutěží pořádaných uměleckým školstvím, je hostem
různých folklorních festivalů,
vystupuje též v zahraničí (Španělsko, Rakousko). Spolupracuje
s cimbálovou muzikou Základní
umělecké školy J. Kvapila. Více
informací podá Jana Veselá na
telefonu 737 301 995 nebo e-mailu hermanekjana@centrum.cz.

Slovácký krúžek
Spolek sdružuje rodáky z Moravského Slovácka a všechny příznivce slováckého folkloru, ať již
hudebního, pěveckého či tanečního. Byl založen v roce 1908
a je tak nejstarším folklórním
spolkem na Moravě a jedním
z nejstarších nepřetržitě působících kulturních sdružení v České republice vůbec. V současnosti má Slovácký krúžek více
než dvě stě členů a další stovky
příznivců, kteří se pravidelně

scházejí každou třetí středu
v měsíci na besedě u cimbálu
v sále Klubu Vojenské akademie
na Šumavské ulici. Působí zde
folklórní soubor, složený z cimbálové muziky, mužského a ženského pěveckého sboru a taneční složky, jenž se svojí prezentací
slováckého folklóru procestoval
celou Evropu. Krúžek má také
svůj dětský soubor Slováček.
Více o souboru na
www.kruzek.cz.

Soubor Javorník Brno zpracovává
oblast folkloru jižního Valašska
a Moravských Kopanic. Své
počátky má v padesátých letech,
kdy prováděl výzkumy lidové kultury na jižním Valašsku. Z obsáhlé
sbírky valašských písní a tanců
čerpá dodnes. Kromě domácích
vystoupení, které se v mnoha
místech staly již tradičními, se

Javorník předvedl divákům
v mnoha evropských zemích. Má
za sebou řadu nahrávek v rozhlase, televizi a několik samostatných CD. Za svoji dlouholetou
tvůrčí činnost byl Javorník odměněn v roce 1982 Evropskou cenou
za lidové umění. Více na
www.javornikbrno.cz.

Iskerka
Soubor představuje tance, písně,
hry, zvyky a poezii z oblasti Valašska, konkrétněji Vsacka. Snahou
vedení souboru a sdružení je
naplnit dětem jejich volný čas,
a přispět k jejich estetickému,

lidskému a národnostnímu cítění.
Vedoucí souboru je Vladimíra
Vangorová, zájemci o zapojení
do souboru se mohou hlásit na
iskerka@seznam.cz. Více na
www.iskerka.wz.cz.
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Volný čas

Slovácký soubor Šafrán Brno

Púčik
Soubor pracuje od roku 1991 a sdružuje členy ve věku od čtrnácti do
pětadvaceti let, na čtyřicet mladších
dětí pak dochází do Dětského folklórního souboru DFS Púčik. Repertoár souboru tvoří písně, tance a lidové zvyky ze všech regionů Slovenska
a moravsko-slovenského pomezí.
Pravidelně se zúčastňuje folklorních
přehlídek, soutěží a festivalů a je drži-

Soubor byl založen v roce 1949.
Repertoár je zaměřen na oživování písní, tanců a lidových zvyků
zejména regionů Horňácka,
Kopanic, Kyjovska, Podluží
a Strání. Dětem je určena činnost
samostatné jednotky s názvem
Šafránek. Činnost souboru je za
dobu jeho existence velmi rozsáhlá – od tradičních Besed u cimbá-

lu, Vánočních zpívání v kostelech,
Hodů a Fašanků, až po vystoupení dospělých i dětských tanečníků a zpěváků, jejichž bezprostřední výraz, temperament
a spontánní projev ocenili diváci
i v zahraničí. Starostou souboru
je doc. Ing. Stanislav Jelínek,
CSc., více na www.safranbrno.cz.

Jánošíček
Historie dětského folklorního souboru Jánošíček má své počátky v roce
1988, členy souboru jsou děti a mládež ve věku pět až osmnáct let, aktivně se do práce zapojuje na devadesát dětí. Navzdory své působnosti
v centru jižní Moravy zpracovává
soubor v bohatých tanečních choreografiích temperamentní slovenský folklór. Od svého založení soubor

telem několika významných ocenění. Při souboru působí pod vedením
Lubomíra Graffeho také dětská cimbálová muzika. V posledních letech
je jedním z hlavních organizátorů
Mezinárodního festivalu slovenského folkloru Jánošíkov dukát v České
republice.Vedoucím souboru a choreografem je Vlastimil Fabišik, e-mail
fabisik@atlas.cz, www.pucik.cz.

Dětské taneční studio Ondrášek
Dětské taneční studio Ondrášek
vzniklo v roce 2006 jako organizační jednotka Folklorního sdružení Jánošík Brno, o. s. Zabývá se
výchovou budoucích tanečníků
a muzikantů pro Vojenský umělecký soubor Ondráš. Sdružuje více
než sedmdesát dětí ve věku od čtyř
do patnácti let.Většinovým žánrem

Ondrášku je lidový tanec. Není
však nijak regionálně vyhraněný.
Písničky, říkadla i celé taneční bloky jsou směřovány převážně do
českých a moravských regionů.
Repertoár je rozšířený o další
taneční směry. Malé tanečníky
doprovází cimbálová muzika.Více
na www.vusondras.cz.

Brněnský Valášek
s úspěchem absolvoval již řadu
vystoupení. Reprezentoval město
Brno na mezinárodních festivalech
po celé Evropě, velkým úspěchem
pak byla účast na celosvětovém festivalu Wasshoi! 2000 v japonské
Ósace, kam byl vybrán jako jediný
zástupce ČR. Vedoucí souboru je
Zdeňka Koubová, e-mail janosicek@volny.cz, www.janosicek.eu.

Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek působí od roku 1975.
Zpracovává folklor oblasti severní
Moravy – Valašska. Tanečníci ve
věku od čtyř do osmnácti let jsou
rozděleni do pěti skupin, soubor
má dvě cimbálové muziky. Soubor
pravidelně vystupuje na Mezinárodním folklorním festivalu Brno,
veletrhu GO či Evropském svátku

hudby. Pořádá akce Setkání tří souborů, tradiční fašank a připravuje
výchovné koncerty pro základní
školy. Pravidelně je účastníkem
Mezinárodního folklorního festivalu
Europeáda. Uměleckou vedoucí
souboru je Alena Halašová, e-mail
bvalasek@volny.cz,
telefon
723 125 785. Více na www.brnenskyvalasek.cz.
 (red)

Kultura

K čarodějným rejům zahrají české legendy i známé zahraniční kapely

Festival pod širým nebem
Čarodějáles letos otevírá festivalovou sezonu v Brně již
pošesté. V areálu brněnské
Riviéry znovu zaplane 30. dubna velká vatra a započnou zde
veselé reje čarodějnic.

Hlavními lákadly festivalu jsou dvě
z největších českých rockových
legend a jedna z nejlepších současných britských koncertních
atrakcí, doplněny osvědčenými
představiteli tuzemské scény
i zcela aktuálními vyslanci anglo-
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amerického rocku. Na programu
se objeví třeba Pražský výběr,
Wanastowi vjecy nebo Blue Effect.
Ze zahraničních kapel, jejichž
počet na letošním ročníku značně
stoupl, se mohou návštěvníci těšit
na populární britské The Subways, americké Koffin Kats, eso
z britských ostrovů Screama Balerina a mnoho dalších.
Místem konání bude tradičně přírodní areál koupaliště Riviéra, který jsou pořadatelé připraveni,
vzhledem k atraktivnosti programu, upravovat a zvětšovat až na
potřebnou kapacitu.
Program bude opět střídavě
probíhat na třech pódiích, přibude ovšem After party v „Metro
šapitó“ s DJs z klubu Metro Music

Bar. Vstupenky na šestý ročník
brněnského hudebního festivalu
Čarodějáles jsou již v prodeji
v sítích Ticketpro a Ticketstream,
k dostání jsou i na obvyklých
brněnských předprodejních místech. Cena vstupenky je od 1. ledna 460 Kč, od 1. dubna se zvyšuje
na 490 Kč, na místě v den konání
bude k zakoupení za 600 Kč.
Veškeré informace budou postupně zveřejňovány na www.carodejales.cz.
 (red)

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Kultura

Brněnský JazzFest letos láká na pestrou paletu špičkových hudebníků

Dvanáctý ročník mezinárodního festivalu JazzFestBrno
nabídne od 4. do 30. dubna
jazz v jeho nejrůznějších podobách.
Plejáda výjimečných zahraničních hostů i špičky domácí scény
nabídnou příznivcům jazzu
a moderní improvizované hudby
neopakovatelné zážitky.
Hlavní program festivalu JazzFestBrno nabízí hvězdná jména
jako Brecker Brothers Band Reunion, Trio of OZ Rachel Z a Omara
Hakima. Nechybí ani zástupci
vyhlášené newyorské scény –
kapely Craig Taborn Trio, Rez
Abbasi Trio s hostujícím Davidem
Binneyem, Will Vinson Quartet či
Shai Maestro Trio. Po šesti letech
na festival opět zavítá Dan Bárta
s Robert Balzar Trio a s Bigbandem Gustava Broma zazpívá
vynikající italská zpěvačka Roberta Gambarini. „Jádro programu
tvoří opět jazzmani z kolébky jazzu, USA, ale JazzFest vedle nich
nabízí pestrou paletu hudebníků
celkem ze čtrnácti zemí,“ uvedl
dramaturg festivalu Vilém Spilka.
Festival si zachovává tradiční

a osvědčený formát dvojkoncertů,
ve vybrané dny doplněných o noční jam sessions. Koncerty se už
podruhé rozprostřou do téměř
celého měsíce dubna, aby umožnily i věrným návštěvníkům dopřát
si krátkého oddechu mezi jednotlivými koncerty, kterého se jim při
více než týdenních maratónech
předchozích ročníků nedostalo.
Podrobné informace o programu
a vstupenkách jsou k dispozici na
www.jazzfestbrno.cz.
Kromě vystoupení zahraničních
hvězd nabídne festival tradiční
klubové koncerty. Kluby budou
hostit jak zástupce české hudební
scény, tak reprezentanty progresivního evropského jazzu. Populární organizované jam sessions
jsou od počátku festivalové historie nedílnou součástí a bude tomu
tak i v ročníku dvanáctém. Premiéru má série vícedenních
workshopů špičkových zahraničních umělců na půdě Janáčkovy
akademie múzických umění
v Brně, jejíž nedávno vzniklá
Katedra jazzové interpretace je
vzdělávacím partnerem festivalu.
Více informací na www.musicworkshops.cz.
 (red)

Program festivalu:
4. dubna, divadlo Reduta – Martin Brunner Trio a Epoque Quartet –
Morning Walks(CZ), Craig Taborn Trio (USA)
8. dubna, Besední dům – Emil Viklický a Scott Robinson (CZ/USA),
Javier Girotto a Pigeon Saxophone Quartet (CZ/AG)
10. dubna, Semilasso – CPR Trio featuring Russell Carter, Ondřej
Pivec, Karel Růžička Jr. (CZ/USA), The Trio of OZ featuring
Rachel Z and Omar Hakim (USA)
11. dubna, Klub Laterna – Free Tenors: Sokal-Štveráček-Wiesinger
(CZ/AUT)
15. dubna, Komorní sál JAMU – Reprezentační koncert KJI JAMU
(CZ/SK/PL)
19. dubna, Semilasso – Nikolaj Nikitin Quartet featuring Patches Stewart
(SK/USA), Rez Abbasi Trio + special guests David Binney and
Nantha Kumar (USA/IND)
20. dubna, Semilasso od 20.00 hod. – Brecker Brothers Band Reunion
(ITA/USA)
21. dubna, Janáčkovo divadlo – Dan Bárta a Robert Balzar Trio (CZ),
Gustav Brom Bigband feat. Roberta Gambarini – Pocta Günteru
Kočímu (CZ/ITA/USA)
23. dubna, Divadlo Husa na provázku Kekko Fornarelli Trio (ITA), Shai
Maestro Trio (IL)
24. dubna, Divadlo Husa na provázku Luboš Soukup Quartet
(CZ/SWE/DK), Will Vinson Quartet (UK/USA)
30. dubna, klub Alterna – Charette/Štveráček/Šoltis Super Trio
(CZ/SK/USA),
Miloš
Suchomel Groove Sextet
(SK)
Projekt
Změny vyhrazeny, začátky
podporuje
městská část
v 19.30 hod., pokud není
uvedeno jinak.
BRNO-STŘED

Festival dokumentárních filmů Jeden svět se ptá: Bojíte se snášet?
Festival dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět
opět míří do Brna. Od 18. do
26. března chce upozornit na
sílící netoleranci ve společnosti.
Provokativní otázkou Bojíte se snášet? chce festival Jeden svět otevřít
debatu o sílící netoleranci, rasismu
a diskriminaci.
V protikladu k vážnému tématu je

zvolena odlehčená grafika. Na českém dvorku plném slepic není
pštros již dávno něčím exotickým.
Přesto však českou slepici dokáže
naštvat, když vidí, že pštros má
větší vajíčka. Začne to nevinnou
větou: Nemám nic proti pštrosům,
ale… a brzy se jej snaží vyklovat
ze dvorku.
Grafika tak reaguje na současný
stav společnosti. Češi si dokáží
Pokračování na straně 30
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Kultura
Pokračování ze strany 29
mezi sebou nacházet příležitosti
k diskriminaci a vymezování.Velké
procento lidí automaticky negativně zareaguje nejen na romskou
národnost sousedů, ale i na jiný
politický názor, příliš hlasitý hovor
na ulici, obyvatele jiného města,

člověka žijícího alternativním životním stylem.
Šíře sekce Bojíte se snášet sahá
od obdivuhodné soudržnosti multikulturního Norska po Breivikově
teroristickém útoku až po historické
příčiny vyhrocené situace na Šluknovsku či problematiku inkluze ve

školství. Filmovou mozaiku doplní
drama útěku severokorejské rodiny, pašování diamantů z Afriky,
pozadí proputinovské mládežnické
organizace, příběh indické dívky
zavřené až do svatby v domácím
vězení, politická korupce na Slovensku či příběh surfařů, kteří se

rozhodli přečkat zimu na norské
pláži.
Promítané dokumenty budou tradičně doprovázeny debatami
s tvůrci a odborníky. Více na
www.jedensvet.cz/brno.

Kateřina Petrášová,
Koordinátorka festivalu v Brně

Program festivalu Jeden svět:
HaDivadlo
23. 3. v 19.30 – Filmový maratón –
Duhový šampionát (Nizozemsko), Na sever od slunce (Norsko), Nový život rodinného alba
(ČR, Slovensko)
24. 3. v 18.00 – Po zemi, po moři (Jižní Korea), ve 20.30 Polibek od
Putina (Dánsko, Rusko)
25. 3. v 18.00 – Rybolidi (VB), Na
divokém severu (ČR), ve 20.30
Od Fica do Fica (Slovensko)
Sál Břetislava Bakaly
20. 3. v 18.00 – Po zemi, po moři (Jižní Korea), ve 20.30 Svobodu pro
Smetanu (ČR)
22. 3. v 18.00 – Promítej i ty! Zakázané
hlasy (Švýcarsko), ve 20.30 Vojta
Lavička – nahoru a dolů (ČR)
Kabinet múz
24. 3. v 18.00 – NonComm – komentovaný blok, ve 20.30 Projekce
pro klub přátel ČVT Chudoba cti
netratí (ČR )
25. 3. v 18.00 – Úžasný Ázerbájdžán!
(Velká Británie), ve 20.30 Velvyslanec (Dánsko)

26. 3. v 18.00 – Dejte nám peníze
(Švédsko), ve 20.30 Všichni spolu (Německo)
Moravská galerie
20. 3. ve 20.00 – Polibek od Putina
(Dánsko, Rusko)
21. 3. v 17.00 – Duhový šampionát
(Nizozemsko), v 18.30 Od Fica
do Fica (Slovensko), ve 21.00
Vzdělání po čínsku (Čína, JAR)
22. 3. v 18.30 – Blok krátkých filmů,
ve 21.00 Projekce pro přátele
ČVT Tygři holky (Austrálie)
23. 3. v 18.30 – Normální život (Dánsko), ve 21.00 Salma (VB)
24. 3. v 18.30 – Pevnost (ČR), ve
21.00 Fenomén/Duševní komfort Jurije Petroviče/ (ČR)
25. 3. v 18.00 – Nový život rodinného
alba (ČR, Slovensko), ve 21.00
Solární mámy (USA, Dánsko, VB)
26. 3. v 18.30 – Věra 68 (ČR), ve 21.00
Zakázané hlasy (Švýcarsko)
Kino Art – Velký sál
20. 3. v 18.00 – Hra o kámen (ČR),
ve 20.30 Ztracené řeky (Kanada)
21. 3. v 16.00 – Mamakino Nový život

rodinného alba (ČR, Slovensko),
v 18.00 Úžasný Ázerbájdžán!
(VB), ve 20.30 Pevnost (ČR)
22. 3. v 18.00 – Solární mámy (USA,
Dánsko, VB), ve 20.30 Velvyslanec (Dánsko)
23. 3. v 18.00 – Věra 68 (ČR), ve 20.30
Statečná srdce (Norsko, Švédsko)
24. 3. v 18.00 – Všichni spolu (Německo), ve 20.30 O slušnosti
(ČR)
25. 3. v 18.00 – Salma (VB), ve 20.30
Po propuštění (Německo)
26. 3. v 16.00 – Mamakino Ztracené
řeky (Kanada), v 18.00 Nejoblíběnější film brněnských diváků,
2. místo, ve 20.30 Nejoblíběnější
film brněnských diváků, 1. místo
Kino Art – Malý sál
20. 3. v 18. 30 – Solar mamas - Solární mámy (USA, Denmark, UK),
ve 20.00 Berg Fidel – Všichni
spolu (Germany)
21. 3. v 18.30 – Across Land, Across
Sea – Po zemi, po moři (South
Korea), ve 20.00 Bravehearts –

Statečná srdce (Norway, Sweden)
22. 3. v 18.30 – Stone Games – Hra
o kámen (Czech Republic), ve
20.00 Education, education –
Vzdělání po čínsku (China, South
Africa)
23. 3. v 18.30 – No Burgas Behind
the Bars – Ve vězení se burky
nenosí (Sweden), ve 20.00
Beyond Wriezen – Po propuštění
(Germany)
24. 3. v 18.30 – Give us the Money –
Dejte nám peníze (Sweden), ve
20.00 Amazing Azerbaijan! –
Úžasný Ázerbájdžán (UK)
25. 3. v 18.30 – North of the Sun –
Na sever od slunce (Norway), ve
20.00 Putin’s Kiss – Polibek od
Putina (Denmark, Russia)
26. 3. v 18.30 – Gay Champions –
Duhový šampionát (Netherlands), ve 20.00 Ambassador –
Velvyslanec (Denmark)

Výstava v Anthroposu zve návštěvníky k posledním lidem doby kamenné

Expozici Umění australských
domorodců mohou návštěvníci
Pavilonu Anthropos vidět do
14. dubna.
Na výstavě Umění australských
domorodců v Pavilonu Anthropos
jsou do poloviny dubna k vidění
exponáty, získané při vědecké
expedici Moravského zemského
muzea do Arnhemské země
v severní Austrálii v roce 1969.
Výprava se setkala se skupinou
domorodců kmene Rembarran-

ga, vedenou stařešinou Mandargem, která si uchovala znalost
technik i myšlenkového světa tradiční společnosti lovců a sběračů
nedotčených moderní civilizací.
Získány od nich byly zcela autentické umělecké předměty, malby
na kůře v „rentgenovém stylu“
i jedinečné informace sloužící
k výkladu původního domorodého australského umění a duchovního života. Na výstavě je k vidění
i řada jiných předmětů zdobených
tradičními malbami – schránky na
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uložení kosterních pozůstatků,
hudební nástroje (didgeridoo),
rituální hesla a další. Tyto předměty dnes tvoří jednu z nejcennějších sbírkových kolekcí Moravského zemského muzea.
Austrálie je kontinentem s nejbohatší tradicí pravěkého i tradičního
domorodého skalního umění.
Součástí výstavy jsou kopie jednotlivých zobrazení mýtických
duchů i zvířat, v čele s rozsáhlou
kopií (12x6 m) známé skalní obrazárny Oenpelli. Instalace je

doplněna získanými loveckými
zbraněmi, předměty denní potřeby kmene Rembarranga
a archeologickými nálezy – kamennými nástroji. Velmi cenná je
rovněž rekonstrukce chaty s originálními malbami na kůře. Ve
výstavě bude možné shlédnout
i televizní dokument České televize natočený účastníky expedice
v roce 1969 a atmosféru navodí
i tradiční australská hudba.

(red)
Foto: Jan Cága, MZM

Kultura

Duchovní hudbu Antonia Vivaldiho podtrhne přednes barokní poezie
V podání souboru Musica
Poetica zazní 22. března v 19.30
hodin na Staré radnici ve Freskovém sále Stabat Mater.
Na koncertě hudby a poezie Stabat Mater, který v rámci svého
cyklu Baroko v evropských
zemích nastudoval soubor Musica Poetica, zazní duchovní hudba
Antonia Vivaldiho na kopiích
dobových nástrojů. Ráz této hudby podtrhne přednes barokní
poezie v podání Igora Dostálka.
Po úvodním dramatickém mottetu
Longe mala zazní Sinfonia Al santo sepolcro, která ztvárňuje

hudebními prostředky okamžik,
kdy ke hrobu Krista přicházejí
ženy, aby nabalzamovaly jeho
tělo, a jsou u prázdného hrobu
pozdraveny andělem. Vivaldiho
duchovní skladby doplní virtuozní
houslová Sonata č. 6 A dur
Archangela Corelliho v podání
Evy Kalové.
Stěžejním dílem koncertu bude
Vivaldiho dílo Stabat Mater pro
alt Jany Janků a smyčcový soubor. Dílo vzniklo roku 1712 jako
nová hudba na tehdy ještě neoficiální církevní text – sekvence
Stabat Mater pochází ze 13. století a jejím autorem je františkán

březen/duben 2013
pátek 15. března, 9.30 hod.
Merlin

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

sobota 16. března, 10.15 a 15.30 hod.
Mrazík

sobota 6. dubna, 17.00 hod.
Dětská dílna

sobota 16. března, 17.00 hod.
Dětská dílna

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

pondělí 18. března, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík

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

úterý 19. března, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

úterý 9. dubna, 19.00 hod.
Improvizační večer

úterý 19. března, 19.00 hod.
O Henry: Cesty osudu
Scénické čtení

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

středa 20. března, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
čtvrtek 21. března, 10.15 a 19.00 hod.
Stvoření světa
sobota 30. března, 15.30 hod.
Moravský Budulínek
premiéra
úterý 2. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek
úterý 2. dubna, 19.00 hod.
Talk show
středa 3. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek
čtvrtek 4. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Bořík a spol.
pátek 5. 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

Změna programu vyhrazena!

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

Jacopone da Todi. I po téměř tři
sta letech ale tato hudba neztratila
nic ze své působivosti a obraz
Matky stojící pod křížem je ve

Vivaldiho zhudebnění stále živý.
Více na
www.musicapoetica.wz.cz.

(red)

březen/duben 2013
pátek 15. března, 19.30 hod.
THE ODD GIFTS
Sólový projekt Ondřeje Galušky
úterý 19. března, 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Iva Bittová – od Balady pro banditu až po New York
středa 20. března, 19.30 hod.
Jan SPÁLENÝ a ASPM
Osobitý multiinstrumentalista s kapelou
čtvrtek 21. března, 19.30 hod.
ORION a hosté
Večer trampské hudby
pátek 22. března, 19.30 hod.
MALINA BROTHERS
Luboš, Pavel, Josef v unikátním projektu s Pavlem
Peroutkou
neděle 24. března, 15.00 hod.
Divadlo VĚŽ
Příhody včelích medvídků – veselý pohádkový příběh
úterý 26. března, 19.30 hod.
Jan Burian
Ostrovy v Baltském moři – cestovatelská přednáška
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
středa 17. dubna, 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR a host
Netradiční sdružení vícehlasového zpěvu
čtvrtek 18. dubna, 19.30 hod.
DIVADLO KUFR
Dvojka – nonverbální představení typu ,,nového cirkusu“

KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí od 18.00
hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD

KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Inzerce

ITALSKÝ DUBEN
V AVIONU
VYCHUTNEJTE SI ATMOSFÉRU

PRAVÉ ITÁLIE!
Desítky ochutnávek
a dárků po celý měsíc.
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