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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Říká se, že jeho hlas sbližuje. Lidé k sobě
nacházejí cestu. Každý, kdo byl na některém
z jeho koncertů nebo měl to štěstí a slyšel ho
zpívat v soukromí, to potvrdí. On sám ale říká,
že zpěv je v každém z nás. Stačí jen vědět,
jak ho dostat ven. Červnovou osobností je
zpěvák Jožka Černý. Také proto, že se v tomto
měsíci uskuteční v Brně velký slavnostní koncert k jeho sedmdesátinám.
Pokračování na straně 7

Parkování se konečně zlepší
í slet
Ježibab ě 3
na stran

Sérií kulturních akcí s názvem Léto
v centru zpestří radnice prázdninové Brno
Muzikou, divadlem či programy pro děti
ožije od konce června střed Brna. Sérií
akcí nazvaných Léto v centru připravila
radnice největší brněnské městské části
a její kulturní a vzdělávací středisko.
„Po loňských zkušenostech jsme se rozhodli
nejen zachovat, ale i rozšířit nabídku prázdninových kulturních a zábavných programů,
a to jak pro ty, kteří tráví léto v Brně, tak
samozřejmě pro turisty,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka
a popsal chystané dění: „Připravujeme sérii
koncertů v rámci projektu Music Point, tradiční pláž na náměstí Svobody rozšíříme
o velké pískoviště pro děti a koncem července uspořádáme malý festival Prázdniny
v centru.“
Projekt pro prezentaci začínajících a méně
známých hudebníků a skupin Music Point
měl premiéru v podobě několika vystoupení
už v loňském roce. Letos se začne hrát
21. června, tedy na Mezinárodní den hudby,
na náměstí Svobody u Morového sloupu.
Další koncerty pak poběží po většinu prázdninových pátků hned na dvou místech současně – kromě centrálního brněnského
náměstí, které bude patřit folku a akustické
hudbě, se dění rozšíří i do parku na Moravském náměstí, kde budou vystupovat rockové kapely. Program Music Pointu včetně pro-

filů účinkujících je zveřejněn na webových
stránkách www.music-point.cz.
Třetím rokem by také měla na náměstí Svobody u Morového sloupu opět vyrůst pláž
s občerstvením. Zatímco dospělým jsou určeny zmiňované večerní koncerty, pro děti
vznikne obří pískoviště s atrakcemi, dětský
koutek a případně i samostatný dětský bar.
Úplnou novinkou v letní nabídce dění v městské části Brno-střed je nový festival Prázdniny v centru, který se uskuteční od 21. do
27. července v parku na Moravském náměstí.
Program začne vždy odpoledne soutěžemi
a hrami pro děti, následovat budou různá
divadelní, taneční či šermířská vystoupení
určená malým i velkým divákům a večery
zakončí koncerty. Nebude chybět občerstvení
s charitativním rozměrem – část výtěžku
bude věnována ve prospěch brněnských
neziskovek. Detailní program akce bude
k dispozici na webových stránkách
www.prazdninyvcentru.cz a v prázdninovém
vydání Zpravodaje městské části Brno-střed.

(red)
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Sochy z písku
zdobí náměstí
Svobody

Parkování v centru města trápí nejen vedení radnice, ale především občany. Může za to stále
hustější provoz, kolony
ve špičkách a nedostatek parkovacích míst.
Mnoho let byly totiž tyto problémy v centru Brna neřešené a téměř neřešitelné.
Snad se nyní – díky koordinaci činnosti
naší městské části, statutárního města
Brna, Magistrátu města Brna a Brněnských komunikací – „blýská na lepší
časy“. Jak píšeme v tomto čísle zpravodaje, na území Brna-střed by postupně
měly vyrůst hned tři parkovací domy –
na Kopečné, Veselé a na Panenské ulici.
Dále se připravuje zavedení takzvaných
zón placeného stání, které upřednostňují
místní obyvatele a firmy se sídlem v centru, a v neposlední řadě i systém záchytných parkovišť. Naší snahou je pracovat
koncepčně a systematicky, poučit se
z případných chyb, kterých se dopustili
se zaváděním podobných opatření
v jiných městech, a především trpělivě
komunikovat s veřejností, a to především
prostřednictvím našeho zpravodaje
a anket na webových stránkách radnice.
Věřím tedy, že se nám – i s vaší pomocí
– podaří zmiňované dlouholeté problémy
konečně vyřešit.

Mgr. Libor Šťástka,
starosta

28
Rozhovor:
Přemysl Dížka
vydává knihy o Brně

Divadelní svět 2012
uctí Miloše Formana

Akce radnice

Na dubnové Kuličkiádě předvedl dětem své umění i mistr světa
Nejen cvrnkání kuliček, ale
i hrátky s kdečím kulatým si
děti a rodiče vyzkoušeli
28. dubna v Björnsonově sadě.
Zájemce o cvrnkání kuliček přilákalo do parku u právnické fakulty
sportovně hravé odpoledne
s názvem Kuličkiáda. Ti, kteří ještě
neměli vlastní sportovní náčiní,
mohli kuličky zakoupit přímo na
místě. Kuličky cvrnkali již ve starověkém Egyptě a i v dnešní době
tento sport přináší radost nejen
dětem, ale i jejich rodičům.
Jak vítězně docvrnkat své kuličky
do důlku přijel z Prahy ukázat také
úřadující mistr světa Jan Beneš
společně s vicemistrem Zbyňkem
Fojtíkem.
V dubnovém odpoledni však bylo
možné vyzkoušet více než jen
kuličky, na zájemce zde čekalo
žonglování pod vedením Dominka, hra v pétanque s klubem CZ
Petanque, hod míčky do zavěšeného koše nebo slalom s kolečkem plně naloženým míčky.

Sportovní aktivity doplňovaly soutěže Figurkov a Šachová školička,
které připravilo divadlo Facka,
a také výtvarný koutek, kde děti
nabíraly při kreslení kulatých
obrázků síly k dalším výkonům.
Zpestřením hrátek byla vystoupení mažoretek Lili, zahrát
a zazpívat přišla skupina
K. R. Banda.
Setkání se vším kulatým připravila radnice městské části Brno-střed společně s Kávéeskou, příspěvkovou organizací.
Sport, kterému se v dětství věnovali naši pradědečci a prababičky,
si znovu získává oblibu. Od roku
1999 funguje Český kuličkový
svaz, který sdružuje jednotlivé
oddíly, registrovat se do něj
mohou i jednotlivci. Vzhledem
k tomu, že ke cvrnkání není třeba
velké fyzické zdatnosti, věnují se
mu většinou odrostlejší hráči, kteří
sázejí na zkušenost a psychickou
připravenost.

Kuličky si přišly zahrát celé rodiny


Slunečné počasí hráčům přálo

(red)

Dubnové odpoledne se také žonglovalo

Přihlížející se snaží pochopit správnou taktiku
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Skupina K. R. Banda zahrála a zazpívala

Sportovní akvitity doplňovaly soutěže

Akce radnice

Ježibaby a čarodějnice si na Kraví hoře zahrály metanou a famfrpál

V předvečer filipojakubské noci
se ježibaby a čarodějnice slétly
do parku na Kraví hoře, aby
oslavily svůj svátek a naučily
se něco nového.
Všechny ježibaby, čarodějnice,
kouzelníci a čarodějové se potkali
na Ježibabím sletu. Pravidelnou
akci uspořádala radnice městské
části Brno-střed a kulturní a vzdělávací středisko „Kávéeska“ v tradiční den 30. dubna.
Čarodějný dav přivítala zpěvem
skupina The Frees, pohádku s pří-

hodným názvem Abrakadabra
zahráli herci divadla Facka. Ke
zpestření kostýmů a masek zvaly
výtvarné dílny, kde bylo možné si
vyrobit masku, drátěný šperk,
nechat si pomalovat obličej nebo
svůj vzhled vylepšit tematickým
tetováním.
Dále na malé kouzelníky a kouzelnice čekala metaná a utkání
ve famfrpálu, hod šiškou do koše,
a ti nejmenší dováděli v hracím
koutku.
Zklidnění přinesla v pořadí druhá
pohádka, japonsko-líšeňská gro-

teska s názvem Jezevec na borovici, ve kterém herci divadla Líšeň
humorným způsobem vyprávěli
příběh o mocném strašidle.
O tom, že oheň je dobrý sluha,
ale zlý pán, vědí čarodějnice své.
V pohanských dobách dával
oheň příležitost k jarní očistě,
v dobách upalování čarodějnic
pro ně znamenal velké nebezpečí. K téměř nezbytnému táboráku
a opékání špekáčků bylo na Ježibabím sletu vše připraveno, na
bezpečnost dokonce dohlížela
Jednotka sboru dobrovolných

hasičů ze Soběšic. Hasiči přítomným dětem také udělili lekci
z hašení a ukázali jim hasicí techniku. Větrné a horké počasí však
nakonec oheň zapálit nedovolilo,
proto si letos děti pochutnaly na
špekáčcích opečených na elektrickém grilu a všechny starosti
minulého roku místo ohně odnesly hry, soutěže a v podvečer
country kapela Ranch, která rozezpívala a roztancovala malé i velké.


(red)

Stalo se v naší městské části

Omšelou zeď na Mendlově náměstí oživily graffiti umělců i amatérů

Letošní Majáles začal už v dubnu. Oprýskanou nevzhlednou
zeď na Mendlově náměstí proměnili autoři graffiti v pestrobarevnou kulisu.
Doprovodný program letošního
brněnského Majálesu s názvem
Majáles graffiti jam pozval 25.dubna tvůrce graffiti do centra města.
Zde dostali příležitost proměnit

oprýskanou zeď lemující park na
Mendlově náměstí v přehlídku
pouličního výtvarného umění.
Svoji tvorbu zde ukázali umělci
z řad široké veřejnosti i studenti
Fakulty výtvarných umění VUT.
Součástí akce byla taneční soutěž
streetových tanečníků.
Akci uspořádala organizace StudentZone, která plánuje zeď
v parku využívat i v budoucnu.

Měla by být plochou pro tematické
obrazy k různým příležitostem
i místem pro tvorbu jednotlivých
zájemců. Aby na zdi nevznikaly
konfliktní a nevhodné obrazy,
musejí případní tvůrci předkládat
svůj návrh graffiti zástupcům StudentZone ke schválení.
Atmosféru po celé odpoledne
dokreslovala živá hudba v podání
DJ a taneční souboje tanečníků

break dance. Akce se konala pod
záštitou městské části Brno-střed.
Devátý ročník Majálesu vyvrcholil
11. května Majáles Open Air festivalem.

(red) Foto (vpravo)
Veronika Zelníčková
Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED
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Stalo se v naší městské části

Čarodějáles nabídl devět hodin hudby a ocenil nejhezčí čarodějnici

Celkem šestnáct kapel zahrálo
27. dubna na Riviéře. Do Brna
přijely rockové, punkové i popové legendy. Zvolena byla
také nejkrásnější čarodějnice.
Na již tradičních třech pódiích se
střídaly kapely odlišných hudebních žánrů, takže si každý mohl
vybrat podle svého vkusu. Někteří
tancovali se skupinou Čankišou

nebo Sunshine, starší posluchači
zapogovali u Visacího zámku
nebo s Jasnou pákou a Davidem
Kollerem zavzpomínali na „hezkou holku Majolenku“. Vyznavači
tvrdých riffů kytar pak domovskou
scénu našli na Metro Europe Stage, kde se vystřídali třeba The
Unguided ze Švédska nebo česká Insania. Později se dočkali i příznivci popových hvězd, Václava

Neckáře či skupiny Oceán. O půlnoci rozproudila Starobrno Stage
Marta Jandová se skupinou Die
Happy z Německa.
Areál letního koupaliště Riviéra
nabídl návštěvníkům pátého ročníku hudebního festivalu Čarodějáles 2012 program již od tří hodin
odpoledne. Vzhledem ke slunečnému počasí někteří dorazili i se
svými dětmi.

Po areálu se pohybovaly lepé
čarodějnice, čtyři nejhezčí organizátoři vybrali a odměnili. Mezi
zajímavé ceny patřil poukaz na
instruktáž pilotování letadla nebo
ukulele pro vítězku.
Nad akcí převzal záštitu starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.


(red)

Slavnostní koncert k osvobození Brna uctil padlé a umučené hrdiny

Koncert Nebe plné hvězd a již
sedmé Příhraniční slavnosti
připomněly hrdinství osvoboditelů Brna a vzdaly poctu
popraveným a umučeným
odbojářům z městských částí
Brno-střed, Královo Pole
a Žabovřesky.
Akce se již tradičně odehrála

Akce
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

v sadech Národního odboje, které
jsou více známé jako park na
Šelepově ulici. Zde se hranice
městských částí Brno-střed,
Žabovřesky a Královo Pole dotýkají.
Po zahájení oslavy položili představitelé všech tří městských částí
kytice k pomníku padlých hrdinů.
Brno-střed zastupovala členka
zastupitelstva MUDr. Dagmar
Hrubá, Královo Pole starosta
Roman Vykoukal a Žabovřesky
starosta Mgr. Marek Šlapal.
Ve svém emotivním projevu ztichlému parku Hrubá sdělila, že prá-
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vě v koncentračním táboře, který
zde stával, byl internován i její tatínek.
Připomenuti byli právě před
sedmdesáti lety umučení odbojáři. Uctít je přišli svým hudebním
uměním čtyři letošní sedmdesátníci – Mojmír Bártek, sólista
Orchestru Gustava Broma, Jožka
Černý, Karel Vágner a Jiří Štědroň. Jejich vystoupení, ke kterému se také připojil o deset let starší Jaromír Hnilička, bylo jakýmsi
kontrapunktem k připomenutí
těch brněnských odbojářů, kteří
byli popraveni či umučeni právě

v roce 1942 a po kterých jsou
pojmenovány ulice města Brna.
Těmto osobnostem sekundovali
mladí hudebníci z Big Bandu ze
Smetanky Zdeňka Treblíka a celá
řada nadějných zpěváků a zpěvaček. Vyvrcholením celého
odpoledne byl duet Jožky Černého s vnučkou, kteří rozezpívali
všechny přítomné. Nad oslavou,
kterou
tradičně
uspořádal
Mgr. Vladimír Koudelka, převzal
záštitu starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.

(red)
Foto Igor Zehl

Stalo se v naší městské části

Na baseballové exhibici byl vyhlášen Homerun král i nejrychlejší žáci

Baseballová exhibice All Star
Game 2012 přilákala 8. května
na Kraví horu na hřiště klubu
VSK Technika Brno všechny
příznivce tohoto sportu.
Exhibičnímu utkání vítěze české
baseballové extraligy Techniky
Brno a Reprezentace České republiky předcházela soutěž žáků
základních škol o nejrychlejší oběh
všech met baseballového hřiště,
homerunu. Za nejkratší čas dokázali tuto trasu v horkém odpoledni

zvládnout adepti sportu ze Základní a mateřské školy Křídlovická.
Druzí se umístili žáci z Cyrilometodějské církevní základní školy
Lerchova, bronzovou příčku obsadila Základní škola Sirotkova.
Při slavnostním vyhlášení se pak
mohli vítězové radovat z pohárů
i pěkných baseballových cen, které jim předal prezident Techniky
Brno Ing. Rudolf Drnec společně
s předsedou České baseballové
asociace RNDr.Petrem Ditrichem.
Oba také pogratulovali vítězi

Homerun derby, další dovednostní
soutěže, která na hřišti představila
osm nejlepších pálkařů působících
v extralize. Jejich schopnost vyslat
míček za oplocení odměňovali
diváci zaslouženým potleskem.
Ve finále zvítězil Pavel Budský,
který se 146 HR dominuje historickým tabulkám české ligy. O druhé a třetí místo se podělili ostravský Jakub Malík a hráč domácí
Techniky Martin Střítecký.
Po nástupu rozhodčích a hráčů
obou baseballových mužstev

zazněla národní hymna a starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka zahájil exhibici slavnostním nadhozem. Domácí
Technika sice prohrála 3:10,
dopřála však všem, kteří ji přišli
na Kraví horu povzbudit, pěkný
sportovní zážitek.
 (red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Studenty středních škol trápí státní maturity a otázky školství obecně
V malém Sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí diskutovali 26. dubna studenti
středních škol s představiteli
politických stran.
Společnost Člověk v tísni pozvala
k diskuzi se studenty středních
škol regionální zástupce politických stran. Debata byla součástí

projektu Kdo jiný? a je jednou
z aktivit programu Jeden svět na
školách.
Studenty zajímala především
problematika školství, státních
maturit, nevyužitá kapacita středních škol, ale také nedostatek škol
mateřských. Za půldruhé prodebatované hodiny se dostalo také
na přesun brněnského nádraží,

obtížnost domluvy mezi jednotlivými politickými stranami a spolupráci s neziskovými organizacemi.
Po ukončení diskuze studenti hlasovali, který politik je svým postojem k probíraným tématům nejvíce zaujal. O první a druhé místo
se podělil Mgr. Libor Šťástka
(ODS), starosta městské části

Brno-střed, s Ing. Jaroslavem
Kacerem (TOP 09), kteří získali
každý po dvaceti hlasovacích lístcích.
S diskuzemi, které Člověk v tísni
organizuje po celé republice a na
které navazují on-line debaty, je
možné se seznámit na
www.jsns.cz.

(red)

Absolventské představení Rok má krok zaplnilo Klub Leitnerova
Studenti literárně-dramatického a hudebně-dramatického
oboru gymnázia Křížkovského
s uměleckou profilací připravili
pod vedením Tomáše Pavčíka
inscenaci Rok má krok aneb
Veselé chvíle na vsi.
Premiéra se konala v Klubu Leitnerova 31. března, repríza pak
1. a 4. dubna. Při zkouškách představení, jehož autorem je Jan Krajčírovič aTomáš Pavčík, se Leitnerka
doslova otřásala v základech. Bezmála deset krojovaných mladíků,
velmi dobrých tanečníků, zkoušelo

tak vehementně a „od podlahy“, že
nové leitnerkovské linoleum nese
stopy jejich černých podrážek
doteď. Jelikož jeden z herců slavil
v čase zkoušky narozeniny, rozdal
chutné kremrole a dostalo se i na
personál Leitnerky.
Premiéra byla úspěšná a reprízy
ještě o stupeň lepší. Na Leitnerce
bylo plno, lidé se shromažďovali
i u dveří, kde málem ani nezbyl
prostor pro herce. Přes počáteční
drobnou nervozitu se obě „tetky“
rozehrály k dobrému výkonu
a mužská část souboru překvapovala kvalitním zpěvem.  (red)
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Informace z radnice

Lékaři lidem poradili v centru Brna, jak pečovat o srdce a cévy

Na náměstí Svobody mohli
kolemjdoucí v úterý 15. května
zjistit, jak předejít kardiovaskulárním chorobám.
Zábavně vzdělávací odpoledne
připravilo občanské sdružení Rytmus srdce u příležitosti dvacátého
kongresu České kardiologické

společnosti. Akci s názvem Procházka v rytmu srdce zahájil společně se zástupci občanského
sdružení a lékaři první místostarosta městské části Brno-střed
Bc. Pavel Sázavský.
V několika stanech lékaři měřili
návštěvníkům krevní tlak, hladinu
cholesterolu, krevního cukru

a vyhotovili EKG záznam. Zájemcům radili, jak předejít nemocem
srdce a cév, které jsou nejčastější
příčinou úmrtí v České republice.
Návštěvníci si také mohli vyzkoušet, jak správně resuscitovat.
Především děti zaujaly soutěže
zaměřené na pohyb v domácnosti
a soutěžily ve vysávání, zametání

nebo utírání prachu na čas. Pohyb
společně se zdravým jídelníčkem
jsou totiž účinnou prevencí kardiovaskulárních chorob. Rizikovým faktorem je také kouření,
před kterým lékaři důrazně varovali.


(red)

Pozvání na velikonoční besídku přijali uživatelé z centra na Lipové
Studentky ze SZŠ a VOŠZ na
Merhautově pozvaly uživatele
Centra denních služeb z Lipové
na jablečný závin a biskupský
chlebíček.
Na den 29. března se všichni uživatelé centra velmi těšili. Přijali
s velkou radostí pozvání do Domova mládeže při SZŠ aVOŠZ na
Merhautově na velikonoční besídku, kterou si pro uživatele centra
připravily studentky této školy.

Kromě krásného pěveckého
vystoupení, na kterém zazněly
různé známé písně za doprovodu
klavíru, připravily studentky
i občerstvení. Sami upekly vynikající jablečný závin a biskupský
chlebíček, který všem uživatelům
velmi chutnal a mile je toto pohoštění překvapilo. Atmosféra besídky byla úžasná, uživatelé odcházeli plni dojmů a jarně naladěni.


(red)

Dávky pomoci v hmotné nouzi byly přesunuty na Šumavskou 33
V souvislosti se sociální reformou spadá od 1. ledna 2012
pod Úřad práce České republiky, krajskou pobočku v Brně
výkon agend nepojistných
sociálních dávek, tedy systém

dávek pomoci v hmotné nouzi
a dávek pro osoby se zdravotním postižením.
S účinností od 1. dubna jsou dávky
pomoci v hmotné nouzi, tj. příspě-

Zveme občany na
11. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed,
které se koná ve středu dne

20. června 2012
ve Společenském centru radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání a program zastupitelstva bude zveřejněn
na webových stránkách radnice www.stred.brno.cz.
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vek na živobytí, doplatek na bydlení
a mimořádná okamžitá pomoc,
řešeny na kontaktním pracovišti
Šumavská 33, Brno. Na novou
adresu byla agenda přesunuta
z Koliště 19. Ostatní typy dávek
zůstávají na kontaktních místech:
Dávky osobám se zdravotním
postižením:
• příspěvek na péči, příspěvek na
mobilitu
• příspěvek na opatření zvláštních pomůcek pro zdravotně
postižené občany
• žádosti o průkazy zdravotně
postižených osob (TP, ZTP,
ZTP/P)

jsou vyřizovány na kontaktním
pracovišti Mojmírovo náměstí 10,
Brno.
Referát zprostředkování zaměstnání a evidence uchazečů
o zaměstnání:
kontaktní pracoviště Úřadu práce
ČR, Křenová 25, Brno.
Na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR jsou stanoveny úřední hodiny v pondělí a ve
středu od 8.00 do 17.00 hodin,
v úterý a čtvrtek od 8.00 do 13.00
hodin. V pátek od 8.00 do 13.00
hodin probíhá pouze příjem
nových žádostí.

(red)

Rozhovor

Jožka Černý: Jsem rád, že mohu stále zpívat a že mám pro koho
krásné jawy dvěstěpadesátky.
Všechno si na nich opravuji sám.
Samozřejmě také spravuji auta
rodinným příslušníkům. Takže
tím automechanikem jsem se
nakonec přece jenom stal.

Nedávno jste si při koncertu
v sadech Národního odboje
v Brně pozval ke
společnému zpívání svoji
pětiletou vnučku Michaelu.
Vám se protivilo, když vás
„tahali“ na pódium a teď to
děláte sám.

Profil
Jožka Černý se narodil
14. března 1942 v Čejči na
Hodonínsku. Celý svůj život je
věrný jižní Moravě, bydlí ve Staré Břeclavi. Jeho zpívání bylo
formováno rodinným prostředím, ve kterém hrála důležitou
roli jeho o dvanáct let starší
sestra Květa. Široké spektrum
svých hudebních zájmů dokladuje prezentací v mnoha
hudebních žánrech. Důkazem
toho je skutečnost, že jako
voják základní služby vyhrál
Armádní soutěž uměleckých
talentů s dixielandovou kapelou. Jako folklórní zpěvák zpočátku vystupoval se soubory
Břeclavan, stál u zrodu Podlužanu. Za vrchol v této oblasti
považuje spolupráci s Brněnským rozhlasovým orchestrem
lidových nástrojů. V rozhlase
natočil 1 200 nahrávek, z nichž
mnohé se staly legendárními
(Dyž sem šel z Hradišťa,
V Zarazicách krajní dům aj.).
V repertoáru má i velké hity
dechové hudby se slavnou
Moravankou (Nedaleko od
Trenčína, Břeclavská kasárňa
aj.). Z jiné oblasti je album
S árií mládnout smíš s klasickými skladbami (Čajkovského
B moll, slavné melodie Verdiho
a Chopina aj.). Jeho diskografie
čítá na třicet alb. Již v roce 1987
dostal první zlatou desku v dějinách folkloru za své album Za
tú horú, za vysokú. Od letošního roku je držitelem diamantové desky za 420 000 prodaných
CD a DVD. V kondici se udržuje
sportem, je ženatý, má tři dcery
a radost mu dělají také vnuk
a vnučka.

Jožka Černý je z těch, kteří
dostali dar hlasu od Boha,
chcete-li, od rodičů. Narodil se
do muzikantské rodiny a barvu
hlasu má prý po mamince. Zpívat začal od čtyř roků a jedním
z jeho prvních posluchačů byl
prezident Edvard Beneš. Od
šesti let už vyhrával nejrůznější
soutěže, ale zpívání ho kupodivu vůbec nebavilo. Možná
proto, že podvědomě cítil, že je
při nejrůznějších schůzích
a shromážděních jen jakousi
nejlevnější kulturní vložkou.
Jeho klukovským snem bylo
stát se automechanikem.

Proč jste se tím vysněným
automechanikem nestal?
Kdo chtěl jít v té době na automechanika, tak musel mít samé
jedničky. A to já jsem neměl.
Vyučil jsem se mechanikem
šicích strojů a pak jsem až do
vojny dělal v Gumotexu. Bylo tam
na dva tisíce žen. To byla moje
první velká škola života. Pracoval
jsem také u památkářů jako
umělecký kovář. Zůstala po mně
třeba vstupní brána do mikulovského parku, zahradní nábytek
v Miloticích a taky třeba celá
polovina zábradlí na valtickém
nádvoří. To jsem udělal za tři
měsíce a oni mně pak vynadali,
že to měli plánováno na pět let.
A že jim kazím jejich normy.
U památkářů jsem byl celých
deset let. I to byla škola života.
Pracovat rukama mě ale stále
baví. Doma mám trabanta a dvě

U mé vnučky je to ale jiné. Ona
se na to zpívání těší a zpívá velmi
ráda. Já jsem chtěl jít hrát s klukama fotbal a místo toho jsem se
musel nechat navléct do kroje a jít
zpívat na nějakou tu schůzi nebo
soutěž. A to se mi vůbec nelíbilo.
Ale zase když už jsem tam byl,
tak jsem se snažil zpívat co nejlíp.
Legendární primáš a muzikant
Slávek Volavý, který stál v roce
1946 u zrodu Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, mi
po čase v dobrém řekl, že mě jako
kluka nenáviděl. Říkal, že když
seděl v porotě a viděl mě přicházet, tak už bylo jasné, kdo vyhraje.
A že je zbytečné, aby tam byli ti
ostatní.

V předvečer svých letošních
sedmdesátin jste zpíval
v galerii Žlutý kopec v Brně.
Prý jste tuto tradici
benefičního zpívání pro
pacienty Masarykova
onkologického ústavu
zakládal.
Letos je to právě rovných deset
let, kdy jsem v únoru 2002 zpíval
v onkologickém ústavu poprvé.
Myslím, že to moje vystoupení
mělo tenkrát velký ohlas, a proto
se rozhodli udělat z takových
hudebních vystoupení tradici.
Samozřejmě mě těší, že jsem byl
na začátku a že se tam od té doby
vystřídala řada kolegů, Hanka
a Petr Ulrychovi, Laďa Kerndl
a mnozí další. Jsem taky rád, že
na ty benefiční koncerty s volným
vstupem chodí nejen ti, kteří jsou
momentálně pacienty ústavu, ale
že na zpívání přicházejí i lidé
z celého Brna a přesvědčují se,
že ten „Žluťák“ není jen místem
pro umírání, ale také místem
naděje.

Jak jste oslavil svoje
sedmdesátiny?
Přátelé v Praze mě vystrojili krásný koncert v divadle Hybernia.
Bylo vyprodáno a na pódiu se
představilo hodně mých kamarádů – Tonda Panenka, Václav
Hybš, Pepa Dvořák, Jarda Satoranský, Karel Vágner, Standa
Hložek, Karel Štědrý, Iveta Dufková, Petr Salava. Posledně tři
jmenovaní budou také při mém
brněnském narozeninovém koncertu, který se uskuteční ve
čtvrtek 14. června v Besedním
domě. Jsem rád, že na mě můj
rodný kraj nezapomněl a s podporou Jihomoravského kraje se
může koncert uskutečnit. Bude
zde hodně mých přátel z celé jižní
Moravy a Brna, samozřejmě
nejen z té hudební branže. Jsem
také rád, že koncert pořádají dva
zkušení producenti, kteří už
úspěšně připravili třeba slavnostní koncert k osmdesátinám Jaromíra Hniličky. Ostatně, Jarda si se
mnou taky zahraje. A doufám, že
společně s ostatními při koncertu
i zazpívá. Všechny srdečně zvu!

Nemohu se vás nezeptat, jak
to děláte, že tak dobře
vypadáte?
Já si myslím, že to dělá ta naše
jižní Morava. A ti lidé kolem mě.
Určitě je na mně vidět i údržba
mé ženy. A taky jsem od rána do
večera v přírodě. Koupil jsem si
kánoi a jel jsem po Dyji šestatřicet kilometrů až do Rakouska.
Splnil jsem si tak jeden ze svých
snů.

A co vaše další sny a přání?
Přál bych si ještě natočit s velkým
orchestrem známé swingové
melodie. Myslím, že by udělaly
radost nejen mě, ale i mým příznivcům, kteří rádi poslouchají
v mém podání lidové písně. A tady
bych chtěl moc poděkovat těm
lidem, kteří ty naše krásné písničky po celé ty roky zaznamenávali.
Já jsem jenom interpret. Písně
mají mnohdy šťastnější osud než
lidé. Jejich život může být velice
dlouhý. Proto jsem rád, že mohu
pořád zpívat a že mám stále pro
koho.


Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl
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Naše školy

Žáci z Kotlářské obdivovali anglické památky a procvičili si cizí jazyk

Žáci naší školy se společně
s paními učitelkami vydali
v pondělí 19. března do Anglie.
Na cestě se k nám v Hořicích
připojila skupina deseti dětí
z tamní školy.
Výlet probíhal poklidně, na cestě
tam jsme se svezli trajektem
Calais – Dover. Byla to překrásná
plavba trvající hodinu a čtvrt.
V úterý ráno v osm hodin jsme
dorazili do Londýna. Zde jsme se
rozdělili do dvou skupin, jedna
navštívila „London Eye“ – největší
vyhlídkové kolo na světě a druhá
„Madame Tussauds“ – muzeum
voskových figurín. Poté následovala prohlídka nejznámějších
míst Londýna: Big Ben, Houses
of Parliament, Westminster
Abbey, Trafalgar Square, Tower of
London, Tower Bridge, Buckingham Palace. Nevynechali jsme

však také ani místa jako Piccadilly
Circus, Covent Garden. Poté
následoval krátký rozchod, který
většina dětí využila k nákupu tradičních suvenýrů. Kolem 18. hodiny následoval přesun do Bexleyheath, předměstí Londýna, kde
jsme byli všichni ubytovaní
v anglických rodinách. Zde jsme
se také poprvé seznámili s rodinami, ve kterých jsme tento
a následující večer spali.
Ve středu ráno jsme se vydali do
Stonehenge. Je to překrásná
památka skládající se ze skupiny
kamenů postavených do tvaru
kruhu. Po této krátké zastávce
následovala prohlídka hradu
Windsor, který je i sídlem královny
Alžběty II. Překrásné a honosné
sídlo, které stálo za návštěvu.
Ve čtvrtek jsme si prohlédli
Oxford, studentské město, ve kterém se vám bude zdát, že se

zastavil čas. Zde jsme také navštívili nejznámější univerzitu – Christ
Church College. Nevynechali
jsme také Muzeum historie vědy,
kde jsme strávili část odpoledne.
Navečer v 18 hodin nás už bohužel čekala cesta domů, na kterou
se nikomu z dětí nechtělo.
Na zpáteční cestě jsme se svezli
vlakem Eurotunnel. Jízda vlakem
byla kratší a trvala jen 45 minut,
ale během této doby jste nic neviděli. Cesta domů trvala skoro 24
hodin. Ale užili jsme si to.
Děti si výlet pochvalovaly, anglické rodiny je přímo nadchly. Dovezly si nové zážitky a vzpomínky,
seznámily se s novou zemí, jejími

lidmi, také anglický jazyk poznaly
v přirozeném prostředí, což pro
nás bylo nejdůležitější. A v neposlední řadě jsme nezapomněli
také na suvenýry, které k výletu
neodmyslitelně patří.
Počasí jsme během týdne měli
překrásné. Neustále svítilo sluníčko. Jelikož jsme do Anglie přijeli tzv. mimo sezonu, vyhnuli jsme
se frontám a výlety si patřičně užili.
Ještě jednou děkujeme všem,
kteří s námi jeli, za krásně strávený výlet a paním učitelkám za
krásné chvíle plné smíchu a legrace.

Mgr. Sabina Weisová

Bakalka dostala novou jazykovou učebnu s dataprojektorem

Za tři týdny připravila Základní
škola Bakalovo nábřeží pro své
žáky novou jazykovou laboratoř. Výuku jazyků usnadní dataprojektor a nová audiotechnika.
Za pouhé tři týdny po přijetí

finančního daru od soukromé firmy ve výši čtyři sta tisíc korun
Bakalka otevřela novou jazykovou
laboratoř. Slavnostního ceremoniálu 26. dubna se zúčastnil i třetí
místostarosta městské části
Brno-střed PhDr. Tomáš Jilčík.
Ve třídě položili podlahu, vybavili
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ji novým nábytkem, instalovali
dataprojektor a nejmodernější
audiotechniku. Ta umožní žákům
práci ve skupinách i v páru a učitelé v průběhu výuky budou mít
k dispozici odposlech jednotlivých
rozhovorů. Žáci díky tomu okamžitě dostanou zpětnou vazbu.
„Základní škola na Bakalově
nábřeží je kvalitní výukou cizích
jazyků známá, díky nové učebně
dostává možnost posunout úroveň výuky ještě o stupínek výš,“
řekl místostarosta při slavnostním
otevření laboratoře.
Základní škola realizuje program
„Naše úspěchy hovoří cizími jazyky“. Děti se učí angličtinu již od
první třídy, od šesté pak vybírají
druhý povinný jazyk, a to němčinu, nebo francouzštinu. Jako jedna z mála škol v republice Bakalka

vyučuje v angličtině i odborné
předměty, pracovní činnosti
a informatiku. Je také jedinou školou v Jihomoravském kraji, která
už žákům od druhého ročníku
nabízí přípravu na Cambridge
zkoušky.

(red)

Naše školy

ZŠ Křenová připravuje svůj jarmark. Zazpívá na něm skupina Bongáči

ZŠ Křenová již tradičně žije příjemnou atmosférou plnou
chystání, nacvičování a organizování.
Poslední měsíc školního roku je
spjat s očekáváním těch nejkrásnějších prázdnin v roce.

Připravuje se jedna z nejoblíbenějších akcí školy – „Křenovácký
jarmark“. Ten se i letos uskuteční
na školním hřišti Mlýnská, a to
v úterý 26. června od 10.00 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na
krásná vystoupení nejmladších
dětí z mateřské školy a příprav-

ného ročníku nebo přehlídku vítězů školní pěvecké soutěže Slavíci
ve školní lavici. Chybět nebudou
ani temperamentní tanečníci ze
skupiny Jiľoro a hudební skupina
Bongáči, která školu pravidelně
reprezentuje na nejrůznějších
akcích. Hosté si budou moci pro-

hlédnout také výstavku dětských
výrobků a něco pěkného si odnést
i domů na památku. Snad nám
počasí bude přát a společně prožijeme krásné dopoledne plné
tance, zpěvu a sluníčka.

Mgr. Hana Hadrabová
Foto Petr Kapounek

Spolupráce škol ze sociálně vyloučených lokalit pomohla nejen žákům
Závěrečným setkáním realizátorů projektu Amen sikhľuvas
pre dživipen! (Učíme se pro
život!) skončil v březnu jeden
z důležitých projektů OP VK na
ZŠ Křenová.
Ten probíhal od dubna 2009.
Hlavním cílem závěrečného
workshopu bylo shrnutí výsledků
jednotlivých projektových aktivit
zaměřených mimo jiné na logopedickou péči, individualizaci
výuky a terénní práci s rodinami
žáků.
Další významnou oblastí projektu
byla podpora spolupráce a výměna zkušeností mezi pedagogy
škol, které působí v sociálně
vyloučených lokalitách České
republiky. V průběhu realizace
projektu zástupci dvou brněnských škol (ZŠ Křenová a ZŠ
nám. 28. října) navštívili své kolegy v Ústí nad Labem-Předlicích
a v Mostě-Chánově, kde se měli
možnost seznámit s místním prostředím a nahlédnout do výuky
ve třídách. Byl vytvořen také pro-

stor pro neformální diskusi
a výměnu cenných zkušeností
v metodice práce s dětmi se
sociálním znevýhodněním.
Tyto workshopy vyvrcholily v říjnu
2011 na společném setkání partnerských škol v Brně a Mikulově,
ke kterému byla přizvána také
pražská ZŠ Havlíčkovo nám. Právě tato škola byla u zrodu občanského sdružení Liga komunitních škol, jež v současné době
usiluje o spolupráci škol ze sociálně vyloučených lokalit s cílem systémově zohlednit ztížené podmínky pro vzdělávání žáků na těchto
školách. Účastníci workshopu diskutovali ve skupinách podle
zaměření své činnosti – ředitelé
škol, zástupci ředitelů a koordinátoři, vedoucí předmětových skupin a učitelé a společně formulovali odpovědi na tyto otázky:

stupů k práci se sociálně znevýhodněnými dětmi je vysoký.
Zazněla zde řada nápadů a příkladů dobré praxe, které byly
inspirací pro všechny zúčastněné
(tematické projekty tříd, etická
výchova, adaptační programy aj.)

1. Co všechno děláte pro zajištění kvalitního vzdělávání na
vaší škole?
Tvůrčí potenciál pedagogických
pracovníků v oblasti metod a pří-

3. Daly by se podmínky pro
vzdělávání na našich školách
zlepšit? Ale jak?
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na našich školách je závislé
na systémových změnách, které
není snadné z pozice škol ovlivnit. Jednou z příležitostí je motivace všech škol, které působí
v sociálně vyloučených lokali-

2. Jak se vám to daří?
Podmínky na jednotlivých školách se liší podle charakteru místní lokality. Brněnské školy se
například více potýkají s absencemi žáků a nízkou motivovaností dětí k volnočasovým aktivitám.
Úspěšnost vzdělávacích aktivit
pak závisí na schopnosti a reálných možnostech na tyto podmínky reagovat a pracovat s nimi.
Současné projekty OP VK v tom
školám výrazně pomáhají, ale
situaci neřeší dlouhodobě a systémově.

tách, k zapojení do vzájemné
spolupráce v rámci o. s. Liga
komunitních škol s cílem formulovat společné konkrétní potřeby
těchto škol na MŠMT.
4. Jak si představujete další
spolupráci našich škol?
Vzájemná výměna zkušeností
mezi pedagogy je jedním z nejvíce oceňovaných přínosů probíhající spolupráce partnerských
škol. Občasné workshopy v rámci
projektů budou doplněny o výměnné stáže/návštěvy pedagogů
na partnerských školách, které
pomohou učitelům seznámit se
hlouběji s metodami výuky přímo
v prostředí dané školy.
Projekt Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!) byl
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Mgr. Hana Hadrabová
Foto Mgr. Petr Kapounek

Zřizovatelem
škol je
městská část
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Naše školy

ZŠ nám. 28. října si vybojovala deváté místo ve futsalovém turnaji

Po roční pauze jsme se opět
přihlásili do Městské soutěže
základních škol a víceletých
gymnázií ve futsale.
Jako obvykle se turnaj hrál na ZŠ

Svážná v pěkném prostředí. Do
turnaje bylo zapojeno 36 škol
a nám se podařilo umístit se na
9. místě. V základní skupině jsme
se 17. dubna utkali se ZŠ Svážná,
ZŠ Merhautova a ZŠ Heyrovské-

ho. Všechny zápasy jsme vyhráli,
a tím jsme jako vítězové skupin
postoupili do čtvrtfinálové skupiny.
Ta se odehrála o den později.
V této skupině jsme se po jedné
výhře a dvou prohrách neprobo-

jovali do semifinále, ale zabezpečili jsme si tím už vzpomínané
hezké 9. místo.


Mgr. Oľga Kušnierová,
trenérka

Na společenském podvečeru se Křídlovická rozloučila s deváťáky
V pátek 30. března se v prostorách Kulturního domu Rubín
tančilo na dalším společenském večeru naší školy.
Tato akce je již tradiční součástí
školního roku, je příležitostí k vzájemnému setkání rodičů, absolventů, žáků i pedagogů.
Bohatým programem nás provázeli žáci Magdalena Heroschová
a Miroslav Semkiv. Letošní absolventi zahajovali večer poloné-

zou – za tónů Dvořákovy Rusalky
tančilo na parketu dvacet krásných párů našich nejstarších
žáků, kteří se na své vystoupení
dlouho pečlivě připravovali
pod vedením Mgr.Veroniky Kocůnové a Terezy Jeřábkové.
Vzápětí následoval kulturní program, v němž jsme mohli zhlédnout precizní vystoupení mažoretek Lili i extravagantní
autorskou módní přehlídku žáků
sedmého ročníku s velmi prozí-

ravým názvem „V zástěře i klobouku vyrazíme na louku“ vedenou Mgr. Jitkou Tichou. Latinskoamerické rytmy se rozezněly při
tanečním vystoupení žáků
Michala Pecháčka a Karolíny
Juráčkové, závěr úvodního programu patřil streetdanceové skupině B-Fresh.
V průběhu celého večera hrála
k tanci i poslechu prostějovská
hudební skupina Novios, nechyběla ani bohatá a pestrá tombola

plná milých překvapení. Pro žáky
devátých ročníků bylo připraveno
i malé rozloučení. Třídní učitelé
ozdobili každého ze svých svěřenců absolventskou stužkou
a předali jim absolventský list jako
vzpomínku na léta strávená na
naší škole.
Společně prožité krásné chvíle
zůstanou jistě uloženy ve vzpomínkách mnoha zúčastněných.


Mgr. Lenka Hofírková

Žáci ze ZŠ Úvoz si vyzkoušeli před tabulí role svých učitelů
Škola naruby je název tradiční
akce naší základní školy, při
které se na dvě hodiny mění
některé zdánlivě nedotknutelné
role.
Z žáků druhého stupně se 28. března po dobu dvou vyučovacích
hodin stali učitelé, kteří pod odborným (ale svobodným) dohledem
vyučujících předali svým mladším
spolužákům na prvním stupni znalosti a dovednosti, které se mají
naučit.
Nejde ale jen o pouhé „hraní si“
na učitele. Starší žáci se totiž
musejí na své dvouhodinové
působení před menšími dětmi připravit. Musejí si nachystat program, nastudovat témata hodin,
prolistovat učebnice a zvážit,
jakým způsobem budou učit. A je

přirozené, že si často v této situaci
uvědomí, jak náročná je práce
jejich vzdělavatelů a vychovatelů.
Mladší žáci zase získávají kontakt
se svými staršími spolužáky, které
jinak potkávají jen na chodbách
a před školou, a často nevědí, jak
se k nim chovat.Ve škole naruby je
vidí v nezvyklých situacích, například při hrách a soutěžích, a jejich
vzájemný vztah se tak obohacuje
o další rozměr. Nejdůležitějším
cílem celé akce totiž je rozbourat
zavedené a často jen umělé bariéry
uvnitř školy mezi učiteli a žáky
navzájem a naučit se dívat se na
problémy toho druhého jeho očima.
Snad právě toto jsou důvody, proč
je u nás Škola naruby tak oblíbená. Přirozeně, někdy se něco
povede více, jindy méně. Ale ve
Škole naruby se neznámkuje.
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Hodnotí se úsměvy a odměnou
jsou nové zážitky a trochu jiné
učení se. V dnešní době je často
akcentovaný trend otevřenost
školy ke svému okolí. Školou
naruby se snažíme nezapomínat
na to, že základy pro dobré vztahy
školy s jejími partnery začínají už

u vzájemných vztahů jejich žáků.

Mgr. Antonín Václavík

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Názory

Radnice MČ Brno-střed se zapojila do řešení problémů s parkováním
Radnice městské
části Brno-střed
se aktivně podílí
– v úzké spolupráci s orgány
statutárního města Brna i Magistrátu města Brna
a s Brněnskými komunikacemi
a. s. – na řešení dlouholetého
problému se stále sílící dopravou
a s parkováním v centru Brna.
V současné době jsou jednání
zaměřena na tři základní oblasti,
kterými jsou výstavba parkovacích domů, zavedení a provozování zón placeného stání a vybudování záchytných parkovišť typu
„Park and Ride“.

Výstavba parkovacích
domů
Hlavním přínosem naší městské
části je příprava parkovacího
domu na Kopečné ulici. V současné době je již hotova projektová dokumentace a investor, jímž
je městská společnost Brněnské
komunikace, již vypsal výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Brňané tak získají přímo v centru pěta-

sedmdesát nových parkovacích
míst, což je jen začátek. V současné době je také zpracován
záměr na vybudování parkovacího domu, resp. multifunkčního
objektu, jehož součástí bude parkování, na ulici Veselá. A posledním nově připravovaným objektem je parkování na Panenské –
s vjezdem mezi hotelem International a Uměleckoprůmyslovým
muzeem.

Zóny placeného stání
Asi nejvíce známý systém zón
placeného stání je v Praze. Obecně lze říci, že jejich vymezení
umožňuje zákon o pozemních
komunikacích a jeho smyslem je
vymezit oblasti města, ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy. Zóny bývají zpravidla
odlišeny barevně podle určení pro
rezidenty, což jsou fyzické osoby,
které mají ve vymezené oblasti
obce místo trvalého pobytu, pro
abonenty (tj. právnické nebo
fyzické osoby podnikající, které
mají ve vymezené oblasti obce

sídlo nebo provozovnu, nebo osoby, které vlastní nemovitost ve
vymezené oblasti obce) a pro
návštěvníky a ostatní uživatele.
Toto řešení jednoznačně preferuje zájmy místních obyvatel, takzvaných rezidentů, a místních
podnikatelských subjektů.

Záchytná parkoviště typu
„Park and Ride“
Městská část Brno-střed je tak
rozsáhlá, že může na svém území
nabídnout i záchytná parkoviště
„Park and Ride“. Tento systém,
osvědčený v mnoha evropských
metropolích, funguje na principu
parkovišť, na nichž lze odstavit
automobil a pohodlně pokračovat
do centra města veřejnou dopravou, a to i za ekonomicky zvýhodněných podmínek. Součástí
těchto ploch mohou být i doplňkové služby typu bezplatné úschovny jízdních kol, umožnění dlouhodobého stání vozidel či noční
a víkendové parkování. V současné době se analyzují vhodná místa na celém území města Brna.
Pokud jde o Brno-střed, záchytná
parkoviště by kupříkladu mohla

být vybudována na Vídeňské
u ústředního hřbitova, v prostoru
ulic Veveří a Hrnčířská či v lokalitě
Pisáreckých nádrží.
Město Brno problémy s takzvanou statickou dopravou mnoho let
přehlíželo. Je dobře, že se nyní
začalo na této problematice koncepčně pracovat a že byla městská část Brno-střed k řešení přizvána. Pokud budou všechny tři
uvedené systémy správně nastaveny – zejména pokud jde o způsob zpoplatňování, časového
vymezení provozu či poskytování
výhod uživatelům – a vhodně propojeny, mělo by se obyvatelům
i podnikatelským subjektům
dostat daleko většího komfortu
v parkování. Má-li být celý projekt
úspěšný a prospěšný, nesmí se
také zapomenout na kvalitní informační kampaň, dostatečně
dimenzované dopravní značení
a na přístupnost informací prostřednictvím internetu či aplikací
pro chytré mobilní telefony.

JUDr. Otakar Bradáč,
druhý místostarosta městské
části Brno-střed (ODS)

Proběhl 1. máj a také připomínka osvobození od fašismu
Máme za sebou
květen a s ním
stejně jako každý
rok oslavu svátku
práce. Komunistická strana Čech
a Moravy si letos
tento významný
den připomněla od 10.00 hodin
na Moravském náměstí, a to i společně s vámi občany našeho města a také městské části Brno-střed.
Zároveň uplynulo 67 let od konce
druhé světové války a osvobození
města Brna Rudou armádou.
Osvobození města Brna od fašismu jsme si jako každý rok připomněli několika pietními akty 26. 4.
u památníku Rudé armády na
Moravském náměstí, tak i u hrobu
padlých na ústředním hřbitově
a rovněž u busty maršála Malinovského. I přestože od těchto
událostí uplynulo již tolik let,
nebezpečí fašizace společnosti
pořád trvá, a tak je potřeba si je

stále připomínat, stejně jako ty,
co v boji proti fašismu obětovali
svoje životy za naši svobodu.
Právě v této době, kdy jsou díky
asociální politice Nečasovy vlády
ohrožována už tak dost pošlapávaná práva lidí na důstojný život,
je připomínka boje za práva všeho
pracujícího lidu a za sociálně
spravedlivější společnost více než
aktuální. Stále další škrty, směšně
označované za reformy, zvyšování DPH na potraviny, léky a celkově zdražování v podstatě všeho, rozhodně rozpočet České
republiky nemůže zachránit.
Naopak snížením kupní síly obyvatelstva se krize jen prohloubí,
a to v celé společnosti. Škrtat
a tahat poslední peníze z lidí
dovede každý, ale ekonomiku to
také nezachrání a zadlužení
země nejenže nesníží, ale ani
nezastaví. Neustálé ožebračování
většiny našich občanů od studentů po důchodce jen prohlubuje
sociální propast mezi bohatými

a chudými a v konečném důsledku likviduje střední třídu, ze které
se pomalu stává třída sociálně
slabých.
Rovněž další oslabování posledních zbytků sociálního státu nic
dobrého nepřinese. Jen sociální
napětí a nárůst fašistických
a xenofobních tendencí ve společnosti a proti tomu je potřeba
se postavit. Lidé jsou právem
nespokojení s tím, co provádí současná vláda a jakým neskutečně
ubohým způsobem se stále drží
svých koryt. A to jak studenti vysokých škol, kteří v počtu několika
tisíc vyrazili v únoru do ulic města
Brna, aby vyjádřili svůj nesouhlas
s naprosto nepřijatelnou „reformou“ vysokých škol. Tak s nápadem na zavedení školného na
vysokých školách, které v konečném důsledku povede jen ke
zhoršení dostupnosti vzdělání pro
mladé lidi ze sociálně slabších
rodin. Tak i pro nejrůznější nezávislé iniciativy včetně odborů,

kterým se 21. dubna podařilo
uskutečnit největší protivládní
manifestaci od převratu roku
1989, které jsem se samozřejmě
aktivně zúčastnil.
Vysoká nezaměstnanost, neúnosná míra korupce a vůbec celkově se zhoršující životní podmínky celé naší společnosti, to jsou
hlavní důvody proč lidem pomalu,
ale jistě dochází trpělivost. Díky
oslavě svátku práce měli jedinečnou možnost přijít se podělit o své
problémy s představiteli KSČM
na Moravské náměstí, a to jak
s našimi zastupiteli kraje, Magistrátu města Brna, ale hlavně se
zastupiteli za naši městskou část,
mě samozřejmě nevyjímaje.
Zároveň se lidé díky tomu mohli
blíže seznámit s naším programem a tím, co prosazujeme. Lidé
skutečně přišli a nebylo jich málo,
i díky tomu se dá letošní 1. máj
považovat za podařený.

Jiří Hráček,
zastupitel (KSČM)
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Informujeme

Senior akademie naučí účastníky, jak se vyhnout nástrahám

Na nebezpečí, která číhají na stárnoucí lidi, upozorní tradiční Senior akademie, do které se
mohou zájemci již nyní hlásit.
Dokážou čelit nástrahám každodenního života, vědí, jak pomoci
člověku, který se ocitne ve svízelné situaci, zajímají se o dění ve
svém okolí, nenechají se zaskočit
nečekaným problémem. Řeč je
o absolventech Senior akademie,
která letos v dubnu slavnostním
ceremoniálem ve Sněmovním
sále Nové radnice uzavřela šest
mimořádně úspěšných ročníků
a zájem o ni neustává.
Velký nápor přihlášek do tohoto
preventivního projektu se očekává i letos, a tak zájemci o Senior
akademii pořádanou Městskou
policií Brno by neměli dlouho

váhat. Studijní program orientovaný především na problematiku
„Jak se nestát obětí“ začne
24. září a potrvá šest měsíců. Přihlášky se mohou podávat již nyní.
Přednášky probíhají ve tříhodinových blocích a konají se každé
pondělí dopoledne v centru Brna.
Součástí studia budou i speciální
odborné kurzy a exkurze (nepravidelně vždy v úterý či čtvrtek
dopoledne). Noví účastníci Senior
akademie si budou moci bezplatně půjčovat odborné publikace
v tzv. Knihovničce bezpečí,
navštěvovat „Diskusní klubové
večery“, odebírat čtvrtletník
„Absolventské listy“ nebo se
účastnit „Branně vzdělávacího
semináře“. Jaké vzdělání a jaký
věk je požadován? „Maturita ani
střední škola není podmínkou,

spodní věková hranice není dána.
Průměrný věk studentů se pohybuje kolem 65 let, zatím nejstarší
účastnice měla úctyhodných 90
let,“ řekl Luboslav Fiala z Odboru
prevence MP Brno.
A dodává: „Typickými studenty
našich programů jsou aktivní
senioři, někdy i manželé. Navštěvují univerzitu třetího věku, pracují
v klubech důchodců, zahrádkářů
a v dalších spolcích.“
Ani zdravotní stav nerozhoduje.
„Chodí k nám lidé o berlích, po
infarktech a mozkových příhodách, lidé, kteří se potýkají s těžkými depresemi a měli jsme i studentku, která bojovala se
zákeřnou nemocí,“ dodal Fiala.
Program, je pro seniory bezplatný.
Přínos akademie ocenilo i Ministerstvo vnitra ČR, které jí v loň-

ském roce udělilo cenu prevence
kriminality krajů, měst a obcí. Do
základního studijního programu
Senior akademie na školní rok
2012/13 je možné se přihlásit
v Poradenském centru Městské
policie Brno na ulici Křenová 4,
kde zájemci obdrží formulář. Přihlášky budou přijímány až do
vyčerpání volných míst.
Bližší informace lze získat na
www.mpb.cz, telefonicky na čísle
544 252 617, na e-mailu poradenskecentrum@mpb.cz nebo osobně v Poradenském centru, které
je pro veřejnost otevřeno od
pondělí do čtvrtka vždy od 7.30
do 17.00 hodin, v pátek do 14.30
hodin.


(red)

Nojmánek zve na prohlídku svých prostor a kulturní program

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek seznámí na dni otevřených dveří
se svým poselstvím.
Nojmánek poskytuje sociální
službu pro okruh osob s mentálním a kombinovaným postižením.

Den otevřených dveří se koná dne
28. června v době od 10.00 do
17.00 hodin. Veřejnost bude mít
možnost prohlédnout si veškeré
prostory Nojmánku. Bude rovněž
seznámena s posláním, základními a doplňujícími činnostmi zařízení.
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V rámci tohoto dne připravil Nojmánek program s vystoupením
amatérské skupiny Zlaté bubny,
složené z uživatelů sociálních služeb Domova Nojmánek. Veřejnost
si může rovněž prohlédnout
výrobky z dílen zařízení a v případě zájmu si některý z výrobků

zakoupit. Pro všechny účastníky
tohoto dne je zajištěno malé
občerstvení.
Nojmánek sídlí na Neumannově 251/11 v Brně-střed. Všichni
pracovníci i uživatelé Domova se
budou na návštěvníky těšit.

(red)

Informujeme

Psí zubaři nabídnou v polovině června vyšetření chrupu zdarma

Majitelé psů mohou v Brně
využít bezplatného veterinárního vyšetření u příležitosti
osvětové akce Měsíc zdravého
chrupu.
Pojízdná veterinární poradna

navštíví celkem tři různé části
Brna, žlutý karavan bude stát na
místech hojně navštěvovaných
pejskaři. Odborníci psy zdarma
vyšetří a vysvětlí jejich majitelům,
jak se účinně starat o psí chrup.
„U psů je to obdobné jako u lidí.

Špinavé zuby vedou k hromadění
zubního kamene, zánětu dásní,
zánětu závěsného aparátu zubu
a zánětu měkkých tkání v dutině
ústní. Čištění psího chrupu minimálně obden je proto základem
prevence stomatologických problémů,“ poznamenal veterinář
MVDr. Zbyněk Lonský. Ve své
ordinaci často napravuje pacientům v narkóze škody, které majitelé psů napáchali zanedbáním
zubní hygieny.
Čištění zubů kartáčkem a zubní
pastou je sice ideální prevencí
parodontózy, ale významnou preventivní pomocí je též používání
dentálních pamlsků. Řadou speciálních studií byla též prokázána
účinnost dentálních pamlsků
v odstraňování plaku a předcházení vzniku zubního kamene.
Pokud pes pravidelně a dlouhodobě žvýká dentální pamlsky,
dochází k mechanickému otírání
plaku z povrchu zubu, které má

podobný efekt jako čištění zubů.
Vyšetření psího chrupu v pojízdné poradně bude zájemcům
k dispozici 19. června v parku
Lužánky, 20. června v parku
na Kraví hoře a 21. června na
Brněnské přehradě vždy mezi
14. až 21. hodinou.
Čtyřnohé pacienty čeká po vyšetření zdravá a chutná odměna ve
formě dentální pochoutky určené
speciálně k samočištění zubů.
Pojízdná ordinace neodmítne
vyšetřit zuby ani kočkám. Osvětová kampaň Měsíc zdravého
chrupu poběží již pátým rokem.
V rámci loňské akce zkontroloval
tým veterinárních mediků zuby
celkem 6 749 psům, a pouze 20 %
z nich mělo zdravý chrup.
Harmonogram zastávek pojízdné
veterinární poradny ve 37 městech České republiky a další informace najdou zájemci na
www.peceopsa.cz.

(red)

Jak bojovat s bariérami poradí na besedách Liga vozíčkářů
Život bez bariér je název besed,
které se uskuteční ve společenském sále radnice Brna-střed
v červnu hned dvakrát.
Že se lidé na vozíku nebo o berlích
sami těžko dostanou do příkrých
schodů, je všem zřejmě jasné.
Život se zdravotním handicapem
však obnáší mnohem víc překážek. Druhů postižení, bariér i mož-

Projekt
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

ností jejich překonávání je mnoho,
vyznat se v tom není zrovna jednoduché. Liga vozíčkářů však
nabízí řešení – přehledné a zajímavé besedy s názvem Život bez
bariér, které se budou konat ve
velkém sále společenského centra radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2.
„Pokud schvalujete či plánujete
stavební úpravy nebo se jen zajímáte o život lidí se zdravotním
postižením, navštivte setkání
s odborníky a seznamte se s bezbariérovou vyhláškou příjemnou
formou. Připravena bude řada
fotografií i praktických ukázek,“

Poradna chrání spotřebitele
Sdružení obrany spotřebitelů
Jihomoravského kraje nabízí
své služby těm, kdo se potýkají
s reklamacemi a jinými komplikacemi při nákupech.
Bezplatná osobní poradna Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje na adrese Mečová 5 v Brně je otevřena od pondělí
do čtvrtka v době od 15.00 do
18.00 hodin.
Pomůže vám zorientovat se ve

vašich právech, poskytneme vám
rady, jak postupovat a jak se bránit
proti nezákonnému postupu prodejce. Naši odborní právní poradci
jsou k dispozici také na telefonní
lince 900 080 808, a to každý
všední den od 9.00 do 18.00
hodin. Podrobné informace na
webových stránkách www.asociace-sos.cz.

Gerta Mazalová,
předsedkyně
SOS Jihomoravského kraje

vysvětlila lektorka Kateřina Poláčková.
Lidé se s bezbariérovou vyhláškou setkávají v zaměstnání,
v soukromém životě. Na besedě
se lidé dozvědí, kde je dané opatření nezbytné, a hlavně proč je
vlastně zapotřebí, to se totiž
z paragrafů vyčíst často nedá.
Besedy, které se budou konat
14. a 28. června od 9.00 do 12.00
hodin, jsou pořádány za podpory
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
a radnice Brno-střed. Účast je
zdarma, pro omezenou kapacitu
je nutné dopředu oznámit svoji
účast prostřednictvím e-mailu na

bariery@ligavozic.cz nebo na
telefonním čísle 725 122 852.
Prostory společenského sálu na
radnici však bohužel bezbariérové nejsou. Pokud by tuto besedu
chtěli navštívit i lidé s handicapem, doporučují organizátoři, aby
přišli na setkání 20. června
v budově Ligy vozíčkářů v ulici
Bzenecká na Vinohradech.

(red)

Betanie nabízí pečovatelskou službu
Křesťanská organizace Betanie zajistí klientům pomoc při
běžných denních úkonech.
Organizace nabízí následující
služby: pomoc při osobní hygieně, koupání ve vaně, mytí na
lůžku, podání stravy, mytí nádobí, běžný úklid, praní a žehlení prádla v bytě klienta, nákup,
pochůzky, donášku léků, doprovod na vycházku, k lékaři, péči

o imobilní klienty, péči o klienty
v terminálním stádiu, dohled
nad klientem, společenskou
službu.
Zájemci se mohou informovat na telefonních číslech
532 162 301, 606 156 848, na
webových stránkách organizace www.betanie.eu nebo organizaci navštívit v kanceláři Betanie na Joštově 7, 1. patro.

(red)
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Inzerce

rna Absolonova
Léká
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Otevírací doba: Po–Pá 7.30–18 hod.
Tel.: 541 222 010
E-mail: lekarna.absolonova@seznam.cz

Absolonova 30, Brno-Komín
V naší lékárně také nabízíme:
• zdravotnické potřeby
• kosmetiku zn. Bioderma,
La Roche-Possay
• ortopedickou obuv pro děti i dospělé
• homeopatika, homeop. poradenství
• bonusový program pro stálé
zákazníky
• slevy pro držitele rodinných pasů
• slevy na senior pasy
• rezervační system na
www.lekarna-absolonova.cz
• akceptujeme flexi pass, dárkový
pass, vital pass

STAVEBNÍ PRÁCE
Řemeslníci – živnostníci Vám zajistí od rozpočtu až po úspěšné
dokončení jakékoliv stavební zakázky. Stavíme od základů, provádíme
veškeré rekonstrukce, výměny oken, zateplení, opravy střech, uděláme
koupelnu Vašich snů. Na práci dáváme standardně 5ti letou záruku.
V případě zájmu podrobnější informace:
mobil 732 534 550, e-mail gurustav@seznam.cz.
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HLEDÁM BYT

V CENTRU BRNA
a okolí, min 3+1.
Prosím nabídněte.

Tel.: 605 514 210.

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Žabovřesky,
Bohunice, Starý Lískovec
Útěchov

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz
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Inzerce
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EDUCAnet Brno

7HO


člen sítě soukromých středních škol

ODBORNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

7ĜLVOXQtþND

(říjen 2012 až květen 2013)
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EDUCAnet - Střední odborná
škola a gymnázium Brno, o.p.s.
Arménská 21, Brno-Bohunice
Tel.: 774 073 317, 774 773 359
E-mail: brno@educanet.cz
Web: brno.educanet.cz

ZZZWULVOXQLFNDF]WULVOXQLFND#HPDLOF]

X Nabízíme kurzy pro žáky ZŠ, SŠ, studenty VŠ, matky na RD, pracující i seniory
X Kurzy budou probíhat v odpoledních až večerních hodinách
X Přihlášku (na webu) posílejte e-mailem nebo poštou do 31. 8. 2012

• Anglický jazyk • Německý jazky • Španělský jazyk
• IT a programování (JAVA, HTML, CSS, PHP)
• Do světa bez CK - kurz zaměřen na ind. cestování

OSOBNÍ PŘÍSTUP
V PRODEJNĚ

INTERNETOVÉHO OBCHODU

V prodejně KASAHOUSE můžete využít náš školený personál.

WWW.KASA.CZ

KASAHOUSE BRNO
HERŠPICKÁ 6, 639 00 BRNO
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Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí
Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov
Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
úterý
8–13 hod.
středa
8–13 hod.
čtvrtek
8–11 hod.

!!!DOPRAVA
PRO
SENIORY!!!
Nabízím seniorům odvoz
k lékaři, na nákup, úřady apod.
Přeprava denně za smluvní ceny
od 100 Kč za osobu.
Sleva 50 % za další přepravované osoby.
Doporovod k lékaři zdarma!
Pro držitele senior pasu
sleva 5 %.
Kontakt – Tel.: 736 701 319
Pavel Zouhar
Objednávky denně 7.00–20.00 h.
www.dopravaproseniory.cz

3URGHM/DVW0LQXWH
zahájen
.UpWDMLåRG.þ

Týden / all inclusive

tel. 777 268 848

REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ

Odlety i z Brna do dalších destinací.

0RUDYVNpQiPČVWt%UQR
7HOHIRQ
E-mail: brno@ckneckermann.cz
www.ckneckermann.cz
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Inzerce

Příměstský tábor s TŠ Dagmar

PIVNÍ SPECIÁLY

Taneční škola Dagmar vás zve na letní
příměstský tábor s tancem a angličtinou
pro děti od 6 do 12 let.

v BRNĚ

Piv

k

áre

od

k
o ja

Ná

vra

tk

tra

Kdy? 16. 7.-20. 7. 2012, 23. 7.-27. 7.2012

dic

ím

Česká 19/20 – Veselá 26/28
Po–Pá
09:00–19:00
So
09:00–13:00
ceska@pivoteka.eu
+ 420 725 087 144
Křížová 3 (u Mendlova nám.)
Po–Pá
12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu
+ 420 602 352 922

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

www.

.cz

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

Komerční obchodní a úvěrní společnost DOMOV s.r.o.

Informace a přihlášky:
Mgr. Dagmar Keclíková, dagmar@ts-dagmar.cz,
mob.:736727007, www.ts-dagmar.cz

Starožitnosti
Starožitnosti

Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. 9, 12 – pátá zastávka od hl. nádraží (Konopná)

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

VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI
! TEL.: 737 171 367 !
e-mail: starozitnosti-ille@seznam.cz
OTEVŘENO: Po–Čt 9.30–17.00 Pá 9.30–14.00
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME

DANIEL DVOĕÁK
Ėeditel Národního divadla Brno doporuĀuje:

Možná nejlepší satirická
M
kkomedie všech dob.
UrĀitĈ strhující Martin
U
D
Dohnal v hlavní roli.
11. 6. 2012
1
Tajemství pralesa aneb...
T
Dovolená? Zapomeďte na
D
Maledivy! Veliké divy zažijete na
M
fantastické
ffa
a
cestĈ s Julesem Vernnem a Arnoštem GoldÁamem.
DĈti s sebou! 27. 6. 2012
D

BALET

Revizor
R

REDUTA

ÿINOHRA ÿINOHRA

v m Ĉ s í c í ÿ E RV N U 2 0 1 2

Malá groteskní opera. Ideální pro
M
vvstup do velkého svĈta hudebního
divadla.
d
SvĈtová režisérka a výtvarnice
ttvv
Pamela Howard vás
okouzlí!
o
22., 23. a 24.6. 2012
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OPERA

OPERA

Ženitba
Ž

Tanec Brno 2012
T
Pohyb, pohyb!
P
Pestrá paleta toho nejlepšího
P
cco taneĀní souĀasnost nabízí
BuĂte in!
B
25., 26. a 29. 6. 2012
2
Europeana
E
Dozvíte se Co je Evropa
D
a kdo jsme my Evropané,
a to ve velmi, ale opravdu velmi
hhumorném balení.
ChytĖí se baví! 17. 6. 2012
C
Papageno hraje na
P
kouzelnou Áétnu. Velký Mozart
k
ppro malé dĈti. Malý Mozart pro
vvelké dĈti. Je to o lidech, dĈtech zlých
m
mocnostech a ptáĀcích.Taková úžasná
pptáĀkovinka! 27. a 28. 6. 2012

Neziskové organizace

Oslavy Dne Země pod Špilberkem se zúčastnilo přes 2000 lidí

V sobotu 21. dubna patřil park
okolo brněnského hradu Špilberk oslavě mezinárodního
Dne Země.
Letošní ročník již zavedené akce
pro veřejnost nesl název Den
Země pod Špilberkem aneb
Zachovejme zdroje pro budoucnost. Jednodenní akci tento rok
navštívilo přes 2000 návštěvníků.
Organizaci a hladký průběh oslav
zajišťovalo občanské sdružení
Rezekvítek a spolupodílela se na

něm dvacítka brněnských ekologických organizací. Pro malé i velké návštěvníky byla připravena
spousta her a aktivit s nosným
tématem šetření zdrojů, ale
i bohatý doprovodný program.
Program brněnského Dne Země
pod Špilberkem probíhal v sobotu
od 10.00 do 17.00 hodin. V parku
Špilberk nad Husovou ulicí byly
rozestavěny stanoviště jednotlivých ekologických organizací
a firem. Děti zde plnily různé úkoly
a hry, díky kterým se dozvěděly

zajímavosti z oblasti šetření přírodních zdrojů a na ty, které úspěšně absolvovaly všechny aktivity,
čekaly v cíli drobné ceny.
Pro účastníky byly připraveny dílny a obchůdky s recyklovanými
výrobky, ochutnávka Fair Trade
produktů, ale i možnost občerstvení šetrného k přírodě. „Akce
se opět velmi vydařila a i počasí
nám, oproti předpovědím, přálo –
ke společné oslavě Dne Země
jsme přilákali přes dva tisíce Brňanů a věříme, že se jich řada zapojí

i do dalších akcí a aktivit pro
přírodu během roku,“ řekl po
akci Petr Laštůvka, ředitel Rezekvítku.
Vedle aktivit na stanovištích probíhal také doprovodný kulturní
program. Na pódiu se v průběhu
dne představil například soubor
irských tanců Démáirt a divadlo
Aldente si speciálně u příležitosti
Dne Země připravilo interaktivní
představení pro děti Honzík, Klárka a Pan Hliník.

(red)

Byty na půl cesty pomáhají závislým na alkoholu najít cestu do života
Byty na půl cesty občanského
sdružení Lotos Brno umožňují
lidem závislým na alkoholu až
dvouletý pobyt pod částečným
dohledem odborných pracovníků.
Nástup do bytu je možný po
absolvování odvykacího programu v léčebně. Občanské sdružení
Lotos provozuje tři byty, dva z nich
jsou určeny mužům a jeden
ženám. „Ubytovat zde můžeme
celkem dvacet osob. Podmínkou
pro umístění je nástup v den, kdy
klient opustil léčebnu. Praxe ukázala, že je to nejúčinnější způsob,
jak se vyhnout nástrahám číhajícím na propuštěné cestou domů,“
vysvětlila ředitelka sdružení
Ing. Radka Kasanová.
Minimální délka pobytu je jeden
rok, nejdelší pak roky dva. Po tuto
dobu sdružení pomáhá klientům
zvládat jejich závislost v běžném
životě, získat a udržet si práci,

Projekt
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

upravit mnohdy narušené rodinné
vztahy. „Nabízíme individuální
a skupinové terapie, obrátit se na
nás mohou i rodinní příslušníci
našich klientů,“ uvedla Kasanová.
Za úspěch sdružení považuje
nejen úplnou abstinenci, ale
i zvládnutí závislosti. Jedním z cílů
je naučit závislé obrátit se včas
na odborníky. „V případě recidivy
je důležité vyhledat pomoc co nejdříve, a tím předejít ztrátě zaměstnání, vzniku dluhů a narušení
vztahů,“ shrnula ředitelka sdružení.
Provoz bytů pomáhá financovat
také městská část Brno-střed,
která podporu zaměstnanosti
zařadila mezi prioritní opatření
svého programu prevence kriminality.
Občanské sdružení Lotos nabízí
lidem se závislostí na alkoholu
možnost dlouhodobé rehabilitace, která napomáhá jejich zařazení do běžného života. Sdružení
bylo založeno v roce 2003
a v následujícím roce zahájilo provoz bytů na půl cesty pro muže.
V roce 2005 otevřelo byt určený
ženám. Od zahájení do současnosti možnost pobytu v bytech na

půl cesty využilo 158 osob.
Sdružení provozuje také ambulantní službu Centrum služeb
sociální prevence, která klientům
pomáhá především v oblasti pracovní a dluhové. Dále poskytuje
poradenství pro rodiny osob se
závislostí na alkoholu a pořádá
pravidelná pondělní setkání (Podpůrné skupiny) pro ty, kteří již prošli doléčovacím programem.
Alkoholismus se týká mužů i žen.
V minulosti muži tvořili většinovou
klientelu odvykacích zařízení,
nyní se již procentuální zastoupení srovnalo. Ženy začínají pít

v případě sociálních či ekonomických problémů. Se závislostí se
potýkají i ženy profesně a společensky úspěšné.
Otestovat se on-line na alkoholovou závislost je možné na
www.drogy.net. Při potížích
s alkoholem poradí obvodní lékař
nebo AT ambulance Fakultní
nemocnice v Brně-Bohunicích,
skupiny Anonymních alkoholiků
(www.anonymnialkoholici.cz),
A kluby České republiky
(www.akluby.cz) nebo občanské
sdružení Lotos (www.lotosbrno.cz).
 (red)
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Neziskové organizace

Lipka nabízí na táborech letní dobrodružství pod stanem i ve městě

Tajemná dobrodružství, soužití
s přírodou a také nerozlučná
kamarádství. Takové zážitky si
mohou odnést děti, které se
vydají s Lipkou na pobytový
nebo příměstský tábor.
V čase před letními prázdninami
je nabídka letních táborů opravdu
široká. Také Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a její čtyři brněnská pracoviště nabízí poutavý táborový
program pro děti.
V nabídce Lipky zájemci najdou
přírodovědné, tvořivé, taneční,

jazykové i sportovní tábory. Ač je
zaměření táborů velmi rozmanité,
všechny spojuje jejich environmentální rozměr. Děti se na každém táboře učí o našem životním
prostředí a dozví se také, jak se
chovat v přírodě. Táborový program zpravidla bývá motivován
zajímavým příběhem, z dětí se
tak při hrách stávají třeba zvídaví
indiáni nebo pomocníci Sherlocka
Holmese. Na nudu zkrátka nezbyde čas.
V nabídce Lipky nejsou jen klasické pobytové tábory, ale také
tábory příměstské. Pobytové

tábory poskytují dětem užší spojení s přírodou, bydlí se totiž ve
stanech nebo chatkách v malebné krajině. Krátkodobé odloučení
od rodičů děti učí být samostatnějšími a odvážnějšími a výhodou
je také to, že se mohou hlouběji
ponořit do dobrodružství, které
jim nabídne program trvající po
celý týden.
Příměstské tábory jsou zase
vyhledávány rodiči, kteří svým
dětem chtějí zajistit zajímavý program, a současně s nimi trávit
část dne, když přijdou z práce.
Tento typ táborů je vhodnější

především pro menší děti, které
by špatně snášely odloučení od
rodičů. Na příměstských táborech
děti rozhodně netráví veškerý čas
ve městě nebo při aktivitách
v interiéru. Program často probíhá
v zahradách pracovišť Lipky a děti
také vyrážejí na různé výlety do
okolí Brna.
Rodiče by neměli váhat s přihlášením, volná místa se rychle
zaplňují. Více na
www.lipka.cz/tabory.


(red)

Osobní asistence pomáhá klientům zůstat nejdéle v domácím prostředí
Zatímco pečovatelská služba
je českými seniory hojně využívána, osobní asistence je často
spojována spíše s osobami se
zdravotním postižením. Osobní
asistence je přitom vítanou
službou právě pro seniory.
„Většina pečovatelských služeb
má stanovenu pracovní dobu od
rána do odpoledne pět dní v týdnu. Osobní asistence je čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní
v týdnu připravena zajistit uživatelům pomoc se sebeobsluhou
a hygienou, jídlem, nákupy i péčí
o domácnost. Využití služeb osobní asistence je proto nejlepší možností, jak zůstat co nejdéle
v domácím prostředí bez zvýšených zdravotních a bezpečnostních rizik,“ vysvětlila Lucie Nováčková, vedoucí střediska osobní

asistence občanského sdružení
Hewer.
V objednaných hodinách vykonává osobní asistent přesně to, co si
uživatel přeje – může pomáhat,
obstarávat, doprovázet nebo jen
dělat společnost a „bezpečnostní
dohled“. Uživatel služby osobní
asistence si může být jist, že
k němu bude docházet stejný asistent, případně se u něho bude střídat dvojice asistentů a kdykoliv
bude potřebovat, může požádat
o jejich výměnu za někoho jiného.
„V moderní společnosti často
neplatí dřívější role a funkce rodiny, proto musí být doplněny jinými
nástroji. Umožnit všem, kteří to
potřebují, zůstat doma a zároveň
péčí nepřetěžovat rodinné příslušníky, to je úkolem jak osobní asistence, tak pečovatelské služby.
Osobní asistence však poskytuje
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pomoc nepřetržitě i během víkendů a svátků,“ dodala Nováčková.
Služba osobní asistence je v Brně
a okolí dostupná například na

telefonním čísle 736 505 555.
Více informací najdete na
www.pecovatel.cz.

(red)

Volný čas

Nejlepší evropští sochaři zkrášlili náměstí Svobody sochami z písku
Náměstí Svobody zdobí až do
konce července pět uměleckých písečných soch. Vytvořili je nejlepší sochaři z celé
Evropy.
Golden Sand Festival představuje
umělecké sochy z písku již třetím
rokem. Na světlo světa vykoukl
právě v Brně, v témže roce zamířil
do Olomouce, o rok později pokračoval ve své pouti na Slovensko a letos se vrací zpátky do
Brna. Obří sochy z písku budou
na náměstí stát nejméně do konce července.
„Chceme přinést umění mezi lidi.
Do galerií moc lidí nechodí, ale

na náměstí, tam si soch nejde
nevšimnout,“ vysvětlil umělecký
ředitel festivalu Radovan Živný
z Portugalska.
Obří písečný areál vznikl na
náměstí Svobody už v měsíci
květnu, kdy umělci z celého světa
začali pracovat na svých sochách, a to přímo před očima
kolemjdoucích.
Více informací o mezinárodním
sochařském projektu Golden
Sand Festival i obřích písečných
sochách na www.GoldenSandFestival.cz nebo na Facebook.com/GoldenSandFestival.

(red)
(ilustrační foto)

Den žonglování se slaví po celém
světě. Ani Brno nepřijde zkrátka

Žonglovací odpoledne spojené
s výrobou pomůcek a závěrečnou ohňovou show přiláká do
parku v Lužánkách profesionály i amatéry.

V neděli dne 17. června od 14.00
do 22.00 hodin se na terase
Střediska volného času Lužánky
v Brně uskuteční jedenáctý ročník Dne žonglování v Brně, který

se pojí k oficiálnímu svátku
všech žonglérů, mezinárodní
asociací stanovený letos na
16. června.
„Vstup je volný a zdarma budou
k zapůjčení také základní žonglovací pomůcky. Návštěvníci si
budou moci v rámci dílen pod
odborným vedením vyrobit a od-

ských soutěží a her,“ řekl pořadatel Konrad Heczko.
Akce není určena jen profesionálním artistům, ale také široké veřejnosti, která se o žonglování jen
zajímá nebo si chce tuto dovednost vyzkoušet. Den žonglování
v Brně tradičně korunuje tzv. „fire
jam session“ – tedy obří ohňová

nést žonglovací míčky. K volnému
žonglování budou hrát mladí
brněnští DJ’s, žonglovat se bude
tradičně bez alkoholu. Návštěvníky čeká také několik žonglér-

show za účasti několika žonglérských skupin i jednotlivců. Začíná
ve 21.30 hodin.


(red)
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Volný čas

Díky festivalu Lužánky v Lužánkách ožije v červnu park kulturou

Během červnových víkendů
ožijí Lužánky sérií kulturních
a volnočasových akcí, které
jsou určeny nejen dětem, ale
i celé široké veřejnosti.
Cílem červnových víkendů je připravit dobrý program, který dá
návštěvníkům možnost užít si pohodové chvíle s přáteli nebo s rodinou.
Soubor víkendových akcí se v tomto rozměru uskuteční v parku

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Lužánky v roce 2012 podruhé.
I když akce samotné mají rozdílnou
historii a tradici, spojení pod společný název proběhlo teprve v loňském roce. Těmito akcemi chtějí
Brňanům organizátoři představit
park Lužánky jako místo pro relaxaci, setkání s přáteli a místo, kde
si lze užít v zeleni volné odpoledne.
Park je místem aktivního trávení
volného času a Lužánky – jako středisko volného času nabízejí červnovými akcemi různé možnosti, jak
relaxovat a jak aktivně svůj volný
čas využít nejen během těchto
víkendů, ale i během celého roku.
Pátek 8. června zaplní Lužánky
hlasitější hudba. Koncert v parku

slavil v loňském roce první ročník
a díky krásnému počasí zpříjemnil
odpoledne a brzký večer více jak
stovce návštěvníků parku. Hudební produkce vlastních písní představí veřejnosti amatérští hudebníci na pódiu pod širým
nebem. Garant projektu je Mirek
Obrátil, tel. 724 232 739, e-mail:
mirek.lavka@luzanky.cz.
Na stejném pódiu se hned další
den, v sobotu 9. června představí
tanečníci z dětských country souborů v rámci tradičního dětského
dne. Letošní motivací je Divoký
západ a akce pod názvem Tenkrát
v Lužánkách aneb Rodinný westernový den představí indiány, kov-

boje, vojáky a další známé postavy
a dovednosti Divokého západu.
Během celého dne čeká návštěvníky spousta soutěží, sportovních
i výtvarných aktivit, rukodělky a na
ty nejšikovnější čekají odměny.
Akce je určená celým rodinám, ale
hlavně dětem každého věku.
Garant projektu je Pavel Hradský,
724 833 977, hradsky@luzanky.cz.
Předposlední červnovou neděli
Lužánky oslaví Mezinárodní den
žonglování. Amatérům nabídne
možnost vyzkoušet si žonglování
pod dohledem zkušených mistrů.
Více o akci na str. 21 tohoto čísla
zpravodaje (pozn. red.).  (red)

Taneční skupina Sneaker pořádá letní parkourový a taneční kemp

Street dance, parkour nebo
akrobatickou gymnastiku se
naučí děti na letním tanečním
kempu. Pro mladší tanečníky

je určen příměstský tábor.
Letní parkourový a taneční kemp
pro holky a kluky ve věku od
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sedmi do čtrnácti let pořádá
taneční skupina Sneaker v Blansku v termínu 19.–25. srpna.
Příměstský tábor pro děti ve věku
od tří do šesti let se uskuteční
6.–10. srpna v Labyrintu na Švermově 19 v Brně. Na děti zde čeká
výuka tance, gymnastiky, angličtiny, vše formou her. Obědy budou
zajištěny.
Taneční skupina Sneaker působí
od září roku 2008 a na začátku
měla čtrnáct členů. Od té doby se
postupně rozrostla a dnes se tréninků účastní již přes devadesát
tanečníků ve věku od dvou do
čtrnácti let. Majitelkou taneční
skupiny je Aneta Špálovská, jejím

zástupcem pak Aleš Procházka.
Hlavní výjimečností skupiny je
nízká věková hranice pro vstup
na lekce, přijímá totiž tanečníky
a tanečnice už od dvou let. Klade
důraz na to, aby se děti naučily
několik tanečních stylů. Tréninky
vedou odborní lektoři, do klasických lekcí jsou zahrnuty prvky
gymnastiky, balančních tréninků,
posilování a protažení. Snaží se
vést děti k pohybu nenásilně, aby
u tance nebo jiných sportů
vydržely co nejdéle.
Více informací v CVČ Labyrint –
Švermova 19, Brno nebo na adrese www.sneaker.cz či tel. čísle
607 772 530.
 (red)

Volný čas

Představení v korunách stromů ukáže i cirkusové a taneční kousky
Divadlo Facka zasadilo svoji
premiéru Stromodivů do korun
tří stromů rostoucích na dvorku
Střední školy umění a designu
na Husově ulici.
Kreace Stromodivy je velkým projektem, se kterým divadlo začalo
již v roce 2011 a stal se pro Facku
zlomovým, a to nejen počtem herců, který osciluje mezi 16–20, ale
také udal divadlu nový směr, kterým by se chtělo nadále ubírat.
Letošní připravovaná premiéra
Stromodivů proběhne 13. července na dvorku Střední školy umění
a designu na Husově ulici. Diváci
zde budou moci spatřit příběh
vyprávěný teď a tady v korunách
tří vzrostlých stromů s využitím
všech forem divadla a cirkusu,
jako jsou artistické dovednosti,
stromolezectví, horolezectví, žongláž a tanec, včetně živé muziky.
V letních měsících, tedy v období
divadelních prázdnin, kdy brněnská divadla jsou většinou zavřená, nabídne divadlo Facka svým

divákům kompletní přehlídku
inscenací svého současného
repertoáru. Všechna představení
na jednom místě včetně Stromodivů, které se během léta budou
dále hrát v různých brněnských
exteriérech. Od září diváci Facku
najdou na Leitnerce.
Divadlo Facka působí v Brně pod
vedením Sergeje Sanži od roku
2001. Během let jím prošlo mnoho
brněnských herců a umělců. Nejskalnějšími jsou např. Michal
Bumbálek, Kateřina Hurychová
nebo výtvarnice Alžběta Hanzlová, dále herečky Gabriela Štefanová, Barbora Milotová či „nejmladší“ členové souboru Sandra
Donáczi a Michal Chovanec
a mnozí další s Fackou spolupracují na jednotlivých projektech.
Poetika Facky směřuje v letošní
sezoně ve své hlavní dramaturgické linii k zapomenutým žánrům
divadla jako je komedie dell’arte,
klasická pantomima, klaunérie,
cirkus aj.
Současný repertoár divadla Fac-

ka, v němž se nová dramaturgie
odráží, jsou inscenace Oni aneb
Touha překročit (autor a režie
S. Sanža), Cirkus dell’arte aneb
Harlekýno strůjcem manželského
štěstí (autor a režie M. Bumbálek)
a velký projekt připravovaný na

letní měsíce Stromodivy (autor
projektu S. Sanža). Většinu představení lze zhlédnout v klubu Leitnerova, kde divadlo pravidelně
hostuje.

(red)
Foto M. Sanža

Vesna zve děti i dospělé na červnový Den otevřených dveří
Před odjezdem na dovolenou
a začátkem prázdnin si mohou
na Dni otevřených dveří Vesny
zájemci vybrat zájmový kroužek pro příští školní rok.
Stačí přijít v pondělí 18. června
v době od 10.00 do 17.00 hodin
na Údolní 10, kde občanské sdružení ŽVS Vesna připravilo přehlídku aktivit pro všechny věkové
kategorie, různého tematického

zaměření i forem – od hravých
po kvalifikační akreditované
kurzy.
Bude možné podívat se na ukázkové hodiny, prohlédnout si učebny, tělocvičnu a sál, seznámit se
s lektory.
Přesný program Dne otevřených
dveří bude zveřejněný na
www.vesnaspolek.cz a je také
k dispozici v tištěné podobě od
konce května na recepci či v kan-

celáři Vesny – přízemí Údolní 10.
Více informací se lze dovědět
i telefonicky na číslech:
733 506 684 nebo 513 034 951.

Přehled aktivit:
– pro děti (Sluníčka; Pohybová
průprava pro věk 3–5, 5–7 let;
Sebeobrana pro věk 7–12 let;
Balerínky pro dívky 4–7 let,
keramika pro nejmenší
s dospělým doprovodem

nebo od 7 let samostatně)
– pro dospělé (kvalifikační kurzy
pro pečovatelky  různá pohybová cvičení – kondiční, na
páteř, zdravotní, pilates, zumba, bodystyling, jóga, sebeobrana  jazykové – němčina,
angličtina, ruština, čeština 
počítačové kurzy, cvičení
paměti, kurz tvůrčího psaní)
– pro děti i dospělé (hra na klavír,
 (red)
na kytaru).

Jihomoravští záchranáři nabírají děti na letní tábor do Jeseníků
Zdravotnická záchranná služba
JmK ve spolupráci s Víkenďáky
a Fakultou sportovních studií
Masarykovy univerzity pořádá
letní dětský tábor pro děti ve
věku od šesti do patnácti let.
Tábor se uskuteční v Jeseníkách,
v obci Karlovice v termínu
23.7.–5.8. Pobytem bude provázet
celotáborová hra s názvem Piráti
z Karibiku na vlnách dobrodružství. Chceš se naučit poskytovat
první pomoc, zažít přistání vrtulníku a sednout si do kabiny pilota,

vyzkoušet si jízdu na čtyřkolce,
účastnit se pirátské diskotéky?
Nebojíš se setkat tváří v tvář těm
nejstrašlivějším pirátům a snažíš
se překonat i zdánlivě hrůzostrašné nástrahy pirátského života? Přihlaš se na tábor a okus život piráta!
Tato výprava není pro slaboduché
jedince, ale pro pořádné dobrodruhy, kteří vědí, co znamená
odvaha a čest. Organizátoři nabízejí poslední volná místa.
Více informací na oravec.pavel@zzsjmk.cz, www.vikendaci.cz,
mob.: 605 406 918.
 (red)
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Rozhovor

Přemysl Dížka: Brno chodím fotografovat v neděli dopoledne, kdy je
Přemysl Dížka si svůj sen splnil
až po odchodu ze zaměstnání.
Z celoživotního koníčku, kterým se mu stalo fotografování,
vzešlo již deset publikací
mapujících historii a současnost Brna. Čtenáři mají díky
nim možnost nahlédnout, jak
vypadala jejich ulice na přelomu 19. a 20. století.

Vydal jste již deset
publikací mapujících
město Brno
prostřednictvím
historických
a současných fotografií.
Jak jste k takovému
nadšení přišel?
Jako brněnský patriot jsem se
vždy zajímal o historii Brna, zejména o začátek 20. století. Chtěl
jsem už dříve vydat knihu s fotografiemi historického Brna, ale
moje přání se splnilo až po roce
1989. Tehdy už nebyl problém
založit vydavatelství a ve svém
vlastním nákladu začít vydávat
edici s názvem Proměny století.

Publikace si vydáváte sám
v nákladu tisíc kusů. Už
jsou jednotlivé díly
rozebrané?
Ano, zejména starší díly jsou již
beznadějně vyprodané.

Dotisky už neplánujete?
Protože neustále dostávám dopisy s dotazem, kdy se budou tisknout dotisky, rozhodl jsem se chybějící díly vydat v elektronické
podobě na CD nosiči. Potom je
už možné sednout si k počítači
a v klidu si prohlížet kompletní knihu. Cena CD je totožná jako cena
za knižní podobu. Adresy knihkupců, kde lze uvedené knížky
a CD zakoupit, naleznou čtenáři
na mých webových stránkách
www.promeny-stoleti.wz.cz.

V současné době
připravujete díl zaměřený
přímo na střed Brna. Bude
to jednodušší práce?
Fotografií ze středu města je
o hodně více než fotografií z okrajových předměstí Brna.

Bude proto tento díl
rozsáhlejší?

Profil
Ano. Fotografie z městské části
Brno-střed vyjdou v 11. a 12.
díle. Každá kniha bude mít 80
stran, tak jak bylo zvykem
u předešlých dílů. Fotografie
budou seřazeny chronologicky
podle názvů ulic.

Zatím poslední díl vaší
edice mapuje oblast
Starého Brna. Když jste se
s historií této oblasti
podrobněji seznamoval,
co vás na ní nejvíce
překvapilo či zaujalo?
Fotografování na Starém Brně
bylo zajímavé. Zejména záběry
z ulic, kde protéká vodní náhon,
dnes již vedený pod silnicemi,
budova radnice na Mendlově
náměstí nebo kaplička stojící
v těsné blízkosti kolejí MHD na
Vídeňské ulici jsou velice zajímavé.

Vždy porovnáváte
fotografii zpravidla ze
začátku 20. století se
současným stavem. Jak
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dobové fotografie
sháníte? Spolupracujete
se stálými sběrateli?
Spolupracuji s Archivem města
Brna, s kronikáři jednotlivých
městských částí nebo se sběrateli
starých pohlednic. Zejména pak
s vydavatelem knih s brněnskou
tematikou Ing. Filipem.

Musí to být asi dost
trpělivá práce. Jak dlouho
příprava jednoho dílu
trvá?
Od rozhodnutí, kterou městskou
část budu fotografovat, shromáždění dostatečného množství
materiálu, nafotografování nových záběrů, grafické úpravy až
po vlastní vytištění zabere téměř
jeden rok.

Současné fotografie si
pořizujete sám.
Fotografování byla vaše
profese?
Nebyla. Od vojny jsem pracoval
jako technik u počítačů a posled-

Přemysl Dížka se narodil
v Brně, kde se vyučil a ještě
před vojnou absolvoval střední
školu. Jeho otec byl vášnivý
fotograf a také milovník historie. Od něj část svých vědomostí převzal. Když ho otec
začal seznamovat s fotografií,
technika byla dost odlišná od
té současné. Fotografovali na
velkoformátové skleněné desky, ze kterých následně vyvolávali kontaktní fotografie. Jednalo se o zdlouhavou práci, ale
technická kvalita výsledných
snímků byla velice dobrá. Po
vojně změnil povolání a z učně
se stal technik počítačů.
Během zaměstnání si dodělal
pedagogické vzdělání a 25 let
učil na elektroprůmyslové škole v Brně. Po roce 1989, kdy
přišla doba příznivá pro podnikání, si založil vydavatelství,
aby si mohl splnit svůj sen,
vydat svou vlastní knížku
o Brně. Má rád sport, zejména
sjezdové lyžování a se stejnou
vášní jako fotografuje jezdí na
kole. Všude s fotoaparátem
v batohu.

Rozhovor

nejmenší provoz. Všude stojící auta jsou totiž největší překážkou

DŘÍVE. Pekařská ulice v roce 1896.
ních 25 let před důchodem jsem
učil na elektrotechnické průmyslovce na Kounicově ulici.

vy s jinou ohniskovou vzdáleností a měli zejména pro fotografování více prostoru.

Takže fotografování byl
a je váš koníček. Byl to
pro vás způsob, jak se
odreagovat od studentů?

Nedostatek prostoru je
tedy největší komplikací?

Přesně tak. Ve škole jsem už
netrpělivě čekával na zvonění po
vyučování, abych mohl vzít fotoaparát a v ulicích si vyčistit hlavu.

Největším problémem jsou všude stojící auta. Navíc obvykle
tam, kde bych zrovna potřeboval
udělat fotografii. Pokud jsou
záběry pořízené ze silnice,
musím chodit fotografovat v ne-

DŘÍVE. Pomník J. G. Mendela na Mendlově náměstí v roce 1919.

Aktuální fotografie se
snažíte pořídit přesně
z takového úhlu pohledu,
jako byl pořízen snímek
historický. Hledat takové
místo asi není vždy
jednoduché.
Snažím se najít takové místo pro
záběr, aby se současný záběr
shodoval s historickým. Je to
někdy velmi obtížné. Moji historičtí předchůdci měli jinou fotografickou techniku, měli objekti-

děli dopoledne, kdy je minimální
provoz. Velký problém je někdy
najít příslušnou ulici, ze jména
na okraji Brna. I když pocházím
z Brna, na řadu míst se dostávám
poprvé. Někdy mi pomáhají starší místní obyvatelé, které nejraději vyhledávám v místních
restauracích. Problémy s identifikací záběru bývají také v případě, že domy byly zničeny za
války. Všechny tyto nesnáze
někdy způsobí, že po zhlédnutí
a srovnání fotografií doma na

DNES. Vodní náhon je dnes veden pod silnicemi. Šipky označují
shodný dům.
monitoru stisknu raději na klávesnici počítače tlačítko „del“
a vydám se s fotoaparátem znovu do ulic.

Která z městských částí,
jíž jste dosud svoji
pozornost věnoval, vám
nejvíce učarovala a čím?
Nejraději mám první díl z mých
rodných Černých Polí a Husovic.

jiní. Měl jsem vždy problémy se
slohem, a proto se budu dál raději
držet fotoaparátu.

Máte v plánu se jednou
vydat i za hranice Brna?
Už se stalo. Kniha se jmenuje
Brněnská přehrada a její proměny.
Srovnávací fotografie byly pořízeny v roce 2009, kdy byla přehrada
z důvodu vyčištění vypuštěna,
a v roce 2010, kdy byla opět

DNES. Mendlovo náměstí jako jeden z hlavních brněnských dopravních uzlů.

Jaký nejstarší snímek se
vám podařilo sehnat?
Fotografii Červeného kostela
z roku 1867.

Jistě při svém
badatelském koníčku
narážíte i na zajímavé
životní příběhy. Neměl jste
zatím chuť publikace
doplnit i textově nějakým
příběhem?
Na životní příběhy jsou myslím

napuštěna. Vznikly tak dvojice
zajímavých fotografií, kde je možné na většině z nich vidět původní
koryto Svratky. Kniha je v barevném provedení v pevné vazbě a je
o ni veliký zájem. Také mám rozpracovaný speciální díl Proměn
století z povodí Svitavy. Kniha
bude mapovat změny vesnic
a měst v celém povodí Svitavy, od
jejího pramene až po soutok se
Svratkou. Ale to je ještě nadlouho.
 (red)
Foto autor
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Sport

Handicapovaní si změří svoje síly ve stolním tenise nebo atletice

Stovky mladých sportovců
z celé Evropy se před letními
prázdninami sjedou v Brně při
Hrách Evropského paralympijského výboru pro mládež.
Hry se uskuteční od 20. do
24. června na brněnských sportovištích. Doprovodný program
také zaplní náměstí Svobody.
„Akce se koná počtvrté, a i když se
trochu pozměnil její název, navazuje na dřívější Evropské hry handicapované mládeže,“ vysvětlil
ředitel Nadačního fondu Emil Vítězslav Dohnal. A dodal: „I letos bude
na všechny účastníky čekat kromě
sportovních disciplín také bohatý
kulturní program a další doplňkové
aktivity.“
Na brněnských sportovištích se
představí například handicapovaní
sportovci z Itálie, Rakouska, Litvy,
Chorvatska, Estonska, Ruska, Slovenska a dalších zemí. „Celkem

očekáváme účast zhruba šesti až
osmi stovek mladých lidí,“ upřesnila za organizátory Lucie Kořínková. Svoje síly si handicapované
děti změří například v plavání,
v boccii (hra podobná jako pétanque), ve stolním tenise či v atletice.
Všechny disciplíny se konají podle
platných paralympijských pravidel.
Snahou organizátorů her je rovněž zprostředkovat setkání handicapovaných sportovců s jejich
„zdravými“ vrstevníky, uskuteční
se proto i několik společenskokulturních akcí. Kromě zahajovacího koncertu, v jehož programu
vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a další přední umělci, to bude
například pestrý program v centru
Brna na náměstí Svobody určený
také široké veřejnosti. Během pátku a soboty se tam na Music pointu, který na náměstí vznikne
z iniciativy radnice městské části
Brno-střed, vystřídají různé kape-

ly. Zájemci si například budou
moci vyzkoušet jízdu na handbiku (kole poháněném rukama)
či streetball na vozíku. Plejádu
zajímavých osobností nabídne
i sobotní závěrečný koncert spojený s oceněním nejlepších handicapovaných sportovců, který je
naplánován letos rovněž na
náměstí Svobody. „Každý z nás
si nese nějaký handicap, někdo
skrytý a někdo zjevný. Navzdory
všem našim omezením máme
společné zájmy a všichni včetně
handicapovaných dětí mají právo
zažívat radost z pohybu, hry a případně i chuť z vítězství. A to je
hlavním smyslem Her Evropského paralympijského výboru pro
mládež,“ dodal Dohnal.
Mezinárodní sportovní setkání dětí
a mladých lidí s handicapem pořádá Evropský paralympijský výbor
ve spolupráci s Jihomoravským
krajem a Nadačním fondem Emil.

Bližší informace o programu her
na www.emilnadace.cz.
První ročník sportovních her pro
handicapovanou mládež proběhl
v roce 2009 pod názvem Hry handicapovaných talentů a zahájil tradici sportovního a společenského
setkání dětí s handicapem v rámci
České a Slovenské republiky. Na
těchto hrách mohli změřit své síly
děti a mladí lidé s tělesným, zrakovým i mentálním postižením
a vyzkoušet si, jaké pocity zažívají
špičkoví sportovci na profesionálních sportovištích. V následujícím
roce 2010 na tyto hry úspěšně
navázaly Hry handicapované mládeže Brno 2010 a v Brně tak byla
započata tradice výjimečné sportovní a společenské akce věnované handicapovaným dětem přesahující hranice Jihomoravského
kraje i celé České republiky.Tohoto
ročníku se účastnilo deset evropských zemí.
 (red)

V Brně se poprvé v historii uskuteční závody ve scooteringu

Skatepark na Nových sadech
se 9. června promění v prostor
určený pro triky na koloběžkách a pro skate závody.
Freestyle scootering je jízda na
koloběžkách, které jsou speciálně
vytvářeny pro to nejtvrdší zacházení. Na těchto koloběžkách se

provádějí podobné triky jako na
BMX, například „condor", „tealwhip nebo „barspin“.
Závody se uskuteční v kategoriích
pod 15 a nad 15 let. Na místě
bude také stánek s oblečením pro
extrémní sportovce a občerstvení.
Diváci se mohou těšit i na exhibici
BMX ve 14.00 hodin, kterou před-
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vede Honza „Gonzál“ Jurečka.
Závody tohoto druhu se uskutečňují pravidelně v Praze a Pardubicích, v Brně se bude jednat
o premiéru. Akce, kterou pořádá
nová česká značka vyrábějící
oblečení pro extrémní sportovce
s podporou Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, příspěv-

kové organizace městské části
Brno-střed, začíná v 10.00 hodin.
Skatepark se nachází pěšky asi
3 minuty od hlavního nádraží,
popř. vedle zastávky tramvaje č.8
na Nových Sadech.


(red)

Sport

Nejlepší čeští atleti ukážou, jak vydržet dlouho pod vodou
Na Den s free-divingem neboli
potápěním na nádech zve koupaliště na Kraví hoře. Diváci si
mohou tento sport na místě
vyzkoušet.
Free diving neboli potápění na
nádech předvedou sportovci dne
30. června na koupališti na Kraví
hoře. Program začne v 8.00 hodin
a potrvá až do 14. hodiny. Do Brna
se sjedou nejlepší čeští atleti, kteří
zvládnou na jeden nádech uplavat pod vodou více než 200 metrů
nebo s jedním nádechem vydržet
déle než 7 minut. Zájemci se
mohou nejen dívat, ale i vyzkoušet si free diving pod dohledem
instruktorů nádechového potápění. Třeba v sobě objeví skryté
schopnosti. Pro ty nejlepší výkony
z řad veřejnosti mají organizátoři
připraveni drobné ceny. Více
o sportu na www.freedivecenter.com.

(red)

Program
8.00–9.00 dynamika s ploutví
– disciplína, ve které musí atlet pod
vodou uplavat co nejdelší dráhu na
jeden nádech s pomocí ploutví –
klasické ploutve nebo monoploutev
– venkovní bazén 50 m
– bez přístupu veřejnosti do bazénu

9.00–12.00 dynamika bez ploutví
– disciplína, ve které musí atlet pod
vodou uplavat co nejdelší dráhu na
jeden nádech bez pomoci ploutví
– vnitřní bazén 25 m
– jedna dráha závodní, druhá dráha
přípravná
– jedna dráha vyčleněná pro zájemce z řad veřejnosti – pod dohledem instruktorů

12.00–14.00 statika
– disciplína, ve které závodník leží
bez hnutí na hladině a měří se čas,
jak dlouho vydrží na jeden nádech
– relaxační bazének
– jedno závodní místo vyčleněno pro
zájemce z řad veřejnosti

Mažoretky Lili přijímají do svých řad nové členky po celý rok

Hodně lidí si klade otázku, co
je nebo kdo je to vůbec mažoretka? Základní definice by
mohla znít:Tanečnice, jejíž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním.
Lidé si je však stále spojují pouze
s dechovou hudbou, barevnými
uniformami a strohým pochodováním. Mažoretkový sport však
prošel velkou změnou. Kostýmy
jsou čím dál spořejší a efektnější,
dechovou hudbu nahradila hudba
moderní a s hůlkou jdou udělat
neuvěřitelné věci. Klade důraz na
techniku pochodu a držení těla.

Pronikají sem však taneční prvky.
Mažoretky jsou dnes zcela plnohodnotným odvětvím sportu.
Dělí se na kategorii baton (hůlka),
kde se dělají různé druhy twirlingu
(obtáčení hůlky kolem těla)
a kategorii pom pom (třásně), kde
děvčata využívají své gymnastické dovednosti.
Skupina mažoretek Lili vznikla
v r. 2008 v městské části Brno-Vinohrady. Má asi 50 členek ve
věku 2,5–12 let. V prvním roce se
děvčatům podařilo naučit se
základní mažoretkové dovednosti, a tak na podzim roku 2009 mohla skupina začít aktivně vystupo-

vat. Mimo vystoupení pro potěšení okolí třeba v domovech
důchodců či školkách se děvčata
ukázala i široké veřejnosti.
Mažoretky vystoupily na vánočních trzích pořádaných Brněnskými veletrhy nebo v obchodní galerii Vaňkovka – v rámci pořádaných
vánočních programů.
Od roku 2012 začaly intenzivně
trénovat na svoji první soutěžní
sezonu a přesunuly se do vlastního multifunkčního volnočasového
centra „Zámeček Hybešova“, kde
mají přizpůsobený zrcadlový sál
ke svému umění. Jezdí hlavně na
mažoretkové soutěže, které jsou
buď nepostupové (jedno kolo
s okamžitým konečným výsledkem) nebo postupové, takže většinou i celorepublikové (více kol
podle bodování). Ze soutěží si
dovezly krásná umístění:
Litovelský pohárek = 1. místo,
MTF (Mezinárodní taneční festival) = 3. místo, MAC (Majorettes
Association Czech) = 5. místo
(postup do finále) a IMA (International Majorettsport Association)
= 4. místo (postup do semifinále).
Právě díky soutěžím se mažoretky musí zabývat i gymnastikou
a posilováním, aby se co nejrych-

leji vyrovnaly mistrům Evropy
v mažoretkovém sportu.
To znamená, že dívky mají obecný tělovýchovný rozvoj. K tomu
všemu a hlavně k soutěžím patří
krásné barevné a třpytivé kostýmy
spojené s hladce učesanými
a ozdobenými vlasy a výrazné
líčení složené hlavně ze třpytivých
dekorativních líčidel. To vše vede
malé dívky ke společenské výchově mladých dam.
Každý měsíc pořádají mažoretky
víkendová soustředění a každý
týden sobotní tréninky na
„Zámečku Hybešova“ a o prázdninách budou turnusy mažoretkových příměstských táborů, které jsou otevřeny nejen pro členky,
ale také pro veřejnost.
Celoročně přijímají nové členky.
Malé i velké, stačí mít jen zájem
a chuť tančit. Mažoretky jako volnočasová aktivita nenabízejí jen
kolektivní zábavu a pohybovou
kulturu na pravidelném tréninku
čtyřikrát týdně. Jsou rovněž vtaženy do světa mladého tanečního
aktivního sportu.


(red)
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Kultura

Letošní Divadelní svět patří Miloši Formanovi a šedesátým létům

Prolínání a vzájemná inspirace
divadla a filmu budou tématem
letošního Divadelního světa.
Zahájí ho 8. června Noc kejklířů,
která Zelný trh promění v divadelní jarmark.
Noc kejklířů otevře dveře brněnských divadel. Do zákulisí i na
jeviště budou moci návštěvníci
nahlédnout od desíti do šestnácti
hodin. Večer je pak čeká vystoupení Malého tanečního
orchestru, který slibuje repertoár
složený z těch nejlepších z nej-

horších skladeb naší poválečné
historie.
Třetí ročník mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno pak bude
pokračovat až do 16. června, kdy
do divadel vnese atmosféru šedesátých let. Letošní rok je totiž
zasvěcen filmovému režisérovi
Miloši Formanovi, jehož filmy
Hoří, má panenko, Lásky jedné
plavovlásky nebo Černý Petr se
staly symbolem tohoto období.
Na své si přijdou příznivci různých
žánrů od činohry po pohybové
divadlo, k vidění budou klasické

hry i alternativní performance.
Pestrost dění doplní výstavy,
workshopy nebo dětské dílny.
Hlavní program nabídne přehlídku toho nejlepšího z domácí scény a inscenace zahraničních souborů. Vedlejší program se zaměří
na nezávislou scénu. Dělit se
letos bude na sekci Máme doma,
která představí tvorbu brněnských
divadel. Sekce Brno Pride přivede
zpět do Brna významné osobnosti, které zde prožily část své tvůrčí
kariéry. Další sekcí bude Dokumentární divadlo.

Festivalové dění uzavře Slavnost
masek 16. června, kdy do centra
města vtrhnou květinové děti.
Supervizi nad slavností převzalo
Divadlo Husa na provázku, které
již podvakrát získalo cenu za nejlepší kostýmy v průvodu.
Divadelní svět pořádá TIC ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla, Městským divadlem
Brno, Národním divadlem Brno,
Divadlem Radost a Divadelní
fakultou Janáčkovy akademie
múzických umění. Více na
www.divadelnisvet.cz.  (red)

Jožka Černý oslaví sedmdesátiny hudbou a zpěvem v Besedním domě

Umělecké začátky moravského
slavíka Jožky Černého jsou
spojené s Brnem. Právě proto
zde známý zpěvák oslaví své
sedmdesátiny.
Besední dům v Brně přivítá ve
čtvrtek 14. června v 19.00 hodin
návštěvníky dalšího významného
narozeninového koncertu. Po

oslavách osmdesátin Jaromíra
Hniličky pořádají Bujo Art Production a Sportmedia slavnostní koncert dalšího významného umělce,
který svým věhlasem překonal
hranice našeho regionu.
Svoje sedmdesátiny bude hudbou a zpěvem slavit král moravské
lidové písničky Jožka Černý. Jožka Černý se narodil 14. března

28
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Červen 2012

1942 v Čejči na Hodonínsku
a přesně po sedmdesáti letech
a třech měsících zve na narozeninový koncert do toho města,
o kterém říká, že ho udělalo zpěvákem. Faktem je, že v Brně
nahrál svoji první rozhlasovou
nahrávku (od té doby jich nazpíval
více než tisíc) a začal zde zpívat
s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů (BROLN).
Je mnoho písniček, které se
v podání BROLNu a Jožky Černého staly skutečnými legendami.
Určitě tak v doprovodu kapely
Gracia zazní 14. června v Besedním domě Když jsem šel z Hradišťa nebo Za tú horú, za vysokú.
A jistě i další známé písničky.
Jožka má ve svém repertoáru ale
i veliké hity dechové hudby. Nazpíval je především s věhlasnou
Moravankou Jana Slabáka, takže
kapelník Slabák nemůže mezi
hosty a gratulanty chybět. Stejně
tak jako jubilantovi brněnští spor-

tovní přátelé, hokejista Josef Černý (na snímku s Jožkou) a fotbalista Karel Kroupa. Jožka si při
koncertu zazpívá i s Laďou Kerndlem a Jaromírem Hniličkou a pestrost své hudební palety dokreslí
vystoupením s Karlem Štědrým
a současnou královnou operety
Ivetou Dufkovou.
Z Prahy přijede také moderátor
Petr Salava, ale Jožka se nejvíce
asi těší na gratulanty z milované
jižní Moravy a z Brna. Umělecké
začátky moravského slavíka jsou
spojeny právě s lokacemi Brna
a přímo s městskou částí Brno-střed.

(red)
Foto Sportmedia

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Kultura

Festival Mozartovy děti představí kromě klasické hudby i big-bandy

Mozartovy děti, úspěšný a oblíbený projekt, na němž Filharmonie Brno spolupracuje se
Základními uměleckými školami Jihomoravského kraje, se

uskuteční v rámci Festivalu
zábavy Brno – město uprostřed
Evropy i letos.
S jeho programem se posluchači

setkají na rozličných místech, tradičních i méně tradičních, v celém
Brně, jako jsou bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém
Brně, Besední dům, náměstí Svobody, Kraví hora, ale také například na Brněnské přehradě.
Všude tam nabídnou Mozartovy
děti pestrý hudební program, který je zaměřený na děti, ale je
určen nejen pro ně. Vítězové dětských hudebních soutěží z celkem devíti základních uměleckých škol jsou zapojeni do celého
programu a (krom na nich postaveném Koncertu dětských sólistů)
svůj talent předvedou i v ostatních
hudebních počinech v průběhu
celého festivalu spolu s dalšími
spolužáky a pedagogy.
Letos kromě klasického klavíru či
houslí zazní trombon, fagot,
hoboj, violoncello, trubky nebo
dokonce cimbál.

A jelikož Mozartovy děti nejsou
jen o klasické hudbě, představí
se také různé big-bandy, cimbálové muziky, dechové soubory
a další různorodá seskupení
s mnoha hudebními žánry.
V závěru festivalu se děti, i ty
nejmenší, dočkají zajímavých
workshopů přímo v sídle Filharmonie Brno, Besedním domě.
Festival odstartoval 23. května
v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie tradičním Májovým koncertem a potrvá do 14. června. Na
diváky tak čeká šestnáct koncertů
celkem dvanácti základních uměleckých škol, sedm koncertů Filharmonie a tři dopoledne zábavných workshopů pro děti.


(red)

Slet sokolských plakátů zahrnuje komplex z let 1901–1948
V roce 2012 slaví organizace
Sokol výročí 150 let od svého
založení. V souvislosti s touto
událostí je přichystán bohatý
program kulturních, sportovních a společenských událostí.
Jednou z těch nejvýznamnějších
je výstava nazvaná „Slet sokolských plakátů“. Tato výstava
potrvá do 24. června v Domě
umění města Brna jako přidružený program 25. Bienále Brno
2012 a jako součást krajského
sokolského sletu.

Jedná se o mimořádný výstavní
projekt, na němž je k vidění
vůbec poprvé v historii ucelený
komplex grafické tvorby propagující největší sokolské slavnosti
– všesokolské slety – v letech
1901–1948.
Autory plakátů jsou výrazné
osobnosti českého výtvarného
umění jako Mikoláš Aleš, Alfons
Mucha, Jakub Obrovský, Max
Švabinský nebo Karel Svolinský.
Vystavená díla pocházejí ze sbírek Národního muzea, Moravské
galerie v Brně, Moravského zem-

ského archivu v Brně, Státního
okresního archivu v Uherském
Hradišti a z několika soukromých
sbírek.
Sokol Brno I vyhlásil v letošním
roce veřejnou výtvarnou soutěž
na podobu propagačního plakátu
k výstavě. Ze 17 návrhů byl
vybrán výrazný návrh od začínající grafičky Martiny Zachrlové ze
Střední školy umění a designu
Brno, který je výborným příkladem současné grafické tvorby.
Patronkou výstavy je Jana Kánská, dcera Milady Horákové, kte-

rá celou výstavu zahájila během
slavnostní vernisáže ve středu
30. května v Domě umění města
Brna. Na slavnostní zahájení bylo
pozváno také 52 osobností současného českého veřejného, kulturního a sportovního života, které přispěly svým vzkazem
sokolské organizaci k letošnímu
výročí, například Marta Kubišová, Jan Tříska či zpěvačky
z Čokovoko.


(red)
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Kultura

Brněnský varhanní festival poctí svojí účastí i interpreti ze zámoří

Každoročně v měsíci červnu
mají milovníci varhanní hudby
možnost navštívit Brněnský
varhanní festival a vyslechnout
si nejen známé české umělce,
ale i vynikající interprety ze
zahraničí, Evropy i zámoří.
Také letos zazní v jejich podání
díla skladatelů od baroka až po
současnost. Festival s podtitulem
Kouzlo světa královského nástroje nabídne průřez varhanní tvorbou např. J. S.Bacha, F. Mendelssohn-Bartholdyho, C. Francka,
L. Janáčka a dalších skladatelů,

kteří významně zasáhli do literatury varhan.
Ve středu 6. června se otevřou
dveře kostela sv. Augustina
v Masarykově čtvrti, aby do chrámových prostor mohli vstoupit
návštěvníci koncertů a zaposlouchali se do jedinečných tónů varhanní hry. XXXII. ročník festivalu
zahrnuje celkem pět koncertů
a k tomu další doprovodné akce.
Stejně jako v předchozích ročnících vyplní koncerty všechny
červnové středy a budou doplněny pondělním prémiovým koncertem. Rozhodně zajímavé jsou

i doprovodné akce – mimobrněnské koncerty a seminář ve spolupráci s Hudební fakultou JAMU.
Festival zahájí italský varhaník
Alessandro Bianchi, umělec vyvíjející intenzivní koncertní činnost
po celém světě. Ve svém recitálu
s podtitulem „Věnování Brnu“
přednese skladby všech slohových období. Další dva koncerty
představí mladé české interprety,
oba absolventy Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Ve středu 13. června vystoupí
v programu Varhanní hudba doby
dřívější i nedávné Kateřina Chroboková, patřící mezi nejperspektivnější varhaníky současné
generace a 20. června bude možné vyslechnout Lukáše Hurtíka
na koncertě s tematikou Ve stopách Johanna Sebastiana Bacha.
Na prémiovém koncertě v pondělí
25. června vystoupí přední francouzský virtuóz Othar Chedlivili,
titulární varhaník katedrály
v Montpellier, který nabídne
brněnskému publiku ze svého
rozsáhlého repertoáru především
skladby francouzského romantismu. Na koncertě s názvem „Od
Bacha k francouzskému roman-

tismu“ přednese kompozice, které
jsou mu nejbližší. Závěrečný koncert 27. června představí varhaníka a pedagoga z nizozemského
Maastrichtu Hanse Leenderse.
Pro svůj recitál si připravil posluchačsky přitažlivý program s podtitulem Skvosty mistrů baroka
a romantismu v Německu.
V rámci festivalu nabídnou mimořádnou příležitost i doprovodné
koncerty umělkyně Joan DeVee
Dixon z USA, která vystoupí v programu Varhany, jak je neznáte
společně s brněnskou varhanicí
Hanou Bartošovou se zajímavými
4ručními skladbami z americké
hudby. Koncerty jsou pořádány ve
spolupráci s Mezinárodní společností A. Dvořáka v projektu Americké jaro.
Celou akci doplňuje seminář
O varhanech a varhanní hudbě,
který se uskuteční ve varhanním
sále HF JAMU, Komenského
nám. ve čtvrtek 7. června.
Brněnský varhanní festival pořádá Klub moravských skladatelů
a dramaturgicky se snaží připravit
publiku co nejatraktivnější programy. Více na www.varhany.nomi.cz

Hana Bartošová

Výstava Z historie cukráren zavede do období začátku 20. století
Výstavu o vývoji cukrářství,
cukrovinek a historii cukráren
nejen v Brně připravila do
20. června správa Letohrádku
Mitrovských na Starém Brně.
Každý si na voňavé a sladké
výstavě přijde na své – dospělí se
například seznámí s nejoblíbenějšími a nejvyhledávanějšími
brněnskými cukrárnami (např.
Dorotíkovou, Tomanovou, Kolbabovou a mnohými dalšími)
a výrobnami cukrovinek (např.
Dimo, Bumba, Mirko aj.) první
poloviny 20. století. Děti budou
moci obdivovat perníkové nebo
čokoládové městečko a k dispozici bude také voňavá výtvarná
dílna. Dobu zašlých časů připomenou jak interiéry historické cukrárny (obchodu i výrobny), tak četné
ukázky
zapomenutých
cukrářských nástrojů, pomůcek,
forem, reklam či receptů. Návštěvníci získají také přehled o historii
čokolády, nugátu, marcipánu, perníku, zmrzliny nebo lízátek, stejně

jako o vývoji cukrářského řemesla
v Čechách a na Moravě. Ve vybraných víkendových termínech
budou probíhat ochutnávky cukrářských výrobků.
V r. 1883 vzniklo Společenstvo
příbuzných řemesel pekařů, cukrářů, perníkářů a vikářů, kolečníků, mandoletářů a výrobců kanditů. Následující rok tvořilo
společenstvo celkem 108 členů
– z toho 22 cukrářů. Samostatné
společenstvo cukrářů bylo založeno v r. 1887, jeho význam spočíval v organizační, podpůrné
a společenské rovině a zázemí
poskytovalo zejména drobným
živnostníkům. Vedení bylo až do
r. 1918 výhradně německé,
následně se prosadili také čeští
cukráři. V této době nebyly zákusky v kavárnách běžným zbožím
a kávu v cukrárnách mohli nabízet
jen držitelé licencí na její prodej,
což byli kolem r. 1918 pouze čtyři.
Brněnští Němci navštěvovali zejména cukrárny na Ferdinandově
(dnešní Masarykově) ulici – u Jose-
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fa Krinningera a později jeho následovníků (největší a nejznámější
německá cukrárna založená
v r.1867 a existující do r.1930) a na
tzv. německém korzu – Běhounská
ulice – u Emina bin Chemdi Mohameda nebo u Michaela Luifa a na
přilehlé části dnešního náměstí
Svobody. České korzo se nacházelo na České ulici – Černý nebo
Toman + němečtí cukráři Binder
a Epstein. Vyhledávané místo

nedělních procházek bylo na Kolišti, kde se nacházela cukrárna
Augustina Krátkého.
Úplně první český cukrářský podnik založil v r. 1886 na Žerotínově
nám. František Novotný. Z hlediska významnosti představoval český protipól ke Krinningerovi Emanuel Toman. Výrobci zmrzliny byli
většinou italské národnosti –
například Tomea, Pampanini
nebo Belfi.
 (red)

Kultura

Svatojánský koncert rozezní v červnu prostor Červeného kostela

Jako závěrečný koncert sezony
nabídne Ensemble Opera
Diversa duchovní skladby soudobých autorů dne 13. června.
Pojmenováním závěrečného koncertu v sezoně 2011/2012 odkazuje Ensemble Opera Diversa
nejen k červnovému termínu koncertu, tedy blízkosti letního slu-

novratu a svátku sv. Jana, ale také
k básnické tvorbě sv. Jana ze Kříže. Tu totiž reflektuje premiérová
skladba Hany Škarkové s názvem
Duše pout Emilie na text Pavla
Drábka. Tato kantáta je určena
pro sólový soprán a bas, sbor,
smyčce, varhany, marimbu a dechové nástroje. Komorní sbor
Ensemble Versus se kromě této

kantáty představí také v závěrečné skladbě Magnificat pro sbor
a smyčcový orchestr, který pro
tuto příležitost napsal Ondřej
Kyas, dvorní skladatel Ensemble
Opera Diversa. Kontrastní úloha
připadla dvěma skladbám instrumentálním.
Na úvod zazní Tři kusy ve starém
stylu, jejichž autorem je nedávno
zesnulý polský skladatel Henryk
Górecki. V brněnské premiéře pak
bude představena prostorová
skladba Modrá – čistá a křehká
pro smyčce, housle a vibrafon
Ondřeje Štochla, vítězné dílo
skladatelské soutěže Nuberg
2011.
Po velkém úspěchu Stabat Mater
Ondřeje Kyase, kterou Ensemble
Opera Diversa spolu se sbory Vox
Iuvenalis a Ensemble Versus premiérovala v březnu 2010 (toto dílo
bude znovu uvedeno 18. září
2012), představuje Svatojánský
koncert další rozsáhlý projekt

soudobé duchovní hudby. Za řízení dirigenta Tomáše Krejčího
budou skladby Henryka Góreckiho, Hany Škarkové, Ondřeje
Štochla a Ondřeje Kyase uvedeny
13. června od 19.30 hodin v evangelickém kostele Jana Ámose
Komenského (zvaný Červený
kostel) v Brně.
Ensemble Opera Diversa je soubor mladých profesionálních
hudebníků a zpěváků. Komorní
operu a hudbu chtějí provádět
diversně, tedy odlišně a hlavně
s ohledem na diváka. A to vše
v bezprostředním (neformálním)
koncertním prostředí, ve kterém
se stírá odstup mezi interprety
a posluchači. Vedle klasického
repertoáru vytváří i vlastní díla,
zejména (mini)opery od autorské
dvojice Ondřej Kyas (hudba)
a Pavel Drábek (libreto).


(red)

21 LET KLUBU

červen 2012
pátek 1. června, 9.30 hod.
Merlin

čtvrtek 21. června 8.30 hod.
Bajky

pondělí 4. června, 10.15 hod.
Urašima a mořská princezna

pátek 22. června 9.30 hod.
Z jedné i z druhé kapsy

středa 6. června, 8.30 hod.
Mrazík

pondělí 25. června 9.30 hod.
Z jedné i z druhé kapsy

čtvrtek 7. června, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík

úterý 26. června 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

pátek 8. června, 9.30 hod.
Z jedné i z druhé kapsy

středa 27. června 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

úterý 12. června, 17.00 hod.
Stvoření světa
(pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ)

Změna programu vyhrazena!

pondělí 18. června, 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa
středa 20. června, 8.30 hod.
Bajky

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

červen 2012
čtvrtek 5. června v 19.00 hod.
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Setkání začínajících i pokročilejších literátů

pátek 15. června v 19.30 hod.
DÉJÀ VU
Folkový večer

středa 6. června v 19.30 hod.
SANITKA
Rock

Změna programu vyhrazena!

čtvrtek 7. června v 19.30 hod.
BOSÁ POINTA
Alternativní blues
pátek 8. června v 19.30 hod.
MANFRÉDOVA ŘEDITELSKÁ DŮTKA
a SUGESCE
Rockový večer
Koncert se koná v rámci projektu Music
Point, vstup zdarma
úterý 12. června v 19.30 hod.
Poslechový pořad JIŘÍHO ČERNÉHO:
Queen
čtvrtek 14. června v 19.30 hod.
ŠTĚPÁN HULC (frontman NEBEZTEBE +
hosté)
Začíná to kytarou, pokračuje textem, energie (místy křehká), šepoty, napůl zpěv
a napůl rap. No a hosté

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – 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

Championi skórují hned 4krát

ŠKODA Roomster Champion
Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu
ŠKODA. Roomster Champion
u Vás zaboduje především dynamickým
čtyrválcovým turbomotorem s nízkou
spotřebou, extra výbavou a jedinečnou
cenou vozu, která podtrhuje celou
nabídku. Navíc pro věrné zákazníky máme
připraven exkluzivní BONUS.
Bližší informace u Vašeho obchodníka
ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600
000.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Roomster
Champion: 5,7–6,4 l/100 km a 134–149 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTONOVA Brno, s.r.o.
Masná 418/20
602 00 Brno

Tel.: 543 424 222
prodej@autonova.cz
www.autonova.cz
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