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městská část

zpravodaj

osobnost měsíce
Na tomto místě uveřejňujeme od října roku 2009
fotku osobnosti, jejíž působení je spojeno s Brnem
a naší městskou částí. Uvnitř zpravodaje pak přinášíme rozhovor. Za téměř dva roky byli takto
představeni Jitka Zelenková, Jiří Pecha, Dáda
Patrasová, Felix Slováček, Jaromír Hnilička, René
Novotný, Michal Březina, Laco Deczi, Eva Pilarová,
Karel Kroupa, Jiří Helán, Jan Smolík, Barbora
Černošková, Standa Hložek, Tibor Lenský, Karel
Abraham, Josef Masopust, Jan Slabák a Petr
Směja. Osobnostní profily by ovšem nemohly vznikat nebýt exkluzivních fotografií Igora Zehla, který
je tou nejsprávnější osobností pro náš jubilejní
dvacátý rozhovor.
Pokrač. na str. 15
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Privatizace domů,

Druhý ročník Velikonočních slavností
městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody
Do centra Brna se po roce vrátily Velikonoční slavnosti. Ve dnech 19.–25. dubna
je charakterizovalo takřka zaplněné náměstí Svobody.
„Slavnosti uspořádala radnice městské části
Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko. Letošní ročník velikonočního jarmarku se
opravdu povedl, a to nejen kvůli krásnému
slunečnému počasí,“ pochválil akci starosta
Mgr. Libor Šťástka.
Na náměstí Svobody vyrostlo tržiště se čtyřicítkou prodejních míst, v nichž byly k dostání
jak řemeslnické výrobky, tak různé pochutiny,
a dění doplnil každodenní doprovodný program, jemuž dominovala folklórní vystoupení.
Zážitky obohatila také velikonoční dílna pro
děti, která byla otevřena denně od 14.00 hod.,
Zveme občany na
6. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu dne

22. června 2011
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.

pravidelná vyprávění o Velikonocích spojená
se soutěžemi či velmi populární kouzelná
babička, která četla dětem pohádky.
Na Škaredou středu věštila budoucnost kartářka Ája, na Zelený čtvrtek byla připravena
soutěž v pojídání špenátové polévky a čepování zeleného piva a Bílá sobota se nesla ve
znamení velkého setkání domácích králíčků.
„Za sedm dní Velikonočních slavností se vypilo
4000 piv, 250 litrů vína, 30 litrů medoviny,
snědlo se 3100 klobás, 700 kilo masa, 700
palačinek nebo 860 pagáčků a prodalo se
2000 kraslic a 300 pomlázek,“ vyjmenoval další číselné údaje k akci Šťástka.
Závěr slavností měl benefiční vyvrcholení.
„Pro Ligu vozíčkářů jsme společně s firmou,
která se zabývá bezbariérovostí, mezi
návštěvníky akce vybrali celkem pět tisíc
korun,“ řekl starosta.
Velikonoční slavnosti byly letos první velkou
akcí na brněnských náměstích, které radnice
Brna-střed připravila. V květnu následovaly
Sportovní dny a na podzim proběhne druhý
ročník Festivalu v centru dění.
 (red)

neboli probíhající prodej
městských domů do vlastnictví jejich nájemníků
a jeho budoucnost, je
v těchto dnech často probíraným tématem. Mezi
politiky i samotnými Brňany.
V posledních letech byly z majetku města
odprodány stovky domů, desítky dalších jsou
k prodeji připravovány. I přes to, že některé
bytové domy Brno z řady důvodů prodat
neplánuje a považuje jejich setrvání ve vlastnictví města za důležité, většina nájemníků
městských bytů v naší městské části měla
možnost si „své“ domy odkoupit. A to je dobře.
Město by si opravdu mělo ponechat pouze
takovou část bytového fondu, která mu buď
přináší potřebné finanční zdroje pro jeho
obnovu nebo má sloužit k zajištění funkce
bydlení, například pro seniory, matky s dětmi
nebo mladé rodiny v rámci tzv. startovacích
bytů. Věřím, že tak v Brně bude privatizace
městských domů pokračovat. Je samozřejmě
otázkou, zda za stávajících, zastupitelstvem
města v minulosti schválených pravidel
a finančních podmínek. Ale mělo-li by jejich
znění být překážkou dalšího prodeje, tak je
prostě změňme. A peníze, které z prodeje
jako město utržíme, o to více investujme do
našich školek, škol, hřišť, sportovišť, parků
a do úpravy veřejných prostranství. Ke spokojenosti všech. Příjemný začátek léta Vám
přeje
 Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Akce radnice

Ježibabí slet a čarodějný rej a Kuličkiáda: radnice městské části
Pestrý víkend na přelomu dubna a května připravila dětem
i dospělým radnice městské
části Brno-střed a její kulturní
a vzdělávací středisko.
V sobotu 30. dubna odpoledne
a navečer proběhl v parku na Kraví hoře třetí Ježibabí slet a čarodějný rej. Největší atrakcí bylo
vystoupení kouzelníka Jiřího Hadaše a soutěže i tanečky s jeho
pomocnicemi, čarodějnicemi
Elvírou a Malvínou. Sportuchtivé
děti a nakonec i dospělí si mohli

zahrát famfrpál – hru, kterou proslavila série příběhů o Harry
Potterovi. Svoji techniku pak představil Sbor dobrovolných hasičů
Brno-Soběšice, který také pomohl s přípravou ohně na opékání špekáčků. O den později,
v neděli 1. května, se v Björnsonově sadu u Polikliniky Zahradníkova konal také již třetí ročník
akce Kuličkiáda a další radovánky
s lecčím kulatým. K pozapomenuté hře mohli návštěvníci vyzvat
vicemistra světa v kuličkách
Zbyňka Fojtíka.
 (red)
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Akce radnice

Brno-střed připravila malým i velkým pestrý jarní víkend
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Stalo se v naší městské části

Velikonoce na ledě pomáhají dětem ze speciálních škol v Brně

Brněnské Velikonoce na ledě
uspořádal Vladimír Koudelka
letos v hale Rondo týden před
Velikonočním pondělím již
poosmé.
V úvodu převzal mistr světa

Akci

podpořila

v hokeji Petr Hubáček z rukou
dívek ze SKATING CLUB BRNO
6 426 Kč a předal je v přítomnosti
zástupce České spořitelny Michala Mrkvici paní Ivě Baierové ze
Speciálních škol v Ibsenově ulici.
Částku symbolizující čas světového rekordu Martiny Sáblíkové
na 5 000 metrů měl předávat tradiční účastník akce krasobruslař
Michal Březina, ale vzhledem
k posunutému termínu mistrovství
světa se letos účastnit nemohl.

Zastoupila ho jeho sestra Eliška
a svoje umění předvedla pod
dohledem René Novotného také
děvčata z krasobruslařské školičky Technika Brno.
V první části programu ještě
zazpívala Monika Bagárová a pak
už se bruslilo při karnevalu na
ledě. Děti s maskami dostávaly
dárečky od tradičního partnera
PRO-ČEK TEAM, které předávala
moderátorka a redaktorka České
televize Barbora Černošková.

A protože letos následoval bezprostředně po karnevalu první trénink našich hokejových reprezentantů, uvolnily děti led o něco dříve
než v minulých letech. Čeští hokejoví reprezentanti při společné fotce ale slíbili, že se jim za to odmění dobrými výkony při mistrovství
světa na Slovensku. Vstup na led
i na program byl i díky městské
části Brno-střed tradičně volný.

(red)
Foto Igor Zehl

Urban centrum na Staré radnici oslavilo páté narozeniny

Koncem března uplynulo pět
let od otevření Urban centra –
informační kanceláře městských projektů, které sídlí
v prostorách Staré radnice na
Mečové ulici.
Při této příležitosti Urban centrum
připravilo retrospektivní výstavu,
která připomíná významné roz-

vojové projekty vystavované
v uplynulých pěti letech. Výstava
začala v polovině dubna a v různých obměnách potrvá až do konce roku 2011.
Vedení města mělo při zakládání
Urban centra na mysli především
zajištění dostatečné informovanosti občanů o plánovaných rozvojových projektech. Vycházelo
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přitom ze zkušenosti některých
velkých měst Evropské unie, kde
se obdobná zařízení už osvědčila.
Brňany zajímá, co radní s jejich
městem zamýšlejí a často se
chtějí k projektům vyjádřit a diskutovat o nich. To všechno jim
Urban centrum umožňuje.
Během pěti let své existence připravilo Urban centrum na třicet
výstav. Občané na nich mohli
vidět návrhy soch, které jsou už
dnes součástí brněnských veřejných prostor (Mozart, Edisonovy
žárovky i socha Spravedlnosti)
i návrhy děl, která zatím nebyla
realizována. Urban centrum
seznámilo Brňany i s mnoha studiemi na úpravu veřejných prostranství (náměstí Svobody, Zelný
trh, Dominikánské náměstí
i Moravské náměstí). K většině
plánovaných rozvojových projektů
se v Urban centru konaly besedy
s představiteli města i s architekty
a občané se mohli k návrhům vyjadřovat v anketách. Častými hosty
Urban centra jsou žáci základních
škol i středoškolští a vysokoškolští

studenti, stejně jako zahraniční
návštěvníci Brna, kteří zde zhlédnou prezentace o rozvoji jihomoravské metropole.
Během pěti let existence tedy
Urban centrum potvrdilo svoji
důležitou roli při seznamování
veřejnosti se záměry brněnské radnice. Více na stránkách
http://www.urbancentrum.brno.cz.

(red)

Rekonstrukce
Wilsonova lesa
Skončila úplná uzavírka lesa
nutná pro kácení. Omezení
vstupu však stále trvá. Průchod chodců bude upravován podle postupu obnovy
zídek a cest. Dbejte pokynů
stavby.
Případné dotazy: VZmB,
Ing. Alexandra Koutná, tel.:
605 226 760, e-mail:
koutna@vzmb.cz.

(red)

Stalo se v naší městské části

Honu na velikonoční vajíčka se v dubnu zúčastnilo 500 dětí

Hon na velikonoční vajíčka, který už podruhé uspořádalo lanové centrum Jungle Park, tentokrát 23. dubna, lákal rodiče
a děti na spoustu her včetně
hledání schovaných vajíček.
Před samotným honem si děti
mohly uplést pomlázku, vyrobit
píšťalku, vytvořit krásná flitrová
vajíčka či zasoutěžit. Lesy města
Brna si pro děti připravily zajímavé
hry s přírodovědnou tématikou
a napínavé to bylo i při soutěži
hod vejcem, kdy si dvojice dítěrodič přehazovala čerstvé vajíčko

Akci

podpořila

a nesmělo se jim rozbít, těm nejúspěšnějším se to podařilo na
17,6 m.
Největší zájem byl o malování na
obličej, což udělalo poslední tečku
k doladění dětských kostýmů.
Porota měla opravdu nelehký úkol
vybrat tři nejhezčí zaječí masky,
které si odnesly marcipánové velikonoční dorty.
Samotný hon na vajíčka trval dvě
hodiny a z dvou tisíc schovaných
vajíček dětským očím jistě
neuniklo ani jedno, v některých
vajíčkách se schovávalo i sladké
překvapení. Pro příští rok organizátoři slibují alespoň dvojnásobný
počet vajíček, protože dětí letos
přišlo více, než se čekalo, a někteří rodiče byli ve sbírání dychtivější
než jejich potomci.
Pozmění se i organizace honu,

aby si sbírání užily hlavně děti
a jednotlivé věkové kategorie,
budou mít vždy svůj úsek, kde
budou vajíčka hledat. Stejně jako
loni se i letos hledalo zlaté vajíčko,
které svému nálezci přineslo živé-

ho králíčka. Na závěr mohly děti
využít 50% slevu na lezení v lanovém centru Jungle Park.


(red)

Mezinárodní den Romů roztančil brněnský park Lužánky

Romská princezna na koni
zahájila 8. dubna bohatý kulturní program, který přiblížil široké
veřejnosti temperamentní romskou kulturu.

Letos je to již 40 let, co byla v Londýně založena Mezinárodní romská unie. Slavnostní zahájení jubilejních oslav proběhlo od 15.00
hodin v parku Lužánky vázáním

stužek na Strom Tolerance. Pro
návštěvníky byl připraven bohatý
kulturní program. Vystoupila
kapela Guločar, houslista Marek
Balog, slovenský taneční soubor
Sandála a další romská hudební
a taneční tělesa. Nechybělo ani
divadlo, módní přehlídka, vystoupení capoeiry, bubenická show
a výtvarné dílny.
Kromě samotné prezentace romské kultury bylo také cílem oslav
prohloubení spolupráce mezi
brněnskými organizacemi, které
se Romům věnují. „Na přípravách
oslav se podílelo mnoho organizací a společnými silami jsme
dokázali zrealizovat to, co by pro
jednotlivce nebylo proveditelné,“
řekla Ivona Parčiová ze sdružení
IQ Roma servis.

„Ačkoli jsme oslavovali Mezinárodní den Romů, akce byla určena všem – jak Romům, tak představitelům majoritní společnosti.
Při příležitosti takových oslav usilujeme o zvýšení obecného povědomí o romské kultuře i o větší
porozumění a toleranci mezi oběma skupinami,“ dodala Jana Vejplachová, výkonná ředitelka Společenství Romů na Moravě.
Událost organizátorsky zajistily
brněnské organizace poskytující
služby zejména Romům jako IQ
Roma servis, o. s., DROM, romské středisko, Muzeum romské
kultury, Společenství Romů na
Moravě, Ratolest Brno, o. s.,
Romodrom, o. s., o. s. Petrov.


(red)
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Festival Čarodějáles přilákal posluchače na svůj čtvrtý ročník

Na čtvrtém ročníku festivalu Čarodějáles 28. dubna se v areálu koupaliště Riviéra sešlo množství
čarodějů a čarodějnic. Ti nejlepší

byli náležitě odměněni. Po oficiálním zahájení festivalu, kterého
se mimo jiné ujal i starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor

Šťástka, nastoupil na hlavní pódium za bouřlivého povzbuzování
fanynek zpěvák Tomáš Klus. Hlavní hvězdou večera byla skupina

Kryštof, bylo to její jediné letošní
vystoupení v Brně.


(red)

Tmavomodrý festival patřil zrakově postiženým po dvaadvacáté

Květnový mezinárodní hudební
festival přilákal do Brna žáky
a studenty ze střední Evropy.
Akce se uskutečnila ve dnech
12.–15. května v Sále Břetislava
Bakaly pod organizátorskou taktovkou Brněnského kulturního
centra.
Festivalové dění bylo zahájeno
uvítacím koncertem ve čtvrtek
12. 5. od 17.00 v Sále Břetislava
Bakaly. Velkou část koncertu

vyplnil svým programem pěvecký
sbor Kampanela a jeho sólisté,
představilo se jazzové duo Ondřej
Kosík a Jan Vaněk ze Střední průmyslové školy elektrotechnické
(vítězové soutěže Brněnské kolo),
skupina Quintetissimo La Chimenea z Gymnázia Pavla Křížkovského s uměleckou profilací
a Roman Vojtek s Pavlem Diblíkem
z Konzervatoře J. Deyla v Praze.
Festival pokračoval velkou koncertní přehlídkou v pátek 13. 5.
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v odpoledních hodinách. V rámci
této přehlídky účinkovali žáci
a studenti ze 13 škol ČR, Polska,
Slovenska a Rakouska, ale také
seskupení a sólisté z individuální
péče.
V sobotu 14. 5. se představili účastníkům festivalu a brněnské
veřejnosti členové divadelního
souboru při Kulturní asociaci Nová
Akropolis, jehož členy jsou i zrakově postižení. Společně sehráli
Hrátky s čertem Jana Drdy.

Tradičně se k festivalu svými aktivitami připojily brněnské Speciální školy pro zrakově postižené
a oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického
muzea Brno.
Tyfloservis Brno, o.p.s., si letos
připomíná 20 let svého založení
a při příležitosti konání Tmavomodrého festivalu připravil seminář Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých.

(red)

Stalo se v naší městské části

Eva Pilarová zazpívala se svojí šestadevadesátiletou maminkou

Maminka Evy Pilarové Františka Bojanovská zazpívala na Příhraničních slavnostech městských částí Brno-střed, Královo
Pole a Žabovřesky v parku před
klubem Šelepova No. 1 a přislíbila účast i příští rok.
Slavnostní koncert k osvobození
Brna uspořádal letos Vladimír Koudelka v sadech Národního odboje
– v parku před klubem Šelepova
No. 1 – tradičně poslední dubnový
den a pod názvem Nebe plné
hvězd již posedmé. V úvodu se za
doprovodu POBROM BANDU
s lídrem Jaromírem Hniličkou opět
připomínali brněnští odbojáři, po

kterých jsou pojmenovány ulice
Brna a naší městské části, a starosta Libor Šťáska společně
s místostarostkou Králova Pole
Andreou Pazderovou, starostou
Žabovřesk Markem Šlapalem
a vedoucím kanceláře primátora
Brna Milanem Kohoutem položil
kytici u pomníku v parku.
V rámci tzv. Příhraničních slavností MČ Brno-střed, Královo Pole
a Žabovřesky „otevřela“ Eva Pilarová společně s Hanou Bubníkovou u geometrického středu Brna
zrekonstruované sady Národního
odboje, které jsou místem setkávání občanů zmíněných tří městských částí a tradičním místem

konání akce. Poděkování potleskem se dostalo zástupcům společností, které rekonstrukci prováděly – Romanu Nejedlému
a Josefu Zapletalovi – a paní Pilarová pak zazpívala jim i zaplněnému parku svoje největší hity.
Již tradičně přidala jednu lidovku
se svojí maminkou, letos šestadevadesátiletou Františkou Bojanovskou, a obě slíbily, že zazpívají
i příští rok, v pondělí 30. dubna
2012. Svoje padesátiny začaly
slavit v rámci koncertu brněnské
SYNKOPY 61 a padesáti let společného hraní se možná také
dočkají Michal Šindelář s Martinem Juhou. Čtyřem generacím

návštěvníků zazpíval na závěr
Ondra Havlík (MAKO MAKO)
a vzkázal všem Don't Worry, be
Happy – Netrap se, buď šťastný.
Což je také jeden z apelů koncertu, který připomíná památku těch,
kteří pro štěstí a pohodu dnešních
Brňanů obětovali to nejcennější.
Vstup do parku byl i díky podpoře
naší městské části tradičně volný.

(red)
Foto Igor Zehl

Akci

podpořila

Brněnský půlmaratón zaznamenal rekordní počet účastníků

Na pátém ročníku Brněnských
běhů padaly rekordy v počtech
účastníků. Celkem se přihlásilo
šest set závodníků.
V Brněnském půlmaratónu, hlavním závodě Brněnských běhů
konaných 30. dubna, se na start
v centru města postavily necelé
tři stovky závodníků a celkem ve
všech bězích se počet účastníků
vyšplhal na šest stovek.
Velice teplé, dusné a větrné poča-

sí vykonalo svoje, a tak i běžci
černé pleti bojovali se silným
větrem, který jim s rostoucími kilometry ubíral hodně sil a samozřejmě i sekundy z celkového
času. Přesto výkony vítězů mají
svoji kvalitu a dle předpokladů
Afričané nenašli přemožitele,
a tak si vítězství z Brna odvezl
Sawe Elisha v čase 1:05,31 před
svými keňskými kolegy Cheruyotem Kipropem 1:09,13 a Kemboi
Benjamin v čase 1:09,13.

U žen byla situace obdobná jako
u mužů, první dvě vítězky byly
z Keni v pořadí Cheboi Veronica
1:17,29 a Biwott Salome 1:19,20
a na třetí místo se dostala závodnice bílé pleti reprezentantka
Maďarska Foldinge Nadi v čase
1:21,34.
V ostatních bězích, které se odehrály v samotném centru města
Brna byly k vidění nádherné souboje a po loňské světové premiéře
závodu na skákacích botách se

ve více jak dvacítce účastníků
poprvé na start postavili i závodníci z Polska a Slovenska. Tradičně nádhernou atmosféru a diváky
okolo trati nadchl běh rodičů s dětmi, když se na startu objevilo sto
účastníků a velký aplaus zaznamenala teprve roční Anežka Krejčiříková, která v doprovodu
maminky a startéra Petra Kotyzy
celou trať cca 200 m odcapkala
a sklidila velký potlesk.

(red)
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Informace z radnice

Od června spuštěný Seniorský program pomůže i rodinám s dětmi
Městská
část
Brno-střed se
rozhodla zavedením Seniorského
programu pomoci seniorům žijícím v obecních
bytech svěřených městské části Brno-střed.
Ten bude zahájen 15. června
2011. Výzvou chceme oslovit
naše nájemce seniory, kteří se
mohou nacházet v obtížné situaci
související s úhradou nájemného
i služeb. Jedná se především o ty
seniory, kteří obývají zejména
nákladově náročné vícepokojové
byty nebo byty s velkou výměrou
a jejich základní prioritou je zůstat
v oblasti, kde se narodili nebo
dlouhodobě bydlí.
Oproti těmto občanům užívají
naše obecní jednopokojové
i dvoupokojové byty s menší obytnou plochou mladí lidé, kteří plánují založení rodiny nebo již
vychovávají děti a rozměry jejich

bytů jim nevyhovují. Zároveň mají
stejný záměr jako senioři, tj. pokud
možno neopustit oblast svého
současného bydlení.
Přemýšlel jsem o těchto skutečnostech a napadlo mě, že se
můžeme pokusit tyto občany oslovit a umožnit jim vzájemnou
výměnu bytů. Pomoc bude konkrétně realizována prostřednictvím vytvoření databáze seniorů
a databáze zájemců o výměnu
(nájemci malometrážních bytů
svěřených městské části Brno-střed), kteří mají zájem mezi
sebou pod dohledem MČ směnit
byty, které budou lépe vyhovovat
jejich možnostem.
Navržený Seniorský program
může seniorům pomoci s předstihem řešit jejich bytovou situaci,
kterou ovlivní skončení regulace
nájemného ve městě Brně, jež je
stanoveno na 31. prosinec 2012.
Jsem si vědom toho, že zavedení
Seniorského programu nemůže
zdaleka vyřešit všechny problémy

Pravidla odtahů vozidel při
blokovém čištění na území Brna

Od 15. června je možné se obracet na Odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed.

Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta

Výzva: Seniorský program pro rok 2011
Vyzýváme všechny seniory, kteří
jsou nájemci obecních bytů
v domech ve správě městské části
Brno-střed a kteří se mohou
nacházet ve složité situaci související s úhradou nájemného a služeb, aby se v případě zájmu
písemně obrátili na Odbor bytový
Úřadu městské části Brno-střed
s žádostí o zařazení do seznamu
seniorů, kteří mají zájem o výměnu bytu. Do žádosti je nutné uvést
adresu a velikost současného
obecního bytu a požadavek na
velikost a umístění obecního bytu,
do kterého by se chtěli přestěhovat. Pro potřeby tohoto programu
je za seniora považován nájemce,

jenž pobírá starobní důchod. Zároveň vyzýváme nájemce obecních
bytů v domech ve správě městské
části Brno-střed, kteří zvažují přestěhování do jiného (většího) bytu
a jejichž stávající byt by byl vhodný pro seniory, aby písemně požádali o zařazení do seznamu
zájemců o výměnu bytu, uvedli
adresu a velikost současného
obecního bytu a požadavek na
velikost obecního bytu, do kterého
by se chtěli přestěhovat.
Písemné žádosti směřujte na
adresu:
Úřad městské části Brno-střed
Odbor bytový
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Velikonoce se slavily také
v Centru denních služeb

doby vymezené pro blokové
čištění) a požádá-li o vrácení
vozidla na místo odtahu, bude
mu vozidlo vráceno na místo
odtahu v době nejdříve 1 hodinu před skončením doby vymezené pro blokové čištění. Po
provozovateli bude vymáháno
zaplacení ceny odtahu na odtahové parkoviště a ceny za
odtah vozidla na místo odtahu.

V případě, kdy dojde k odtahu
vozidla, bude s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu
postupováno takto:
– provozovatel vozidla, kterému
bylo vozidlo odtaženo, bude mít
možnost dostavit se k vyzvednutí vozidla na odstavné parkoviště nejpozději 1 hodinu
před skončením doby vymezené pro blokové čištění. Provozovatel v takovém případě
zaplatí cenu jednoho odtahu;
– nedostaví-li se provozovatel
pro vozidlo nebo jinak nekontaktuje odtahovou službu ve
výše uvedené době (tj. nejpozději 1 hodinu před skončením
doby vymezené pro blokové
čištění), vozidlo bude následně
vráceno na místo odtahu. Po
provozovateli bude vymáháno
zaplacení ceny odtahu na odtahové parkoviště a ceny za
odtah vozidla na místo odtahu;
– kontaktuje-li
provozovatel
vozidla odtahovou službu ve
výše uvedené době (tj. nejpozději 1 hodinu před skončením

spojené s připravovaným uvolněním nájemného a nezaručí všem,
kteří se do něj přihlásí, stoprocentní úspěšnost splnění požadavků.

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. dle zákona
č.13/1997 Sb., §19 odst. 6 na území 23 městských částí města
Brna (neodtahuje se v městských
částech Medlánky, Útěchov, Ořešín, Jehnice, Ivanovice, Kníničky).
Harmonogram blokového čištění na území městské části
Brno-střed v roce 2011 byl zveřejněn v dubnovém čísle zpravodaje a je uveden na webových
stránkách
radnice
www.stred.brno.cz.


(red)
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Uživatelkám Centra denních
služeb přišly již tradičně
popřát hezké velikonoční
svátky studentky z domova
mládeže.
Dne 11. dubna se uskutečnilo
v Centru denních služeb na Lipové
ulici velikonoční posezení. Již tradičně si pro uživatelky centra při-

pravily hudební program studentky
z Domova mládeže při SZŠ
a VOŠZ Brno, Merhautova 15.
Posezení bylo zahájeno povídáním o velikonočních zvycích a tradicích, poté zazněly písně, které
navodily příjemnou jarní atmosféru. Jako poděkování za vystoupení
připravily uživatelky pro všechny
účinkující pohoštění.
 (red)

Informujeme

Family Point získal prestižní ocenění rakouské nadace Unruhe
Brněnský Family Point patří
mezi patnáct nejúspěšnějších
inovativních projektů v sociální
oblasti.
V neděli 1. května se ve Vídni udělovaly ceny SozialMarie, kterými
již sedmým rokem rakouská nadace Unruhe odměňuje nejlepší
inovativní projekty v sociální
oblasti. Jedním z 15 úspěšných
projektů se stal i projekt Family
Point – místo pro rodinu.
„Je to pro nás i všechny partnery
projektu ohromný úspěch,“
komentoval zisk prestižního ocenění ředitel Centra pro rodinu
a sociální péči Vít Janků. Do soutěže se celkem přihlásilo 266
projektů z Rakouska, Německa,
Česka, Slovenska, Maďarska,
Slovinska a Polska, nominovaných na ceny pak bylo 31 z nich.
Brněnský projekt, jehož cílem je

začleňování rodičů s dětmi
z různých sociálních vrstev prostřednictvím sjednocujícího prvku
péče o dítě, zaujal porotu svou
neokázalostí a přirozeností,
s jakou se síť Family Pointů stala
součástí lokální sociální infrastruktury. „Tohoto ocenění si velmi
vážíme, je to pro nás signál, že
myšlenka projektu oslovuje jak
rodiče, tak i odbornou veřejnost,“
řekla Kateřina Szczepaniková,
koordinátorka projektu Family
Pointu, která cenu v hodnotě
1 000 EUR na slavnostním ceremoniálu ve Vídni přebírala.
Centrum pro rodinu a sociální péči
otevřelo první Family Point v květnu 2009. Od té doby se v Brně
vytvořila síť 25 těchto míst, jejichž
zřizovatelem je Statutární město
Brno a dalších deset vzniklo díky
dotaci krajského úřadu obcím
i v Jihomoravském kraji.

Farmářské trhy před Besedním
domem lákaly na bioprodukty

Centrální Family Point na Josefské 1 nabízí návštěvníkům kromě
zázemí péče o dítě také anonymní základní sociální, psychologické a rodinné poradenství. Služba
Family Point je nízkoprahová, otevřená a přístupná každému bez
nutnosti předchozího objednání.

HC Kometa Brno – Výzva k fanouškům
Nakladatelství Jota připravuje ve spolupráci s HC Kometa
Brno jedinečnou, první kompletní obrazovou publikaci
o slavné historii a současnosti HC Kometa Brno.
Nakladatelství Jota by touto formou chtělo poprosit fanoušky,
pamětníky a širokou veřejnost
o poskytnutí artefaktů (upomínkové předměty, dobové fotografie, novinové články, dresy,
medaile, odznaky, vstupenky,
součásti výstroje aj.). Majitelé

Na nádvoří Pražákova paláce
a Besedního domu se nově
každou druhou sobotu až do
15. října konají farmářské trhy.
První z nich se uskutečnily
v sobotu 30. dubna. „Návštěvníky
farmářských trhů přivítalo nejen
krásné počasí, ale i přibližně
deset stánků s lokálními produkty
přímo od výrobců. Mohli zde
zakoupit čerstvé ryby, vyhlášené
selské maso, chlazená kuřata
i krůty, pečivo od nejlepších pekařů, k dostání byl i široký výběr sýrů
– ovčích, kozích, kravských a oblíbeným stánkem se stal i ten
s bylinkami,“ představila sortiment

Martina Vašková z Moravské
galerie v Brně.
Protože se trhy konaly v prostoru
Moravské galerie v Brně, byly
v jednom ze stánků připraveny
katalogy a publikace vydané
Moravskou galerií v Brně se speciálními slevami. „Ke koupi zde
byly i ekologické tašky, které jsou
ušité z poutačů k jednotlivým
výstavám, takže každá z nich je
originálním uměleckým dílem,“
dodala Vašková.
Protože první trhy byly zároveň
i oslavou výročí Café Hansen
Restaurant, které u příležitosti
svého prvního výročí začalo trhy
pořádat, čekal návštěvníky po

Rakouská soukromá nadace
Unruhe udílí cenu SozialMarie od
roku 2005 a jejím prostřednictvím
odměňuje projekty, které nabízejí
nová řešení pro nejrůznější
sociální potřeby a které posilují
občanskou společnost.

(red)

skončení trhů bohatý doprovodný
program ve formě divadla a koncertu. Trhy, které jsou přístupné
od 9.00 do 13.00 hodin, mohou

poskytnutých materiálů budou
v publikaci uvedeni.
Předměty mohou fanoušci posílat, popř. přinést na adresu
Nakladatelství Jota, Škárova 16, 612 00 Brno. Všechny
materiály budou pečlivě evidovány a vráceny, v případě zájmu
budou uloženy v archivu. Cenné
materiály přijedou zaměstnanci
nakladatelství Jota po předchozí dohodě nafotit přímo k vlastníkům.


(red)

lidé navštívit každou druhou
sobotu v měsíci až do 15. října.

(red)
Foto: Archiv MG
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MŠ Soukenická ve spolupráci s People Help zve na tábor

Příměstský tábor Kreativní
prázdniny s angličtinou proběhne v srpnu. Jeho pořadateli
jsou MŠ Soukenická, již zřizuje městská část Brno-střed,
a sdružení People Help.
„Tábor se uskuteční na čerstvém
vzduchu malebného kraje Lišky
Bystroušky, v upravené zahradě
rodinného domu. Program tvoří
především angličtina (2 lekce denně) a každý den pak rukodělná dílna či jiná zábava. Děti si užijí cestu
za pokladem, divadelní představení, koupání v bazénu, hudební,
pohybové a výtvarné dílny,“ představila program Lucie Sedláková
ze sdružení People Help.

Dopoledne jsou určena dětem od
4 do 6 let, odpoledne pak dětem
ve věku 7 až 10 let. Pro rodiče je
možnost zapojit se do konverzace
v anglickém jazyce.
Tábor se uskuteční v Bílovicích
nad Svitavou od 8. do 12. srpna,
jeho cena je 1850 Kč za dítě. Děti
je možné přihlašovat telefonicky
nebo e-mailem.
Sdružení People Help započalo
svou působnost v Brně v lednu
2011. „Zaměřujeme se především
na péči o dítě, jeho volnočasové
aktivity. Působíme v současnosti
na MŠ Soukenická, kde organizujeme výuku anglického jazyka,
výtvarné dílny a taneční kroužek,“
dodala Sedláková ke spolupráci

s MČ Brno-střed. Angličtina je
vyučována ojedinělou multisenzoriální metodou kombinující to
nejlepší z tradičních i alternativních metod. Vzdělávací programy
jsou v souladu s RVP pro PZV
a kurz anglického jazyka je akreditován MŠMT. Do kurzu jsou
zdarma zařazovány talentované

děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a je zajištěna
podpora maximální provázanosti
lektor x dítě x škola x rodina.
Více na www.peoplehelp.cz,
info@peoplehelp.cz a na telefonu
+420 737 843 504.


(red)

Pomerančový den má upozornit na Alzheimerovu chorobu
V úterý 21. června při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby proběhne
v Brně Pomerančový den.
Pomerančový den je již tradiční
osvětová akce, jejímž cílem je
informovat veřejnost o Alzheimerově chorobě a o dostupné péči
pro lidi trpící demencí. V letošním
roce proběhne v Brně v úterý
21. června.
Informační stánek bude umístěn
od 8.00 do 16.00 hodin na Malinovského náměstí. Akci pořádá
brněnské středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické, která působí jako kontaktní místo
České alzheimerovské společnosti
(ČALS) pro Jihomoravský kraj.
Zájemci obdrží od pracovníků
Diakonie podrobnější informace
o poruchách paměti, bezplatném

vyšetření paměti i službách
a možnostech pomoci pro lidi
trpící poruchami paměti.
Součástí je také veřejná sbírka,
kam je možno věnovat dobrovolný příspěvek. Každý, kdo přispěje
nejméně dvaceti korunami,
obdrží kromě informačních materiálů také keramickou placku.
Výtěžek sbírky bude použit v souladu s pravidly ČALS na podporu
brněnského kontaktního místa,
které působí při Diakonii ČCE –
středisku v Brně.

Diakonie slaví 22. výročí
Diakonie Českobratrské církve
evangelické (DČCE) je jednou
z největších nestátních organizací zabývajících se sociálními
službami a občanskou pomocí.
Letos oslavuje již 22 let obnovené
činnosti.

12
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Červen 2011

Celorepublikově poskytuje sociální, zdravotní, pastorační
a vzdělávací služby – denně
pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích –
od rané péče, pomoci rodinám
s dětmi s postižením, přes provoz
nízkoprahových klubů pro mládež až po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající.
DČCE poskytuje služby ve
33 střediscích a 8 speciálních
školách. Pracuje zde přes
1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. DČCE nabízí 126
sociálních služeb registrovaných
dle zákona o sociálních službách.

Středisko v Brně
Diakonie ČCE – středisko v Brně
působí od roku 1993 a v současnosti poskytuje 15 zaměstnanců

v pečovatelské službě, Centru
denních služeb Brno a Chráněném bydlení Ovečka péči cca
55 klientům, především seniorům
s demencí (Alzheimerovou chorobou).
Středisko slouží také jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti. Zájemci zde
mohou získat informace o průběhu Alzheimerovy choroby
a praktické rady týkající se péče
o člověka s touto nemocí.
Od roku 2007 patří k brněnskému
středisku také pobočka v Letovicích, kde se 8 zaměstnanců
v Centru denních služeb Letovice
a Chráněném bydlení Letovice
zaměřuje na péči o 19 klientů
s mentálním a kombinovaným
postižením.


(red)

Naše školy

Zdravá výživa byla tentokrát tématem Dne zdraví na ZŠ Kotlářská

Každoročně si 7. dubna na naší
škole připomínáme Den zdraví.
Nejen proto, že naše škola patří
do sítě škol podporujících zdraví, ale také proto, že nám, pedagogům, záleží na tom, aby si
naši žáci odnesli do života
poznatky, které budou v souvislosti se zachováním zdraví
potřebovat.
Otázka zdraví není dnes jednoduchou záležitostí. Příslušníci mladé
generace jsou ovlivněni množstvím lákadel, kterým buď podlehnou, což je škoda, nebo odolají,
a to je dobře. Škola může nabídnout a také nabízí preventivní programy a projekty zabývající se prevencí. Záleží však na rodině a na
jedinci, jak se s těmito nástrahami
rodina či jedinec vypořádá.

V letošním roce se druhý stupeň
zaměřil především na problémy
týkající se zdravé výživy. Děti
z OST (Organizace spojených
tříd) se zaměřily na školní bufet.
Výsledkem ankety, kterou si samy
zorganizovaly, je nabídka zdravějších potravin a pití, které budeme
dětem ve škole nabízet ke koupi
na svačinu. Děti z 2. stupně se také
zabývaly mentální anorexií, bulimií, přejídáním, obezitou, poruchami příjmu potravy a diagnózou
těchto onemocnění. Den pokračoval interaktivními hrami s podtextem Přijměte svá těla taková,
jaká jsou, nesnažte se kopírovat
„Ideály krásy“. S anketou týkající
se školního bufetu žáci z OST
navštívili i třídy na 1. stupni.
Na 1. stupni byl program také velmi rozmanitý. Pedagogové s dětmi

probírali zdravý životní styl, prevenci proti obezitě, drogám, psychotropním látkám. Snažili se
vysvětlit důležitost zdravého jídla,
pozitivně ovlivnit jejich postoj ke
školním svačinám, v nichž mnohdy chybí ovoce nebo zelenina
a jsou naopak plné sladkostí.
Maminky, vy můžete ovlivnit to,
co děti na svačiny spořádají.
Na 1. stupni se také soutěžilo, jak
na úrovni tříd, tak napříč ročníky,
ve stolní hře Košík plný rozumu.
Vyvrcholením byla účast žáků
v městském kole. Hra je součástí
mezinárodního programu Enjoy
Your Health – Užívej si zdraví, který je zaměřen na zdravý životní
styl dětí i dospělých. Naše škola
se bohužel na předních místech
neumístila.
Dopoledne bylo zakončeno ochut-

návkou zdravých potravin, biopotravin, které pro děti nachystala
školní jídelna pod vedením vedoucí
kuchyně paní Machálkové. Filmová
projekce o zdravých potravinách
nám tentokrát doplnila náš oběd.
Součástí toho, čím se ve škole
vzhledem ke zdraví zabýváme, je
i to, že děti na 1. stupni vytvářejí
preventivní program týkající se
chrupu. Někteří žáci právě v tento
den projekt zpracovávali. Jiní
vyráběli zdravá jídla ze zdravých
potravin, cvičili, jedna ze tříd (3.B)
strávila den na čerstvém vzduchu
v koniklecové rezervaci na
Kamenném vrchu.
Jenom připomínám heslo „Ve
zdravém těle zdravý duch“ a písničku Jana Wericha „Holduj tanci
pohybu“. Nezapomeňme na ně…

(red)

Dvojnásobný mistr České republiky v šachu studuje na Křídlovické
Benedikt Hofírek, který studuje
v šestém ročníku ve třídě s rozšířenou výukou matematiky,
přírodovědných předmětů a informatiky na ZŠ Křídlovická, je
v současné době nejlepším
šachistou v naší zemi v kategorii chlapců do 12 let.

Benedikte, jaké byly tvé
největší šachové úspěchy
v poslední době?
V červenci 2010 jsem se stal
v Pardubicích na Mezinárodním
festivalu šachu vicemistrem Evropy, hrál jsem mezi dospělými

a obsadil jsem 2. místo v kategorii
do ELO 1800. V září 2010 jsem
vyhrál Mistrovství České republiky v rapid šachu v Klatovech, v říjnu 2010 jsem zvítězil na Mistrovství Moravy a Slezska v šachu
mládeže v Koutech nad Desnou
a v březnu 2011 jsem obsadil
1. místo na Mistrovství České
republiky v šachu mládeže, které
se konalo také v Koutech nad
Desnou v Jeseníkách.

Mnozí lidé nerozumějí
tomu, proč jsou šachy
sportem, když hráči
Pokračování na straně 14
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Naše školy
Pokračování ze strany 13

u šachové partie „jen“
sedí...
Šachy jsou zároveň sportem,
vědou i uměním. Sportem proto,
že hrát v soustředění po celou
dobu šachové partie, tedy běžně
4–5 hodin, je velmi fyzicky vyčerpávající.
Proto šachisté, kteří chtějí dosáhnout úspěchů, pravidelně posilují
svou fyzickou kondici např.
během, jízdou na kole, plaváním
apod. Vědou jsou šachy proto, že
je nutné se stále velmi učit, studovat množství odborné šachové
literatury. Uměním jsou šachy pro-

Zřizovatelem
škol je

to, že jsou nádhernou tvořivou
hrou s nekonečnými možnostmi.

Kolik času věnuješ
tréninku?

Starosta poděkoval zástupkyni na Úvoze
k významnému ocenění

Tréninku věnuji všechen svůj volný čas. Jsem moc rád, že mi pan
ředitel poskytl úlevy z rozvrhu,
takže mám kratší vyučování
a mohu se intenzivně připravovat
na šachové turnaje.

A kam se chystáš
v nejbližších měsících?
V květnu se zúčastním šachového turnaje Ostravský koník
v Ostravě, v červenci šachového
festivalu v Pardubicích a připravuji
se na Mistrovství Evropy, které
proběhne v září 2011 v Bulharsku.


Starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka přišel
v pondělí 2. května popřát
zástupkyni ZŠ Úvoz Mgr. Aleně
Kýrové k zisku ocenění Výrazná
pedagogická osobnost roku
2010.
Zástupkyni předal květinu, poděkoval jí za skvělou práci a vysoké
pracovní nasazení.

Díky této příležitosti nahlédl do
hodiny matematiky čtvrtého ročníku nadaných dětí, kde se žáci
zrovna zabývali výpočtem průměrné denní teploty z grafů, které měli k dispozici. Ještě než se
rozloučil, popřál všem mnoho
úspěchů a radosti z dobře vykonané práce.

(red)

(red)

Školy na Brně-střed

Studenti z Rennes strávili týden na brněnském partnerském gymnáziu

Cyrilometodějské gymnázium
a střední odborná škola pedagogická Brno hostila v rámci
oboustranného výměnného
jazykově-poznávacího pobytu
studenty z Lycée Saint Vincent
Rennes.
Ve dnech 4.–11. dubna přivítali
v rámci projektu oboustranného
výměnného jazykově-poznávacího pobytu studenti kvarty až septimy Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno své francouzské protějšky z partnerského
gymnázia Lycée Saint Vincent
Rennes. Brno navštívilo 30 studentů ve věku 15–16 let.
Příjezdu francouzských hostů
předcházela výměna prezentací
jednotlivých studentů, případně

písemný či telefonický kontakt.
Tak získal každý ze zapojených
studentů obou zemí alespoň
základní představu, jak se bude
„jeho“ korespondent či korespondentka jmenovat, z jaké rodiny
pochází či např. zda dává přednost fotbalu, zábavě s přáteli nebo
nakupování.
Pro francouzské hosty byl připraven bohatý program. Poté, co byli
v podvečer v pondělí 4. dubna přivítáni v budově školy, kde jim byly
předány malé dárky (k nimž patřila mj. publikace s recepty tradiční
české kuchyně Les meilleures
recettes tchèques coby malé
předznamenání nastávajícího
týdne plného ochutnávek toho
nejlepšího z české i moravské
kuchyně), se hostů ujali jejich čeští korespondenti.
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Na úterý 5. dubna bylo naplánováno poznávání Brna, a to dvojí
formou. Zatímco dopolední program zahrnoval prohlídku nejvýznamnějších brněnských památek, odpoledne se francouzští
studenti vydali do centra města
znovu, aby si v doprovodu svých
českých korespondentů své čerstvě nabyté vědomosti prověřili
ve společné hře jeu de piste.
Následující dny byly věnovány
poznávání jak významných
duchovních či kulturně-historických
památek moravského regionu (cyrilometodějské poutní místo Velehrad s přilehlým velkomoravským
archeoskanzenem na Modré,
zámek a zámecký park v Buchlovicích), tak i míst spjatých s českofrancouzskou historií, kdy se francouzští studenti vydali po stopách
Napoleona I. Bonaparta (zámek
a zámecký park ve Slavkově u Brna
s nedalekými lokalitami tzv. bitvy tří
císařů – Žuráň, Santon, Stará pošta, památník Mohyla míru).
Společný česko-francouzský
víkend začal již v pátek odpoledne, kdy po návratu z Moravského
krasu nastala chvíle pro napjatě
očekávané vzájemné předvedení
pěveckého umění. O dva dny dříve totiž dostali čeští studenti za

úkol naučit své francouzské korespondenty českou píseň Já do
lesa nepojedu, zatímco Francouzi
učili Čechy francouzskou (bretonskou) píseň Santiano. Nutno říci,
že obě skupiny se svého úkolu
zhostily se ctí, a tak se v pátek
odpoledne ze školního hřiště linuly jak české, tak i francouzské
zpěvy obou sborů ve velmi dobrém (a nadšeném) provedení.
Následujícího dne vyrazila většina českých korespondentů se
svými hosty do Prahy, aby alespoň krátce zakusili atmosféru
hlavního města České republiky.
Po týdnu plném zážitků zbývalo
v pondělí 11. dubna už jen rozloučit se, udělat posledních pár
fotografií a říci si: Uvidíme se
v červnu! To se totiž zase brněnští
studenti vydají 12. června do města Rennes (které je shodou okolností parnerským městem Brna
již od roku 1965), aby v rodinách
svých nových přátel prožili týden
po francouzsku.
Závěrečné poděkování patří
všem, studentům i jejich rodinám,
za ochotnou a obětavou spolupráci v přípravě (nejen) víkendového
programu francouzských hostů.
 Mgr. Monika Vondráková, Ph.D.,
koordinátorka výměnného pobytu

Rozhovor

Igor Zehl: Když mě pozdravil papež, znělo mi to jako „Dobré světlo!“
O fotografování a o fotografech
(i fotografkách) by se dalo
s Igorem Zehlem vyprávět
dlouhé hodiny. S fotografickými aparáty projel několik kontinentů a fotografoval jak
„nehybná nádraží“, tak i setsakramentsky rychle se pohybující subjekty. Ze svého fotografického života má zážitků plnou
brašnu, ale možná bude na
úvod zajímavé zeptat se, jak
začínal.

Vzpomínáte si na svůj
první foťák?
Docela přesně. Maminka mně ho
dávala jako malému klukovi do
postele vždycky, když jsem byl
nemocný. Foťák značky Voigtländer byl oblíbená hračka, ale zároveň to byl i funkční fotoaparát. Táta
na něm dělal fotky a já si s ním
krátil dlouhé chvíle při nemoci.
S ním jsem ale ještě nefotil.
K focení mě inspiroval spolužák
ze základní školy, který už foťák
měl. Vzpomínám si, jak jsme šli
poprvé fotit do Lužánek, za pár
korun si pak koupili vývojku
a ustalovač a plni očekávání prohlíželi první výtvory. Ta možnost
zkoušet to znovu a znovu a porovnávat výsledky své práce mě už
tenkrát fascinovala. Rodiče mně
pak koupili můj první foťák. Byl to
Beirette z NDR a stál asi tři stovky.
Pak jsem si vydělal na průmyslovce na první brigádě na sovětský Zenit E a za rok na první teleobjektiv. Za další rok jsem měl
širokoúhlý objektiv, ten už stál čtyři
tisíce a byl skvělý. Dnes mám
Nikon D3 plus další vybavení.
Nikon je moje srdeční záležitost.

Vzpomínáte si na svoji
první uveřejněnou fotku?
Samozřejmě. To je jako první
pusa od holky. Na to se nezapomíná. Otiskli mi ji před čtyřiceti
lety v tehdejším Brněnském
Večerníku. Byl na ní sumec ulovený naším sousedem na chatě.
Čekal jsem tehdy u stánku na
první výtisky… a nic. Vyšlo to až
za tři dny. Hrdost byla nesmírná.

Než jste se stal fotografem
na volné noze, byl jste
patnáct let fotoreportérem
brněnské pobočky České

tiskové
kanceláře. Jak
jste se tam
dostal?
Myslím, že docela jednoduše. Dost často mi
vycházely sportovní
fotky už během studií.
Když jsem se vrátil
z vojny, uvolnilo místo
v „četce“. Já se přihlásil a vzali mě. Nejprve
jako laboranta a telefonního operátora, ale
už po půl roce jsem byl
fotoreportérem.

Byla vaším
největším
úlovkem
a největší
mediální hvězdou
Jana Štefánková,
kterou jste fotil
do časopisu Playboy?
No, pokud ji považujete za větší
hvězdu než třeba papeže Jana
Pavla II., prezidenta Billa Clintona,
jehož fotky jsem předával přímo
sekretariátu Bílého domu, nebo
další hlavy států, světové umělce
a sportovce, tak možná ano
(úsměv). Určitě byla ale jednou
z nejhezčích…

Kterou svoji fotku
považujete za
nejzdařilejší, které si
nejvíc vážíte?
Pár bych jich asi vybral. V roce
1995 jsem doprovázel prezidenta
Václava Havla na jedné ze zahraničních cest. Navštívili jsme
Kuvajt, Indii a Thajsko a právě
tam, při plavbě lodí, jsem vyfotil
pana prezidenta, jak odpočívá na
lavičce pod naší státní vlajkou. Ta
fotka pak obletěla celý svět a ocenili ji i odborníci. Prezidenta Václava Klause jsem naopak fotil
u nás při jedné jeho návštěvě
Moravy – bylo to při fotbálku
v Lednici. Pan prezident je na fotce v docela zajímavé pozici a druhý den tu fotku otiskly skoro
všechny naše deníky na titulních
stranách. Václavu Klausovi se asi
taky líbila, protože mě o ni hned
ten druhý den osobně požádal.
Později jsem si při jednom televizním záběru všiml, že ji má zarámovanou ve své pracovně.

Profil
Máte nějakou „veselou
historku z fotografování“?
Pominu-li to, že mi při focení šlo
několikrát i o život, třeba ve Španělsku mě kopyta rozzuřeného
býka na koridě minula jen o vlásek
– odnesla to jenom má fotografická brašna – musím říct, že těch
úsměvných zážitků je víc. Vzpomínám si, jak jsem byl ve Vatikánu
s naší státní delegací a snažil
jsem se dostat co nejblíže k papeži. Nemyslím si, že jsem nějaký
suchárek, s fotografickým vybavením vážím ještě něco navíc,
a najednou cítím, jak ztrácím
půdu pod nohama a začínám se
vznášet. Pravdou je, že mě právě
odnášel do patřičné vzdálenosti
jeden ze svalnatých členů papežovy ochranky.

Která vámi fotografovaná
osobnost na vás nejvíce
zapůsobila?
Nejsem sice ten klasicky věřící,
ale musím přiznat, že nejvíce na
mě zapůsobil právě papež Jan
Pavel II. Opravdu jsem fotil mnoho
našich i světových osobností, ale
papežovo charisma bylo pro mě
nejsilnější. Když mě přijímal společně s pár dalšími novináři
k osobní audienci, chystal jsem
se, co mu všechno řeknu, a když
mně pak podával ruku, vypadlo
ze mě jen: „Dobrý den!“ Papež se
usmál a odpovídá: „Áá, fotográááfo!“ A mně to dodnes zní,

Igor Zehl se narodil 19. srpna
1956 v Brně. Po absolvování
SPŠ textilní a dvouleté vojenské službě spolupracoval
s různými deníky a časopisy
a v roce 1981 nastoupil do
brněnské pobočky ČTK. Od
roku 1996 je fotografem „na
volné noze“. Na svém kontě má
několik set tisíc uveřejněných
fotografií v domácích i zahraničních médiích (jen v archivu
ČTK je jich přes 16 000). K jeho
největším profesním úspěchům patří 1. místo v soutěži
CZECH PRESS FOTO za fotografii s názvem Prezident Václav Havel na cestě do Bangkoku. Ve stejné soutěži získal
prestižní ocenění ještě několikrát, poslední má z letošního
roku. Jeho fotografie uveřejňují
renomované deníky a časopisy
u nás i v zahraničí, spolupracuje rovněž s předními reklamními agenturami a společnostmi. Igor Zehl je ženatý, má dvě
dcery, zetě, bostonského teriéra Huga a pár dobrých kamarádů.

jako by mě zdravil tím naším
fotografickým pozdravem „Dobré
světlo!“.

Vladimír Koudelka
Foto archiv Igora Zehla
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Inzerce

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 84, poplatky
za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka 1 427 Kč, celková částka k úhradě 119 783 Kč. Výše splátky platí
za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni
v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.

Platíte jen výši splátek

Když se známe,
jednoduše vám půjčíme.
Era půjčka
Informujte se ve Finančním centru Brno, Orlí 30,
tel.: 542 426 224, Palackého třída 3048/124,
tel.: 515 577 211–213 nebo na vaší nejbližší poště.

Peníze
QDbFRNROLY

Sjednejte si od 30. 5. do 30. 6. 2011 Era půjčku
a vyhrajte jeden ze tří zájezdů k moři nebo některou
z tisíců dalších cen. Více informací o soutěži
na www.postovnisporitelna.cz.

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ
OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Jednoduše dostupné
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VÝHODY
Nerušené bydlení
uprostřed přírody
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Cykloturistické trasy
a naučné stezky
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Klidná nová ulice
Oblíbená lokalita
Mariánského údolí
10 min. autem do
Brna návaznost D1

Ceny domu od

3 999 900 K Č (vč. dph a pozemku)

K nastěhování od 30.11. 2011

PENÍZE JEŠTĚ DNES!
LEVNÁ PŮJČKA
DNES ŽÁDOST
DNES PENÍZE

bez dol. příjmu - bez registru.

www.rd-podoli.cz
Tel.: 544 509 431, 725 688 312, e-mail: info@rd-podoli.cz
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Volejte
denně

775 624 837

informativní linka

Inzerce
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SLEVA

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

Hlídáme děti v domácím prostředí.
Bezpečně je doprovázíme na cestách.
Pečujeme o ně v době nemoci.
Vzděláváme je již od tří let věku.
Pohlídáme Vám děti v době prázdnin.
www.agentura-benni.cz
Tel.: (+420) 773 886 001

www.

.cz

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

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

NOVÉ KUCHYNĚ
OD ČESKÉHO VÝ ROBCE
aktuální

- ing. Kaláb

AKCE

s.r.o.

na našich stránkách
www.hezkydomov.cz

Za Vodojemem 22
Brno - Bosonohy

telefon:

547 227 325
603 523 155

Ambulance
bolesti
MUDr. Marek Hakl, PhD.
Léčba všech
bolestivých stavů
tel.: 733 239 883
MUDr. Eva Kynclová
Akupunktura
tel.: 739 700 768
Dělnická 53, Brno-Komín
www.bolestbrno.cz
Na zastávce Svratecká,
tram. 1, 3, 11.

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

Fitnesscentrum
Best Western Premier Hotel International Brno

Moderní Fitness a Wellness
přímo v centru Brna

kování

Po - Čt: 9.00 - 19.00 hod.
V Pátek: 9.00 - 17.00 hod.
pouze dohodnuté schůzky.

www.hezkydomov.cz
KUCHYNĚ • SKŘÍNĚ • DVEŘE • NÁ BYTEK

POZOR!

Husova 16, 659 21 Brno
Tel.: +420 542 122 333

www.fitnesscentrumbrno.cz

Od 1. 5. 2011 se mění provozní doba sběrných dvorů
SSO VAŇKOVO NÁMĚSTÍ, SMO PLYNÁRENSKÁ,
SMO VEVEŘÍ.

Rozšíříme pro Vás provozní dobu o sobotách 8:00–12:00 hod.
a 12:30–16:00 hod., v pondělí bude zavřeno a v ostatní dny zůstává
provozní doba beze změny.
SSO VAŇKOVO NÁMĚSTÍ,
SMO PLYNÁRENSKÁ A SMO VEVEŘ

Po
Út–Pá
So
Ne

zavřeno
8:00–12:00 13:00–17:00
8:00–12:00 12:30–16:00
zavřeno
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Radíme, chráníme, inspirujeme aneb festival ekoporadny Veronica

V roce 2011 si Ekologická
poradna Veronica připomíná již
20 let svého fungování a při této
příležitosti pořádá od 19. do
29. června soubor akcí „Týden
sVeronikou“ s podtitulem Radíme, chráníme, inspirujeme.
„Cílem je představit v nejširší podobě činnost poradny, přilákat nové
návštěvníky a nabídnout nevšední
zážitky spojené s kulturou a ochranou životního prostředí,“ řekl k festivalu Petr Ledvina, vedoucí Ekologické poradny Veronica.
V neděli 19. června se koná autobusová exkurze „Jíte – bydlíte“ na
ekofarmu a za příklady ekologic-

kého stavitelství. Ve čtvrtek
a v pátek 23. a 24. června proběhne série komentovaných prohlídek celým Domem ochránců přírody „Jak ušetřit peníze i klima?“
věnovaná ekologickému provozu
domu na Panské ulici. Návštěvníci
se zde mohou inspirovat k přírodě
šetrnějšímu hospodaření ve
svých domácnostech, ale i kancelářích.
Pondělí 27. června je vyhrazeno
tématu ekoplen a dámské šetrné
hygieny v podobě praktického
rukodělného workshopu. Hlídání
dětí bude zajištěno. Odpoledne
se pak koná odborná exkurze
„Čekání na sysla“ na jeho stano-

viště v Medlánkách. Vlastní dalekohledy vítány. Pondělní odpoledne je současně věnováno
poradně přírodních zahrad, kde
proběhne burza semínek, sazeniček a výpěstků.
„Hlavní událostí týdne se stane
„Kulturní oslava“ věnovaná 20
letům poradny, která se uskuteční
ve středu 29. června od 16.00
hodin. Program nabízí kromě jiného vernisáž světélkujících plakátů
„Black Light Posters“, scénický
tanec Nosnost, vystoupení několika hudebních skupin, např. punkfolkové Roštěnky, jazzový Cowhill
či taneční Jahnai a FaluhJah,“
dodal Ledvina.

Ekologická poradna již dvacet let
zdarma radí nejširší nejen brněnské veřejnosti v oblasti ochrany
životního prostředí – např. jak se
vyznat v ekoznačení výrobků, jak
ekologicky uklidit, jak nevytvářet
zbytečný odpad, co se zraněným
živočichem, jak založit přírodní
zahradu, ušetřit energii a peníze,
jak si správně zateplit dům a mnoho dalšího. Pro město Brno provozuje službu Zelený telefon.
Podrobný program a další informace na www.veronica.cz/tyden
nebo přímo v Ekologické poradně Veronica (Panská 9, tel.
542 422 750).

(red)

Sedmý ročník soutěže Moje Veličenstvo kniha má své vítěze

EkoCentrum Brno udělilo titul
Veličenstvo kniha 2011 za nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Po celý rok se
jím budou pyšnit žákyně ze ZŠ
Řehořova v Brně.
Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže proběhlo 15. dubna v prostorách Penzionu Pod Ronovem
v Babicích nad Svitavou. Vítězové
soutěže si odnesli diplomy, knižní
ceny, čtenářské průkazy do

Knihovny Jiřího Mahena, mladší
účastníci pěkné hračky a výtvarné
potřeby.
Před vyhlášením vítězů byly po
celé dopoledne otevřeny tvořivé
dílničky pro všechny účastníky.
Během celého programu bylo možné prohlédnout si výstavu všech
prací zaslaných do soutěže.
V letošním roce se sešlo 78 knih,
a to 51 od individuálních autorů
a 27 od autorských kolektivů. Knihy do soutěže dorazily nejen

z Brna a jeho okolí, ale například
až z Havířova. „Letošní ročník
soutěže zaznamenal premiéru
v podobě knihy s přílohou na CD
vloženou do desek. Opět v soutěži
nechyběly knihy rozmanitých tvarů jako například kniha ve tvaru
misky s kulatými listy, nebo kniha
vysoká 140 cm,“ připomněla koordinátorka soutěže Petra Veselá.
,,Překvapila mě originalita a nápaditost tvůrců knih. Těší mě, že se
dnešní mládež věnuje literatuře
a knihám,“ řekla patronka letošního ročníku atletka Šárka Kašpárková při předávání cen vítězům.
Všechny vítězné práce i s některými dalšími knihami byly k vidění
na výstavě v Knihovně Jiřího
Mahena od 26. dubna do 22. května v půjčovní době knihovny.
Moje Veličenstvo kniha je celorepublikově ojedinělá výtvarně-literární soutěž pro děti a mládež.
Zapojit se mohou jednotlivci
i kolektivy v kategoriích do 6 let,
7 až 12, 13 až 18 let. Porota posu-

zuje úroveň výtvarné a literární
složky, zpracování vazby a desek,
zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem. Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen
i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Moje
Veličenstvo kniha.
EkoCentrum Brno je občanské
sdružení, které funguje nepřetržitě
od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu a propagaci
ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační
centrum s knihovnou, ekologickou
poradnou, knihkupectvím a šetrným Obchůdkem v Brně na
Ponávce. Ke stěžejním aktivitám
patří také výukové a volnočasové
programy pro děti, akce na Stezce
zdraví Brno – Lelekovice a vzdělávací program pro dospělé.
Další informace, výsledkové listiny, složení poroty nebo fotogalerie
na www.ecb.cz.

(red)
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Dusilová a Liška pomáhají s Brontosaury škole v Himálaji

Benefičním koncertem Lenky
Dusilové v konventu Milosrdných bratří dne 12. května byla
slavnostně zakončena sbírková akce „Společně pro školu
v Himálaji“.
Hostem koncertu byl i herec Pavel
Liška, který byl mediálním patronem celé sbírkové akce.
Od 2. do 8. května probíhala v centru města Brna a několika obchodních domech sbírková akce „Společně pro školu v Himálaji“ na
podporu školy v Malém Tibetu
(Ladakh, sev. Indie). Organizátorem bylo Hnutí Brontosaurus,
základní článek Modrý kámen.
Stánky byly rozmístěny v prvním
květnovém týdnu na osmi stanovištích v centru Brna (na ulicích

Česká, Kobližná, Masarykova
a u nadchodu do Vaňkovky)
a obchodních domech (Olympia,
Globus, Avion Shopping Park
a NC Královo Pole).

Sbírka pro Himálaj
Cílem akce bylo získat finanční
podporu pro rozvoj školy v Mulbekhu a zároveň zábavnou for-

mou (zapojení lidí do her a kvízů)
informovat občany města Brna
o životě v Himálaji. Zájemci získali
upomínkové předměty z kolekce
„Malý Tibet očima dětí“.
V roce 2008 se nové vedení školy
začalo věnovat rozvoji staré školy,
aby pro ni mohlo získat státní certifikát základního školství. K tomu
je zapotřebí obnovit školní prostory (současné jsou v havarijním
stavu) a zajistit kvalifikovaný personál. Aby učitelé dosáhli vytyčeného cíle, rozhodli se jim členové
Hnutí Brontosaurus (základní článek Modrý kámen) odborně
i finančně pomoci.

(formou tzv. solárního domu),
nosné stěny budou postaveny
z dusané hlíny, konstrukce stropu
se bude skládat z lokálně dostupného topolu a vrbového proutí
apod. Věříme, že se nové školní
prostory stanou příkladem moderního trendu ladackého stavitelství,“ uvedl Jiří Sázel z Hnutí
Brontosaurus.

podpora vzdělávání a poskytnutí
reálného obrazu o životě jak
v Himálaji, tak i v Česku. S Multikulturním centrem Praha Hnutí
Brontosaurus spolupracuje na
projektu La Ngonpo, kterým slouží pro propojení českých a ladackých škol přes webové rozhraní.
V rámci projektu Krajní meze
umožňuje českým dobrovolníkům

Budoucí škola o osmi budovách
by měla umožnit vzdělání 400
dětem z okruhu 20 km.
Na financování projektů se podílí
členové místní komunity, jeho
svatost 14. Dalajláma, francouzská nezisková organizace Himalayan Dialect a Hnutí Brontosaurus, které navíc odborně zajišťuje
i výstavbu. Stavba nových školních budov je rozdělena do několika fází. „V roce 2011 plánujeme
postavit školní internát, na jehož
rozpočet bychom chtěli přispět
700 000 Kč,“ dodal Sázel.

působit v jako učitelé v ladackých
soukromých a klášterních školách
a díky projektu Společně pro školu v Himálaji zajišťuje odbornou
a finanční pomoc soukromé škole
ve vesnici Mulbekh. Více o těchto
projektech na stránkách webu
www.BrontosaurivHimalajich.cz
„Návrh nových školních prostor,
který jsme vytvořili v roce 2010
společně s místními obyvateli, byl
vyhlášen nejlepším příspěvkem
mezinárodní konference doktorského studia Juniorstav na VUT
v Brně (zúčastnilo se 400 soutěžících) a díky poctivé snaze obyvatel vesnice Mulbekh navštívil
na podzim 2010 školu sám
14. Dalajlama,“ řekl Sázel.

(red)
Foto: Antonín Král

Nové budovy školy
„Navrhli jsme urbanistickou koncepci a provedení nových budov

školy, jejichž výstavbu také zajišťujeme. Budovy jsou navrženy
jako modelové objekty kombinující moderní a tradiční stavitelství.
Chtěli bychom především co nejvíce využít lokální materiály
a zachovat tradiční stavební zvyklosti a zároveň vylepšit jejich
nedostatky – školní prostory plánujeme vytápět sluneční energií
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Brontosauři v Mulbekhu
Spolupráce se školou v Mulbekhu
vznikla v roce 2008 v rámci projektu „Krajní meze“. Cílem činnosti
Hnutí Brontosaurus v Himálaji je

Neziskové organizace

Rezekvítek pořádá programy na Hádech a Kamenném vrchu

Občanské sdružení Rezekvítek
připravilo dva netradiční terénní výukové programy Za Naturou na túru, které probíhají
v chráněných územích Hádecká planinka a Kamenný vrch.
Školy v Jihomoravském kraji tak
mají novou příležitost, jak učit své
žáky o přírodě přímo v přírodě.
Do konce roku se jich školy
mohou účastnit zcela zdarma.
„V našich terénních programech
se snažíme využívat netradiční
způsoby výuky, které rozšiřují
nejenom znalosti dětí, ale zlepšují
i jejich schopnost pracovat ve skupině, řešit problémy a hledat
odpovědi na to, co se děje v přírodě. Zároveň musí děti ale
i bavit,“ řekla lektorka Karla Petřivalská z Rezekvítku.
Každý program má proto svůj pří-

běh a účast na něm bude pro děti
jedinečným zážitkem. Na Kamenném vrchu si v programu
s názvem Kde domov můj na
vlastní kůži vyzkoušejí podmínky
vyprahlé stepi, neprostupných
houštin i chladného kaňonu, a to
vše v úseku jen několika kilometrů. Na Hádecké planince zase
proběhnou „Hádky o Hády“. Bude
se tu řešit spor o využití tohoto
cenného území, které obývají
vzácní živočichové a rostliny,
a zároveň je vhodné pro těžbu
kamene a dřeva.
„Programy jsme odzkoušeli již na
podzim a děti nejvíce zaujala hra
na roháče, kdy napodobují životní
boj tohoto vzácného brouka. Velký
úspěch měly však také ostatní
aktivity, například hra na koniklece
a duby s poznáváním jejich soupeření o vodu či schovávaná

v křovinách, vysvětlující jejich
význam v krajině. Žáci si během
programů nejen užívají poznávací
hry, ale dokáží i rychle zvážnět
a dobře se vžít do bádání uprostřed lesů na Hádech a následné
závěrečné diskuze mezi ochránci
přírody, lesníky a těžaři,“ ohodnotila zkušenosti s výukou Petřivalská.
Obě lokality jsou na okraji Brna,
a jsou proto dostupné MHD, oba
programy trvají čtyři hodiny
a jejich téma je vhodné pro žáky
středních škol a druhého stupně
základních škol. Žáky vždy provází zkušený lektor.
Výukové programy jsou součástí
celorepublikového projektu Za
Naturou na túru, který ukazuje,
jak o přírodě učit nápaditě a efektivně. Ideou projektu a jeho 25
terénních ekologických výukových

programů je přenést část výuky
přírodopisu a ekologie do přírody,
kde mohou žáci vidět v souvislostech to, co se za zavřenými dveřmi
třídy obtížně vysvětluje.
„Při přípravě výukových programů
se kromě rozmanitých témat objevuje vždy jedno společné. Tím je
vysvětlení, co se vlastně chrání
soustavou NATURA 2000 a proč
to vše chránit chceme. Těmto spojitostem veřejnost často nerozumí, a proto bychom to touto cestou chtěli změnit,“ komentovala
účel projektu Erika Smrtová ze
sdružení Apus, které celý projekt
vede a zastřešuje.
Přehled terénních ekologických
výukových programů včetně online objednávky naleznou školy
na
webových
stránkách
www.zanaturou.cz.

(red)

Profesní uplatnění mladých Romů: nový projekt IQ Roma servisu
IQ Roma servis rozjíždí nový
vzdělávací projekt: Osobnost
a životní směr – podpora vzdělanosti a profesního uplatnění
mladých Romů.
IQ Roma servis, o. s., zahajuje
realizaci projektu financovaného
ze zdrojů EU a státního rozpočtu
ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt cílí na příslušníky
sociálně vyloučených romských
komunit, konkrétně mládež ve
věku 15–26 let a jejich rodiny.
Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti mladých Romů
v ukončení základní školy,

následný přestup na střední
školy nebo střední odborná učiliště pomocí profesního poradenství.
IQ Roma servis v rámci skupinového i individuálního profesního
poradenství například pomůže
mladým lidem při volbě školy,
povolání, vyřizování stipendií,
řešení finanční zátěže při studiu
a dalších problémů souvisejících
se studiem. Spolupracuje přitom
s rodiči klientů a se školou.
Další aktivitou projektu je osobnostní a sociální výchova, která
se orientuje na rozvoj kompetencí a osobnosti žáka s cílem posílit
zdravé sebevědomí, sebereflexi

a vlastní motivaci k dosahování
vyšších cílů.
Další vzdělávací a výukové aktivity probíhají formou výuky
a doučování dle osnov středních
škol za širokého využití informačních technologií. Dětem s poruchami pozornosti bude nabídnuta možnost využití mimořádné
metody EEG biofeedback.
Evropské peníze podpoří rovněž
komunitní časopis Romano VIP,
který vzniká za pomoci klientů
IQ Roma servisu. Časopis informuje mladé lidi a jejich rodiny
o rozličných preventivních tématech, povzbuzuje rozvoj jejich
osobností a konečně se jeho pro-

střednictvím pozitivně prezentuje romská komunita na veřejnosti.
Provoz nízkoprahového klubu na
Hybešově ulici 41 zajišťuje kvalitní a rozvojové volnočasové aktivity a je jednou z podmínek
preventivního a motivačního
působení na děti a mládež.
Projekt se dále zaměřuje na podporu mladých lídrů ve snaze podpořit mimořádně talentované
romské děti, ale především rozvíjet romské osobnosti, které
mohou fungovat jako pozitivní
vzory pro komunitu a také pro
veřejnost.

(red)
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice
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Názory

Počet obyvatel MČ Brno-střed sahá až k devadesáti tisícům
Městská
část
Brno-střed patří
statisticky k největším v Česku.
Žije v ní kolem
65 000 obyvatel,
kteří zde skutečně bydlí. Listonoši navštěvují přes 32 800 bytových adres v 5 900 domech.
Kromě toho je na Husově ulici
č.5 celobrněnská úřední adresa,
kde je evidováno přes 12 400 lidí
narozených v Brně a nemajících
konkrétní bydliště. Skutečných
bezdomovců je však mezi nimi
málo. Většinou někde bydlí.
I mimo Brno. Vyskytují se lidé,
kterým z různých důvodů vyhovuje bydliště nemít. Jsou nedostižitelní, neplatí za odvoz odpadu a podobně.
Další, tentokrát celostátní úřední
adresu, máme na Dominikánské
č. 2. Ta se týká všech českých
občanů žijících v cizině, kteří
chtějí mít alespoň fiktivní bydliště
v Česku. Zaevidováním si zajiš-

ťují volební právo do všech typů
voleb. Je jich nahlášeno přes
14 000.
Celkem je tedy evidováno kolem
90 000 osob. Lidé na úředních
adresách však většinou na území MČ Brno-střed nejsou aktivní.
Například při volbách. Jsou
v seznamech voličů MČ Brno-střed. Jejich volební účast je velmi malá. U lidí z adresy Husova 5
jen kolem 2 %, z adresy Dominikánská 2 o něco vyšší. Zkreslují
statistické údaje. Například
v komunálních volbách roku
2006. Český statistický úřad eviduje volební účast na MČ Brno-střed 28,25 %. Volební účast bez
vlivu úředních adres je však asi
o 10 % vyšší. Přesná čísla
k dispozici nejsou. Je potřeba
uvážit, jak zpřehlednit statistické
údaje o úředních adresách, aby
nezkreslovaly údaje o městské
části. Doporučuji zorganizovat
úplně samostatné volební okrsky
pro každou z úředních adres.

Počty lidí na úředních adresách
se zvyšují a není je možno statisticky zanedbávat.
Naše městská část má zvláštní
postavení i v dalších ohledech.
Sídlí zde také Magistrát města
Brna a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Vyskytují se objekty
celoměstské i nadměstské vybavenosti, sloužící všem občanům
Brna i Jihomoravského kraje.
Centrum naší městské části je
tedy také jejich centrem.
Dalším specifikem je na městskou část neobvyklá různorodost
spravovaných území. Dalo by se
říci „město ve městě“. Kolem historického jádra je několik dalších
čtvrtí nebo enkláv, které by mohly
být čtvrtí nazývány. Některé jsou
na území MČ Brno-střed celé,
jiné jen zčásti. Některé jsou přesně vymezené, třeba obvodem
katastru, jiné pevnou hranici
nemají. Některé z nich jsou
v povědomí lidí, jako Veveří,
Masarykova čtvrť, Staré Brno,

Pisárky, Štýřice, Kamenná čtvrť,
Zábrdovice, Černá Pole. Problematický je segment jihovýchodně
historického jádra, nazývaný
dokonce „brněnský Bronx“.
Nakonec je tu ještě „Jižní centrum“, které má zatím jen velmi
málo obyvatel. V představách
urbanistů však aspiruje na pozici
významné nové městské čtvrti
v budoucnu. Je také možno vnímat, že některé uvedené čtvrti
k historickému jádru přiléhají
a jiné jsou vzdálené.
Primátor Onderka již druhým
volebním obdobím iniciuje diskusi na téma vhodného územního členění Brna do městských
částí. Uvedený demografický
přehled je úvodem mého názoru,
který zde nelze z prostorových
důvodů prezentovat jako celek.


Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel MČ Brno-střed
(KDU-ČSL)

Jak probíhal První máj v ulicích města Brna?
Jako už tradičně
každý rok, tak
i letos se konaly
po celé naší republice oslavy
Svátku
práce
a jak již bývá
rovněž zvykem, svůj První máj
si prožilo i naše město Brno,
a to dosti bouřlivou formou.
Po skončení Prvomájového
shromáždění KSČM, jsme se
nejen já, ale i další naši mládežníci vydali do centra města,
kde – jak jistě každý Brňan
dobře věděl – mělo dojít ke srocení příznivců plynových komor
a organizovaného vyhlazování
celých národů ze zcela zvrácených rasistických důvodů. Neonacisté se do Brna sjeli z celé
střední Evropy, aby zde demonstrovali nenávistné teorie o své
nadřazenosti, což při pohledu

na řadu z nich je více než tragikomické, ale o to nebezpečnější.
Naším cílem bylo podpořit blokádu neonacistického pochodu
romskou čtvrtí přes ulice Cejl,
Francouzská a další, bylo velmi
milým překvapením, že na blokádu dorazilo přes tisíc lidí
odhodlaných vyjádřit svůj nesouhlas s propagací xenofobních
postojů
neonacistů.
Nejdůležitější ovšem bylo, že se
zde pokojně sešlo společně
snad celé antifašistické politické
spektrum (dokonce jsem zde
potkal i své kolegy ze zastupitelstva, což mě velice potěšilo), ale
nejdůležitější bylo, že blokády
se zúčastnili z velké části hlavně
občané samotného Brna, kteří
už se nechtěli dívat na to, jak se
jejich město každý rok snaží
okupovat stovky neonacistů,
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kteří jen zneužívají oslavy
1. máje k vyvolávání nevraživosti a strachu ve společnosti.
Celá blokáda ulice Cejl probíhala dosti živelným způsobem,
bylo vidět nadšení a odhodlání
lidí uspět ve své snaze nenechat neonacisty projít. Osobně
musím říct, že jsem měl z celé
akce na jedné straně celkem
dobrý pocit, ale i jisté rozpaky,
především bylo vidět, že organizátoři akce byli dosti naivní
a nedokázali adekvátně rozložit
síly tak, aby neonacisté neměli
možnost projít jakoukoliv možnou trasou v centru.
Je potřeba hlavně ocenit to, že
se lidé v takovém počtu vůbec
odhodlali a přišli. Policie ale
mohla být o něco rozumnější
a nesnažit se za každou cenu
vyhovět neonacistům, aby mohli
svůj pochod uskutečnit, naopak

se mohla přiklonit na stranu
všech slušných lidí a nedat jim
žádnou šanci.
Celá akce skončila poklidně,
a i když se asi stovka z nich pokusila prorazit k našemu blokujícímu davu a dosáhnout toho,
co umí nejlépe, tedy vyvolání
násilí a pobít se s antifašisty, tak
neuspěli, což je dobře.
Pokud se neonacisté pokusí podobnou zavrženíhodnou nenávistnou akci uskutečnit i za rok,
tak jednoznačně věřím, že se
zde my, co nejsme lhostejní
k tomu, co se v ulicích našeho
města děje, znovu jednotně sejdeme a tentokrát ještě ve
větším počtu a neonacisté skutečně neprojdou.

Jiří Hráček,
zastupitel MČ Brno-střed
(KSČM)

Volný čas

Lužánky ožijí festivalem nového cirkusu, divadla a pohádek

Od 24. do 26. června vyroste
v brněnských Lužánkách městečko s cirkusovými šapitó
a místo ožije novým cirkusem,
pohybovým divadlem, dětskými
představeními či cirkusovými
workshopy a výtvarnými dílnami.
Brno se stane totiž jednou ze
„zastávek“ putování Mezinárodního
festivalu nového cirkusu a divadla
Letní Letná, který za sedm let existence přitáhl v Praze tisíce nadšených dospělých i dětských návštěvníků.
Přes den uvidí diváci až pětkrát denně především dětská představení –
například Teátr Víti Marčíka, Buchty
a loutky, divadlo Tramtárie, divadlo
Facka, bublináře Václava Strassera,
Bilbo Compagnie a další. Večery
budou věnovány dospělým, kterým
program nabídne to nejlepší z českých umělců, kteří se věnují novému cirkusu. Hned v pátek například

zažijí Lužánky velkolepou ohňovou
šou souboru Amanitas, která navíc
bude přístupná zdarma. Brněnský
cirkus LeGrando uvede v Brně premiéru nejnovějšího představení
Showtime a zároveň na sobotní
večer připravuje další fire show –
opět přístupnou zdarma. Do Brna
přijede také herečka Anna Polívková s Jakubem Barem s představením Případy doktora Toureta.
Nedělní odpoledne bude kromě
pohádek patřit také cirkusové open
stage přístupné všem hercům,
akrobatům či komediantům (vstup
opět zdarma), večer pak úspěšnému – a nyní obnovenému – představení Talíře Bilbo Compagnie
a Circusu Sacra.
V městečku, které poskytne rodinám i dětem celodenní vyžití, najdou dále návštěvníci například
fotoateliér Le Petit Cheval, se kterým kočují Vanda Hybnerová
a Saša Rašilov, cirkusovou školu

LeGranda, cirkusové a výtvarné
dílny nebo Chambre Separé, pětiminutový kabaret klíčovou dírkou.
Samozřejmostí je možnost občerstvení.
Vstup do cirkusového městečka
bude ZDARMA, dětská představení budou stát 50 Kč, večerní pak
150 Kč. Vstupenky budou v prodeji
vždy hodinu před představením přímo na místě, na večerní je možné
je také objednat přes kurýrní službu
MESSENGER.
Cirkusová Open stage ZDARMA
je příležitostí pro všechny (ne)profesionální novocirkusové nadšence! Zúčastnit se může kdokoliv!
Každému odvážlivci bude dán
5minutový prostor, ve kterém může
předvést své dovednosti, zkusit
obstát před širokým publikem
Pá 24. 6. 2011
15.30 Václav Strasser „Duhové bubliny“
17.00 Divadlo Facka „Pohádkový cirkus“
20.00 Cirkus LeGrando „Showtime“ –
premiéra nového představení
21.30 Amanitas
–
fire
theatre
„KO.MI.X.X1“
So 25. 6. 2011
10.30 Divadlo Tramtárie „O Pračlovíčkovi“
13.30 Divadlo Facka „Pohádkový cirkus“
15.30 Václav Strasser „Duhové bubliny“
17.00 Divadlo Tramtárie „Kluk z plakátu“
19.00 Buchty a loutky „Artuš neboli
Artuš“
20.30 Anna Polívková a Jakub Baro „Pan

a zažít si pocit neutuchajícího
potlesku. Takže, všichni žongléři,
akrobati, pouliční kejklíři a další cirkofanatici, s chutí do toho!
Generálním partnerem Letní Letné
na cestách je Lipánek. Festival
vzniká v partnerství se Střediskem
volného času Lužánky a cirkusem
LeGrando a koná se pod záštitou
starosty MČ Brno-střed Mgr. Romana Šťástky a za finanční podpory MČ Brno-střed. Hlavní část festivalu Letní Letná proběhne letos
již poosmé od 21. srpna do 4. září
na pražské Letné, první hvězdou
je nejlepší skandinávský nový cirkus Cirkus Cirkör.
Více informací a přesný program
Letní Letné v Brně naleznete na
www.letniletna.cz.

(red)
Padlý, Paní Vltavská a další Případy doktora Toureta v doprovodu
živé hudby mistra Plektruma“
21.45 Cirkus LeGrando „Ohňová show“
Ne 26. 6. 2011
10.30 Bilbo Compagnie „Klaun Bilbo“
12.30 Circus Sacra „Brick Cirk“
14.00 Buchty a loutky „Neposlušná kůzlátka“
15.30 Cirkus LeGrando „Cirkusová
Open stage“
17.00 Václav Strasser „Duhové bubliny“
19.00 Buchty a loutky„Čelisti Reloaded“
20.30 Bilbo Compagnie a Circus Sacra
„Talíře“

Projekt Atelier Open opět otevírá ateliéry výtvarných umělců
Ojedinělý projekt umožní zájemcům o umění setkat se přímo
s výtvarníky v jejich ateliérech.
Ve dnech 17. června od 14.00 do
22.00 hodin a 18. června od 10.00
do 18.00 hodin pořádá občanské
sdružení Magma již sedmý ročník
otevřených ateliérů, nazvaný „Atelier Open“. Stejně jako v předešlých ročnících, nabízí zájemcům
o výtvarné umění možnost nahlédnout do několika brněnských ateliérů. Návštěvníci ateliérů tak
mohou nejen zjistit, jak výtvarné
dílo vzniká, ale mohou se osobně
seznámit s výtvarníky a dostat tak
odpovědi na otázky, které je zajímají.
Brněnský projekt otevřených ateliérů navázal koncepčně na
podobné projekty, které se konají
již mnoho let po celém světě,

v Paříži, New Yorku, ve Vídni, Utrechtu a dalších světových metropolích.
Otevřené ateliéry jsou totiž nejen
zajímavým obohacením kulturního rozhledu široké veřejnosti, ale
mají svůj význam i pro samotné
výtvarníky, kteří tak mohou prezentovat svoje díla mimo výstavní
sály a galerie. Setkáním v ateliéru
se vytváří jedinečný prostor pro
komentování díla výtvarníky a na
druhé straně pro návštěvníky prostor pro rozšíření znalostí o vzniku
výtvarného díla i podnětech
výtvarníků.
V minulých ročnících „Atelier
Open“ rozšířilo občanské sdružení
Magma tento projekt alternativními nabídkami. Jednalo se o společný otevřený ateliér v prostorách
bývalé kalírny brněnské Zbrojovky
a o jednodenní výjezdy do ateliérů

umístěných v okolí Brna. V opuštěných budovách bývalé Vlněny se
otevírají ateliéry výtvarníků, kde
se během loňského ročníku konalo divadelní představení a letos se
chystá hudební produkce.
Zájemci o návštěvu ateliérů budou
mít k dispozici adresář otevřených
ateliérů v Domě umění města Brna

na Malinovského nám. 2, v Domě
pánů z Kunštátu na Dominikánské
ulici 9, v galerii ARS na Veselé 39,
v TIC Brno na Radnické 8 a také
ho najdou na webových stránkách
sdružení Magma www.galeriemagma.cz, a to od 10. června.

(red)
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Volný čas

Moravské zemské muzeum otevřelo zámek v Jevišovicích
Moravské zemské muzeum
spravuje několik zajímavých
objektů, mezi nimi starý zámek
v Jevišovicích. Ten je nyní
zpřístupněn.
Zámek prošel v minulých letech
rozsáhlejší rekonstrukcí. Kompletně bylo zrekonstruováno nádvoří,
opraveny byly krovy a střecha,
část vnějších fasád a zrestaurována zámecká kaple. Prohlídková
trasa bude pro návštěvníka letos
plná zajímavostí.
Ve sklepení zámku si návštěvníci
opět budou moci prohlédnout
kopie umění skalních maleb mladopaleolitických lovců (Lascaux,
Altamira ad.), skalní malby a rytiny
centrální Sahary a skalní malby
severní Austrálie.
Součástí prohlídkové trasy je
i výstava lidového nábytku –
s akcentem na kuchyňské židle,
kterou připravil Etnografický ústav
Moravského zemského muzea.
Nově je otevřena expozice jedné
z největších soukromých sbírek
u nás, známá i v zahraniční, sbírka Františka Vidomce s názvem
„Setkání s Venuší“. Sbírka obsahuje přes 40 tisíc předmětů. Jádro
sbírky tvoří nálezy z mladší doby
kamenné (neolitu), další nálezy

pocházejí z eneolitu, doby bronzové, železné i raného středověku. Soubor obsahuje řadu
evropsky proslulých unikátů: hlubokomašůvecká „Venuše“, střelická váza se čtyřmi vypíchanými
lidskými postavami, malované
nádoby, antropomorfní nádoby,
mísy s lidskými hlavami v rozích,
bronzová spona s kuželkami aj.
František Vildomec (1878–1975)
byl řídící učitel v Boskovštejně
(okres Znojmo). K archeologii jej
přivedl jeho přítel Jaroslav Palliardi, tehdy již známý notář
a archeolog. František Vildomec
Palliardimu řídil i sám prováděl
práce v terénu, evidoval, zpracovával a rekonstruoval nálezový
materiál. Po Palliardiho smrti
pokračoval v terénních výzkumech samostatně.
Moravské zemské muzeum
zakoupilo sbírku v souladu s dlouhodobou koncepcí sbírkotvorné
činnosti. Archeologický ústav
MZM je totiž vlastníkem starší
sbírky Františka Vildomce, která
byla zakoupena již v roce 1929.
Jádro sbírky (nálezy z mladší
doby kamenné) je na zámek
v Jevišovicích „přeneseno“ z vilky
v Boskovštejně i s původním
mobiliářem. Moravské zemské

muzeum tak vytvořilo „muzeum
v muzeu“ a zachovalo tak jedinečný doklad vývoje archeologie
předprofesionální éry.
Poslední novinkou turistické sezóny na Starém zámku v Jevišovicích je instalace černé kuchyně.
Podle stavební dispozice v jihovýchodní části zámku pochází
jevišovická kuchyně nejspíše
z mladšího renesančního období
(17. století), ale sloužila až do
doby zcela nedávné.

Starý zámek v Jevišovicích je otevřen v červnu až srpnu v úterý
až pátek od 9.00 do14.00 hod.,
v sobotu a neděli 10.00 až 12.00
a 14.00 až 16.00 hod. Prohlídku
je také možné uskutečnit na požádání, telefonní číslo je uvedené
na webových stránkách Moravského zemského muzea –
www.mzm.cz nebo přímo na bráně jevišovického zámku.

(red)

Logo o letních prázdninách pořádá několik logopedických táborů
Děti, dospělí i senioři si mohou
vybrat z osmi letních táborů,
které pro ně připravilo občanské sdružení Logo.
Letní prázdniny se rychle blíží.
I letos připravilo Občanské sdružení LOGO ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o. na
léto řadu oblíbených zážitkových
pobytů, z nichž si v letošním roce
vyberou nejen děti, ale i dospělí
a senioři.
Pro děti je připraveno 8 týdenních
léčebně-reedukačních pobytů
v Brně, 2 v Praze a nově také
2 v Blansku. Jejich náplní jsou
důkladně prováděná skupinová
i individuální logopedická cvičení,
pohybové aktivity, výlety, hry
a soutěže, přizpůsobené tematickému zaměření daného pobytu.
Děti se tak mohou na týden stát
velkými objeviteli, vydat se za
mamuty a dinosaury, prožít léto
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jako indiáni nebo piráti, poznat
život v dalekém Himálaji a Japonsku, odvážní se mohou pokusit
dobýt hrad nebo mohou celý
týden protancovat apod., co kdo
má rád a co jej těší. Všechny
pobyty jsou plné zážitků, zábavy
i poučení.
Pro milovníky hor, dětské i dospělé, je připraven týdenní dobrodružný tábor v Bílých Karpatech
v duchu Cesty do pravěku. Pro
dospělé jsou také určeny nové
intenzivní rehabilitační a logopedické pobyty doplněné o relaxaci.
Seniory jistě potěší 20% sleva
a přizpůsobení programu přímo
jim na míru.
Přihlášky a více informací na
www.moje-klinika.cz nebo na tel.
č.543 420 666, 543 420 677 nebo
osobně v Občanském sdružení
LOGO, Vsetínská 20, Brno.

(red)

Sport

Mistrovství republiky v atletice: program i v Galerii Vaňkovka

Mistrovství republiky v atletice
proběhne po padesáti letech
v Brně. Při této příležitosti je
připraven bohatý doprovodný
program v Galerii Vaňkovka.
Samotný závod za účasti všech
nejlepších atletů ČR proběhne na
Palackého vrchu 2. a 3. července.
Doprovodný program pak ve dnech
6.–12. června a 29.–30. června.
„Chceme brněnské i mimobrněnské veřejnosti co nejvíce přiblížit
pohled na atletiku ze všech stran
a také ji pozvat na tento atletický
svátek přímo na stadion. Připravili
jsme v červnu v Galerii Vaňkovka

mnoho akcí pod heslem „Najděte
si cestu k atletice“. Začínáme
6. června v devět hodin soutěžemi
MŠ a 1. stupně ZŠ „O zlatý oštěp
Báry Špotákové“, které budou probíhat každý den dopoledne. Přijdou
je povzbuzovat tak známí bývalí
závodníci jako Jarmila Kratochvílová nebo Táňa Kocembová,“ uvedla Jarmila Fridrichová z agentury
Čibasport Athletic, která mistrovství pořádá.
Celý týden budou malí sportovci
závodit v Atletické školce
a 29. června budou vítězům předány krásné ceny a překvapení
od Báry Špotákové.

„Současně bude v Galerii Vaňkovka výstava „Z minulosti do
současnosti atletiky v Brně“, kde
se můžeme podívat např. na fotografie z posledního MR v Brně za
Lužánkami v roce 1960, závodila
zde i Dana Zátopková. Vernisáž
proběhne 6. června v 15.00
hodin,“ řekla Fridrichová.
Odpolední program od 6. do
12. června bude zaměřen na hledání nových talentů v běhu, na
měřeném úseku běžecké dráhy
si mohou děti vyzkoušet, v jakém
čase si zaběhnou „stovku“ pod
heslem „Pojď porazit Bolta“ a nejlepší běžec získá triko podepsané

ry, disky, oštěp apod. dříve a nyní
6.–10. 6. 9–12 hod. Atletická školka
Soutěže pro nejmenší – 10členná
družstva MŠ a ZŠ z Brna „O zlatý
oštěp Báry Špotákové“
10.–12. 6., 29.–30. 6. 15–18.30 hod.
„Pojď porazit Bolta“
Individuální soutěžení – každý den
v 18.30 vyhlášení vítěze dne
6.–10. 6. 9–12 hod. Setkání s legendami ve Vaňkovce

garanti soutěží MŠ a ZŠ Kratochvílová, Kocembová, Hlavoňová,
Kašpárková
Vědomostní kvíz – z historie atletiky
o vstupenky na MR každý den, nová
otázka
Každý den v 18.30 vyhlášení a odměnění vítěze dne
29. 6. 9–12 hod. Finále soutěže MŠ
a ZŠ z Brna
Soutěže ve sportovních disciplínách

samotným Boltem. „Dne 30. června v 16.00 hodin zveme na veřejnou tiskovou konferenci k zahájení MR v atletice za účasti našich
nejlepších současných atletů a po
TK proběhne jejich autogramiáda.
Bára Špotáková, Denisa Rosolová, Roman Šebrle, Jaroslav
Bába – všichni budou v Galerii
Vaňkovka předávat ceny nejlepším účastníkům předcházejících
soutěží, ale také se budou podepisovat na autogramiádě a zvát
na MR na Palackého vrch,“ přiblížila program Fridrichová.


(red)

Doprovodný program
6. 6. v 15 hod. Vernisáž
výstava Z minulosti do současnosti atletiky v Brně
– Počátky atletiky v Brně
– Jaké bylo poslední MR v atletice
v Brně v roce 1960
– Z minulosti do současnosti atletiky
v Brně
– Československé legendy atletiky
– České legendy od roku 1992
– Výstava atletických pomůcek – tret-

o „Zlatý oštěp Báry Špotákové“
30. 6. v 16 hod. Tisková konference
– k zahájení MR
– Taneční skupina z dětského domova Tišnov
– Vyhlášení vítězů „O Zlatý oštěp
Báry Špotákové“
– Autogramiáda – Špotáková, Šebrle, Bába, Masná
– Živé sochy představující atl. disciplíny

Oddíl národní házené Draken přijímá nové členy a láká na tábor
Oddíl národní házené Draken
Brno má více než 50letou tradici.Vznikl v roce 1959 původně
jako školní kroužek při ZDŠ Lerchova 65 a v roce 1979 přešel
pod TJ Tábor Brno.
Z původně skromného oddílu s jedním až dvěma družstvy jeho členové dokázali vybudovat v současné době jeden z největších a také

nejúspěšnějších oddílů národní
házené v celé České republice.
Oddíl se zaměřuje na práci s mládeží. Činnost těchto družstev je
vedena výhradně dobrovolnými
školenými trenéry a v posledních
letech přinesla velké množství
úspěchů. Dobrá práce s mládeží
se odrazila i ve výkonnosti družstev dospělých, muži již několikrát
okusili hrát II. ligu a od sezóny

2001/2002 v ní bojují trvale. V současné době má oddíl 10 družstev,
z toho 7 mládežnických.
Oddíl má v pronájmu od města
Brna pozemek na Kraví hoře, kde
byl vybudován na začátku tisíciletí
nový sportovní areál pro národní
házenou (hřiště s umělým
povrchem, sociální a klubové
zázemí se squashovými kurty
a spinningem). Díky zlepšeným

podmínkám pro sportování se
oddíl stává pravidelným pořadatelem Mistrovství ČR a Pohárů
ČR v mládežnických kategoriích,
v r. 2009 i kvalifikace žen o I. ligu.
Celkem oddíl od roku 1990 v mládežnických kategoriích vybojoval
7 titulů Mistra ČR a dosáhl na dalších patnáct medailových umístění. V Českém poháru (druhém
Pokračování na straně 28
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Sport
Pokračování ze strany 27
nejpopulárnějším přeboru ČR)
získal 4 vítězství a dobyl dalších
devět medailových postů.
Oddíl rád přijme do svých řad děti
všech věkových kategorií, zejména mladší žáky a žákyně (od 8 do
12 let). Máte-li zájem vyzkoušet
tuto mimořádně vhodnou hru pro
děti, můžete oddíl kontaktovat na
adrese petrmad@mendelu.cz

nebo na telefonním čísle
736 624 868 nebo přijít přímo na
hřiště na Kraví horu, kde téměř
každý den probíhají od 16.00 do
18.00 hodin tréninky. Další informace o oddíle jsou na webových
stránkách www.draken.cz.
Oddíl pro děti pořádá též každoročně letní sportovní dětský tábor
v Zubří u Nového Města na Moravě, v překrásném prostředí CHKO

Žďárské vrchy. Tentokrát v termínu
od 14. do 30. července, ještě je
několik volných míst, zájemci
mohou najít podrobnější informace i přihlášku na výše zmíněných
webových stránkách oddílu.
Národní házená je jediná česká
původní kolektivní míčová hra,
která v loňském roce oslavila
105. výročí svého vzniku. Ještě
za první republiky byla rozšířena

i v jiných evropských zemích, hrála se i mistrovství světa, po válce
však její vývoj omezil handbal
a nyní je rozvíjena pouze na území ČR. Národní (dříve česká)
házená je pohledná, rychlá, technická míčová hra, které se v současné době věnuje přes deset
tisíc sportovců, sdružených přibližně ve více než 100 oddílech.

(red)

Kultura

Brněnský řezbář Antonín Maloň vystavuje dřevěné hračky a loutky

Baron Trenck Gallery u kapucínů v Brně zve do konce června
na výstavu (Dřevěné) Mechanické objekty, hračky a loutky.
Antonín Maloň se narodil v Brně
v roce 1953, kde dodnes bydlí.
Vystudoval strojní inženýrství, pracoval jako projektant a od r. 1991
se ve vlastní dílně věnuje svobodné umělecké tvorbě a prohlašuje:
„Nepracuji, mám životní náplň.“
Vystavuje nepravidelně – na louce i na dvorku, v Praze i v zahraničí (Rakousko, Holandsko, Dánsko, Belgie, USA) – „když mě
někdo přemluví,“ říká.

To se podařilo i provozovatelům
Baron Trenck Gallery v kapucínském klášteře, kde do 30. 6.
(st–ne 10.00–16.00 hodin) probíhá výstava jeho dřevěných
mechanických objektů, hraček
a loutek.
„Mám rád, když se věci hýbou!“
sděluje Antonín Maloň. Jako nejkrásnější spolupráce považuje
výtvarník realizace se Studiem
Dům, s Divadlem pohybu Evy Tálské (Svatbičky), s Divadlem Continuo (La Stodola), s bratry Formanovými (Obludárium, Nachové
plachty, Kráska a zvíře), s brněnskými loutkovými divadly Radost,
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Polárka (Fikmik, Aladinova kouzelná lampa), Líšeň (Žabáci,
Robinson) ad.
V jeho dílech, loutkách, hračkách,
řezbách a divadelní scénografii
se projevuje technika zjevně
i skrytě, ať už při konstrukci nebo
v pohybu. Je spokojen, když jeho
objekty lákají návštěvníky k doteku, pohlazení a především
k vyzkoušení jejich pohyblivosti.
Nerad svá díla popisuje – „věci ať
se představí samy“.
Maloň se zúčastnil mnoha projektů – her, pro které vytváří loutky,
výpravu, scénu, design, anebo
výstav, kde sklízí obdiv za poetic-

ké, zároveň však vtipně výtvarně
řešené loutky. Navíc vytváří také
interiérový design – např. pro
kavárnu Žlutá ponorka ve Znojmě. Momentálně autor spolupracuje s Michaelou Bartoňovou na
160 cm velkých loutkách na Noemovu loď do Holandska.
Baron Trenck Gallery sídlí
v brněnském kapucínském klášteře v sousedství známé a turisty
vyhledávané hrobky (Kapucínské
nám. 5). Vstupné: dospělí, senioři
= 25 Kč, studenti a děti ZŠ =
20 Kč, děti MŠ = 10 Kč. Více na
www.barontrenckgallery.cz.

(red)

Kultura

Dům umění představuje brněnského fotografa Rudolfa Štursu

Výběr z tvorby brněnského
fotografa Rudolfa Štursy je
v Domě umění na Malinovského náměstí k vidění do 12. června.
Je koncipován jako připomínka
jeho rozsáhlého celoživotního díla
– vztahuje se k období od začátku
padesátých let po léta osmdesátá. Fotografie, které vznikaly většinou během autorových cest po
Evropě i jiných kontinentech
(především v rámci jeho dlouholetého působení jako fotograf

BVV), představují humanisticky
orientovaný subjektivní dokument, je jim vlastní schopnost
vystihnout charakteristický moment a atmosféru místa, okamžiku.
Rudolf Štursa je vnímavým pozorovatelem situací s humornou,
poetickou, ale mnohdy i dramatickou pointou, jeho snímky reflektují dobový trend, obrazovou interpretaci současného života
v duchu poezie všedního dne.
Reaguje spontánně na situace,
které jej zaujaly a jichž se účastní

jako citlivý a pohotový pozorovatel
se smyslem pro vystižení podstatného okamžiku, s empatií i ironickým nadhledem. Vedle snímků
reportážního charakteru vznikala
současně také řada portrétních
studií, kde se soustředil na typ,
psychiku a výraz tváře portrétovaného, poznamenanou reakcí
na aktuální dění, nebo stopami
životních prožitků.
Rudolf Štursa zachycuje všední
i dějově nosné epizody, vytváří
jakousi paměť své doby, kde je
pro něj inspirativní nejen emocio-

nální nebo vizuální zážitek, ale
i sekvence zdánlivě nezajímavých, všedních setkání a jevů.
I když prioritní je pro něj nejčastěji
zaujetí určitou situační konstelací,
jeho obrazové dokumenty charakterizuje intuitivní smysl pro
výtvarnou působivost černobílé
fotografie. Štursovy fotografie se
soustřeďují na námětově široké
spektrum lidských vztahů, na situační momentky, jsou autentickým
svědectvím doby.


(red)

Činoherní a filmový herec Ladislav Lakomý v dubnu zemřel
V pondělí 11. dubna zemřel po
těžké nemoci Ladislav Lakomý.
Naposledy jej diváci mohli
spatřit ve hře Městského divadla Brno Dobře rozehraná partie.
Ladislav Lakomý, činoherní, filmový a televizní herec, se narodil
14. listopadu 1931 v Náměšti na
Hané a jeho herecké aktivity
začaly již ve studentském věku,
kdy jako žák Vyšší chemické průmyslovky v Brně hrával v amatérských souborech. V roce 1952 byl
přijat ke studiu herectví na Janáčkově akademii múzických umění
v Brně. V roce 1956 byl mladý
talentovaný herec přijat do tehdejšího Divadla bratří Mrštíků
(nynější Městské divadlo Brno),
kde strávil čtyři léta. Na této scéně
vytvořil Ladislav Lakomý řadu
postav české a světové dramatické tvorby, kde mohl uplatnit intelektuální přístup a psychologické
ztvárnění každé postavy. Byl to
například De Grieux v Manon
Lescaut Vítězslava Nezvala, Len-

skij v Evženu Oněginovi Alexandra Sergejeviče Puškina nebo Jan
Hus Josefa Kajetána Tyla.
V roce 1965 nastoupil do činohry
Státního divadla v Brně. První rolí,
kterou okouzlil diváka, byla Persona Ježíš v Komedii o umučení
a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, ve které přesvědčil nejen svými fyzickými předpoklady, ale zejména
psychologickým ztvárněním role.
Mimořádný výkon odvedl v roli
Myškina v Idiotovi Fjodora Michajloviče Dostojevského, v titulní roli
ve hře Car Fjodor Alexandra Konstantinoviče Tolstého, dále to byl
Ivanov ve stejnojmenné hře Antona Pavloviče Čechova, Vávra
v Maryši bratří Mrštíků, Andrej Bolkonskij ve Vojně i míru Lva Nikolajeviče Tolstého, Abbé Hoch
v Rozmarném létu Vladislava Vančury, Nejvyšší inkvizitor v Donu
Carlosovi Friedricha Schillera
nebo Polní kazatel ve hře Bertolda
Brechta Matka Kuráž. V roce 2006
nastudoval v Městském divadle
Brno roli Makara Čudry v muzikálu

Cikáni jdou do nebe. Stanislav
Moša jej pak zainteresoval do
Honeggerova oratoria Johanka
z Arku na hranici, představení, které bylo na podzim 2010 uvedeno
v rámci festivalu Moravský podzim. Ladislav Lakomý zde zaujal
coby Bratr Dominik.
Svou poslední hereckou roli
vytvořil v Městském divadle
Brno – režisér Stano Slovák jej
obsadil společně s dalšími brněnskými hereckými legendami Zde-

nou Herfortovou a Jaroslavem
Dufkem do komedie Stefana
Vögela Dobře rozehraná partie.
Premiéra se uskutečnila 11. prosince 2010. Naposledy hrál
Ladislav Lakomý roli Walta
28. ledna t. r., poté mu vzhledem
ke zhoršení zdravotního stavu
nebylo dovoleno v práci pokračovat. Inscenace zaznamenala
u diváků ale i kritiky příznivý ohlas.

(red)
Foto: Jef Kratochvil
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Kultura

Hra Holubi brněnského HaDivadla se týká současných témat

HaDivadlo uvedlo 18. března
českou premiéru komedie
předního německého dramatika současnosti Davida Gieselmanna Holubi, která je součástí
volné trilogie „Mizení“.
Pokračuje tak v programu uvádění současné české a světové dramatiky. Zároveň je dalším příspěvkem k tématu 36. sezóny, jímž je
člověk unikající, překračující hranice, putující a hledající v záplavě
mnohosti tohoto světa.
Holubi toto obecné téma nahlížejí
skrze příběh jedné dobře fungující
firmy a jejího šéfa, Roberta Bertranda, který (přestože finančně
zajištěn) postrádá ve svém životě
smysl a rozhodne se – zmizet.
Premiéry se osobně zúčastnil

i autor hry David Gieselmann. Pro
studenty režie a dramaturgie Divadelní fakulty JAMU připravilo HaDivadlo seminář s tímto autorem,
který se věnoval Gieselmannově
dramatické metodě a současným
trendům v německé dramatice.
Holubi jsou brilantní komedií
předního německého dramatika
současnosti Davida Gieselmanna
(v HaDivadle byla v roce 2009
uvedena jeho první hra Pan Kolpert, další hry uvedlo např. pražské Divadlo Na zábradlí). Formálně sice využívá postupů klasické
francouzské frašky (Feydeau,
Labiche), ale rafinovaně proplétá
jednotlivé komické situace typicky
postdramatickým
způsobem
a dotýká se ryze současných společenských témat.

Majitel prosperující firmy Robert
se jednoho dne rozhodne zmizet,
opustit každodenní stereotyp,
nebýt dál součástkou v bezchybně fungujícím soukolí ekonomických a rodinných vazeb – způsobí
ale dokonalý chaos a navíc se pak
objeví Robertův nevlastní bratr,
jemu k nerozeznání podobný…
Boj o firmu a ztracený kufřík
peněz začíná.
David Gieselmann se narodil
v roce 1972 v Kolíně nad Rýnem,
v letech 1994–1998 studoval scénické psaní na Hochschule der
Künste v Berlíně a během studia
inscenoval své první texty na
různých nezávislých berlínských
scénách.
V roce 1999 byl londýnským
Royal Court Theater pozván do

mezinárodního rezidenčního programu pro mladé dramatiky. Zde
v roce 2000 vznikla hra Pan Kolpert, která byla inscenována na
nesčetných scénách v Německu,
ale také ve Skandinávii, Francii,
USA, Austrálii a v neposlední řadě
i u nás. David Gieselmann napsal
také několik rozhlasových her pro
německý rozhlas, libreto opery
Hotel Onyx a řadu dalších celovečerních her. Holubi jsou první
částí volné trilogie „Mizení“.
V současnosti patří k nejúspěšnějším německým dramatikům na
domácích i zahraničních scénách. Žije v Hamburku.


(red)
Foto: Lukáš Smýkal

Škola základ života bodovala na Grand Festivalu smíchu
Na XI. ročníku divadelního
Grand Festivalu smíchu v Pardubicích od 14. do 21. března
zazářilo také Městské divadlo
Brno.
To si za svou inscenaci hudební
komedie Škola základ života
odneslo hned dvě ocenění a tituly „Komedie roku 2010“
a „Komedie diváků“.
Inscenací Škola základ života
brněnského Městského divadla
byl populární festival v Pardubicích zahájen. Hudební komedie
byla publikem velmi vřele přijata
a v tisku se objevily první spekulace o možném vítězství:
„Brněnský soubor hned v první

den festivalu nastavil laťku velmi
vysoko. Škola základ života je
určitě jedním ze žhavých kandidátů na cenu Komedie roku“
(Lukáš Dubský, Hradecký deník,
16. 3. 2011).
„Z devětatřiceti přihlášených
českých divadel se do finále
dostalo sedm českých souborů,
mezi nimi právě MD Brno. Že se
nám nakonec podaří získat hlavní cenu udělovanou odbornou
porotou, porotou studentskou
a samotnými diváky, potěšilo
nejen nás herce, ale i celý realizační tým v čele s režisérkou
Hanou Burešovou a dramaturgem Štěpánem Otčenáškem,“
sdělil Igor Ondříček, který
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v komedii hraje fotbalového nadšence Tondu Holouse.
Pardubické diváky, nadšené
hereckými výkony brněnských
umělců, pak potěšil i návrat jejich
„idola“, Milana Němce (v inscenaci básník Daniel Boukal):
„…Sedmkrát byl vyhlášen nejoblíbenějším hercem Východočeského divadla. A přestože je
od listopadu roku 2007 členem
Městského divadla Brno,
v pondělí večer to vypadalo, jako
kdyby pardubické jeviště vlastně
vůbec neopustil. V mimořádně
zdařilé inscenaci Škola základ
života, s níž brněnský ansámbl
přijel na Grand Festival smíchu
soutěžit o titul Komedie roku,

měl totiž u publika jednoznačně
největší sukces… “ (Tomáš Dvořák, Hradecký deník, 16. 3.
2011).
„…Brněnský soubor Městského
divadla se divadelní přehlídky ve
městě perníku zúčastňuje pravidelně. Ze čtvrtého ročníku si
odvezlo absolutní vítězství
a Cenu studentské poroty za
inscenaci Kamenný host aneb
Prostopášník, do finále devátého ročníku se z Brna probojovala
komedie Charleyova teta“, prozradila týdeníku Sedmička dramaturgyně Grand festivalu smíchu Jana Uherová.


(red)

Kultura

Čapkova Trapná muka hraje od dubna divadlo Husa na provázku

Druhý díl projektu divadelního
Čapek na provázku se zabývá
počátky literární tvorby Karla
Čapka, a to výběrem z povídkového cyklu Boží muka aTrapné povídky.
Boží muka vznikaly v letech 1913
až 1916, knižně byly poprvé vydány v r. 1917. Soubor Trapných
povídek vznikl v následujících

poválečných letech 1918–1920.
Propojením těchto povídkových
cyklů vznikl velmi osobitý pohled
na svět, v němž se neustále prolíná úzkost ze života, banalita se
zázrakem, touha s beznadějí,
trapno s nekonečnem. Svět
v nehybné ploše se rozpadl
nehlasnou explozí, jak píše Karel
Čapek v jedné z povídek.
Dramatizace Jana Mikuláška

20 LET KLUBU

červen 2011
úterý 7. června v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku ?
Závěrečné setkání začínajících i pokročilejších literátů
čtvrtek 9. června v 19.30 hod.
ONEN SVĚT – alternativní folk z tohoto
světa + SANNY S INSTINET – rock
z gymnázia M. Lercha
úterý 14. června v 19.30 hod.
Bluegrass – rockový večer:
SAKRAPES + POZDNÍ SBĚR
středa 15. června v 19.30 hod.
TEN THOUSAND WAYS
Melodický rock z Brna
čtvrtek 16. června v 19.30 hod.
MEZITÍM
Poslední folkové šou
Změna programu vyhrazena!
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

vychází z tohoto velmi niterného
a přitom dramatického zápasu
o duši člověka, který prostupuje
jednotlivými povídkami. Lidé,
jejichž osudy se mohou zdát trapné, či naopak výjimečné se
v časoprostoru protnou na křižovatce dnešního světa. Inscenace
se snaží zachytit zejména atmosféru jednotlivých povídek, v nichž
dochází k neustálému mísení groteskních motivů s filozofickými
úvahami nad lidskou existencí.
Sám Čapek ve svých úvahách připomíná, že mu šlo především
o vystižení chvíle, v níž si si myslíme, že utváříme a přetváříme
skutečnost skrze své vnímání
světa.
K podpoření velmi těžko pojme-

novatelného světa Čapkovských
postav vytvořil Marek Cpin scénu
umožňující zmnožení úhlu pohledu v jediném okamžiku. Jde o členitý třípatrový prostor, který může
připomínat dům, ale i zakoutí
duše, zašlou ubytovnu i místo
k pokorné modlitbě. Současně jde
o určitou metaforu křižovatky
dnešního světa, kde lidé nahlížejí
rádi do cizích životů, aby se nemuseli trápit svým vlastním.
Herecký soubor Divadla Husa na
provázku prochází tímto prostorem nejen skrze postavy jednotlivých povídek, ale také v podobě
současných obyvatel tohoto těžko
pojmenovatelného světa.

(red)
Foto: Jakub Jíra

KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
NABÍZÍME:
4měsíční KURZ KALANETIKY
(cvičení na zformování postavy).
Každé pondělí od 17.00 do 18.30 hod.
(1. lekce 5. září 2010).
Přihlášky osobně:
do 16. června 2011
v Klubu Leitnerova,
vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek
od 17.00 do 19.00 hod.
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Inzerce

S každou nehodou
Vám pomůžeme.

Autonova - rychle a kvalitně
Vyřídíme za Vás úkony spojené s likvidací pojistné události, půjčíme náhradní vůz, opravíme ve vysoké kvalitě a vše v krátké době.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418/20, 657 79 Brno, Tel.: +420 543 424 211, E-mail: servis@autonova.cz, www.autonova.cz

PAUŠÁLNÍ CENA
1DYģWLYWHQDģHSURIHVLRQ£OQ¯
VDORQ\'HSLO %RG\

CENTRUM FOTODEPILACE
A MODERNÍ KOSMETIKY

fotodepilace
fotoomlazení
kavitace
presoterapie
radiofrekvence

ZZZGHSLOERG\F]

35$+$
9LQRKUDGVN£
WHOHPDLOSUDKD#GHSLOERG\F]
35$+$
93ÎNDORYD
WHOHPDLOSUDKD#GHSLOERG\F]

&HQ\MVRX
SODWQ«RG

6OHYDSODWQ£
SRSěHGORŀHQ¯
WRKRWR
NXSRQX

%512
-RVHIVN£
WHOHPDLOEUQR#GHSLOERG\F]
%5$7,6/$9$ 'XQDMVN£
WHO
HPDLOEUDWLVODYD#GHSLOERG\VN

9QHMEOLŀģ¯GREÝ129
6$/21<Y2ORPRXFLD1LWěH

5LQSLWúxJLUHUH[YO\
Navigace TOMTOM
XXL IQR Europe

nejlepší obchod mého života

při nákupu nad 1.000 Kč

%U6WU

/,%(5(&
5XPXQVN£
WHOHPDLOOLEHUHF#GHSLOERG\F]

1DE¯]¯PHVOXŀE\

Prodejna Digibosss.cz
Pod Kaštany 12, Brno
tel.: 515 539 500

$NÏQ¯FHQ\SODW¯SěLQ£NXSXPLQ
RģHWěHQ¯

)

(včetně DPH

– 5“ širokoúhlá dotyková obrazovka
– mapy celé Evropy
– dokonalé navádění jízdními pruhy
– předinstalované radary

Otevřeno
Po–Pá 8–17

a předložení tohoto inzerátu na prodejně Pod Kaštany

3.223,-

značkové víno z jižní Moravy ZDARMA
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