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městská část

zpravodaj

osobnost měsíce
Zatímco na poslední zimní olympiádě v Turíně
nebyl mezi závodníky z našeho města a regionu
vůbec nikdo, na té letošní reprezentovalo Brno
a jižní Moravu pět Brňanů a další čtyři závodníci,
kteří v Brně studují. Pomineme-li sedmé místo,
kterého v celkovém hodnocení dosáhli naši hokejisté, byl nejúspěšnějším reprezentantem Brna
na letošní olympiádě ve Vancouveru letos dvacetiletý Brňan Michal Březina. Pokrač. na str. 12
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Bezplatná linka má pomoci v nouzi, ale také
informovat o chystaných akcích
Radnice městské části Brno-střed zřídila
bezplatnou linku ve tvaru 800 100 862, kterou mohou občané využít v případě nouze.
Linka funguje v úředních hodinách. Mimo
ně jsou vzkazy ukládány na záznamník.
Prvotním impulsem pro zřízení tzv. zelené linky
byla letošní zima, kdy i v Brně docházelo k situacím, že měli především starší lidé s pohybovými
handicapy problémy dostat se z domu třeba na
nákupy či k lékaři. „Nedávný případ seniorky,
která si právě z těchto důvodů nemohla během
sněhové kalamity obstarat nákup, a z hladu ji
vysvobodili až strážníci, nás inspiroval ke zřízení
zvláštní linky radnice, kterou senioři v obtížích
mohou během období případné sněhové kalamity využít,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Zveme občany na
21. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu dne

14. dubna 2010
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.

Kromě nouzových situací by měla bezplatná
linka sloužit k hlášení různých negativních
jevů, jako je znečišťování ulic, hluk, nepovolené zábory veřejných prostranství a podobně.
Kromě zřízení bezplatné telefonní linky chce
radnice městské části Brno-střed v nejbližší
době také spustit tzv. INFORMAČNÍ SERVIS
BRNO-STŘED, tedy systém rozesílání varovných a informačních SMS a e-mailů.
„Ač to naštěstí není v naší městské části zapotřebí, chceme mít možnost informovat o krizových a mimořádných situacích. A samozřejmě bychom rádi těm, kteří budou mít
zájem, zasílali informace o kulturních, společenských a sportovních akcích, pozvánky na
jednání zastupitelstva apod.,“ uvedl starosta.
Zřízení bezplatné infolinky a systému rozesílání SMS zpráv a e-mailů je rozšířením dosavadních komunikačních kanálů radnice
s veřejností, mezi které patří webový portál,
zpravodaj, magazín městské části na kabelové televizi B-TV, informační kiosky či úřední
deska umožňující i dálkový přístup.


Velikonoce a poprvé se
konající Velikonoční slavnosti na nám. Svobody jsou
za námi a my již nyní připravujeme premiérové
zářijové Brněnské vinobraní a říjnové Slavnosti piva.
Prezentace a koštování vín z celé jižní Moravy i odjinud, představení malých pivovarů
i značek na trhu dominantních, to vše
s doprovodným programem bude k vidění
a k zažití na podzim v centru Brna.
S příchodem jara začínáme v naší čtvrti
s pravidelným blokovým čištěním ulic, na
pilno bude mít i náš smluvní partner zodpovídající za úklid psích exkrementů
a postupně se naplno rozběhne také údržba
veřejné zeleně. Jako jedna z mála městských částí využíváme v této souvislosti
služeb veřejně prospěšných pracovníků,
nezaměstnaných z úřadu práce, kterým
nabízíme možnost uplatnění prací pro město. A také pracovníků veřejné služby, tedy
příjemců sociálních dávek, kteří si prací pro
obec mohou výši vyplacené dávky ovlivnit.
Zatím je využíváme především v rámci úklidu ulic, případně odklízení sněhu během
zimy. V současné době zvažujeme také
jejich zapojení jinde, např. při likvidaci nelegálních výlepů ve městě nebo při výpomoci
městské policii při hlídání přechodů pro
chodce, hlavně během rána před začátkem
školy. V zahraničí věc běžná, zmínit lze
například anglické „lollipop lady“, strážící
tamní přechody. Než aby nezaměstnaní
zaháleli, raději ať pracují pro nás. A pro Vás.
Hezké jarní dny Vám přeje


Mgr. Libor Šťástka, starosta

(red)
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Akce radnice

Radnice Brno-střed přivítala jaro folklórem a velikonočními dílničkami

Vystoupení dětského folklórního souboru Javorníček.

Barvení vajíček.

Dekorace si vyráběli i rodiče.

Zdobení košíků.

Ukázka paličkování.

Zdobení perníčků.

Improvizovaná výstava.
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Sladká odměna.

Tradiční akcí Vítání jara pokračovala v neděli 21. března ve Společenském centru na Dominikánské 2 letošní nadílka zážitků pro
malé i velké, které pro děti a jejich
rodiče chystá radnice městské
části Brno-střed a její kulturní
a vzdělávací středisko „Kávéeska“. Úvod příjemného odpoledne
patřil vystoupení dětského folklórního souboru Javorníček, aby
se pak dění přesunulo k pracovním stolům, u nichž si děti i jejich
rodiče mohli vyrobit pomlázky,
velikonoční vajíčka a další veliko-

noční dekorace – přípravu této
části programu obstaral Dům dětí
a mládeže Junior. Na akci nechyběl ani koutek pro nejmenší, prodej výrobků z přírodních a recyklovaných materiálů z obchůdku
EkoCentra Brno či ukázka paličkování v podání paní Jindry Zakopalové. Na duben pak organizátoři pro rodiny připravují
Kuličkiádu (v sobotu 17. dubna
v parku u Polikliniky Zahradníkova) a Ježibabí slet a čarodějný rej
(v pátek 30. dubna na radnici).

(red)

Akce radnice

Koncert Mladí seniorům a přednáška o kavárnách přilákaly své posluchače

Společenský sál radnice praskal ve středu 17. března ve
švech.
Koktejl operních a operetních
melodií v podání posluchačů
pěvecké katedry Hudební fakulty
JAMU zazněl od 16.00 hodin. Na

pravidelnou hudební akci, kterou
pořádá starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka
a „Kávéeska“, příspěvková organizace radnice, tentokrát zavítal
nečekaný počet posluchačů. Přišlo jich více než 120. Museli si
sedat i na přídavné židle ve Spo-

lečenském sále radnice. Vstup byl
pro všechny zdarma.
Zlatou éru brněnských kaváren přiblížila hodinu a půl dlouhá přednáška PhDr.Lenky Kudělkové, která se uskutečnila ve středu
24. března v 16.30 hodin taktéž ve
Společenském sále radnice. Prud-

ký rozvoj Brna ve třicátých letech
20. století se týkal i kavárenského
života. Po 2. světové válce, byla většina kaváren zrušena. Brněnské
prostředí tím ztratilo tradiční místa
společenských setkání, ale také
cenné architektonické památky.

(red)

Stalo se v naší městské části

Uctění Masarykova výročí narození podpořila i radnice Brno-střed

Starosta Mgr. Libor Šťástka klade věnec u památníku.

Masaryk s věnci.

Čestná stráž.

V pondělí 8. března se konal pietní
akt při příležitosti 160. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Svůj hold
a pamětní kytici mu u jeho sochy
před lékařskou fakultou předali
zástupci brněnských vysokých škol,

organizací, klubů, občanských sdružení, politických stran a představitelé
Jihomoravského kraje, města Brna
a jeho městských částí. Za radnici
Brno-střed uctil památku Masaryka
její starosta Mgr. Libor Šťástka.

(red)
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Informace z radnice

Volby 2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají
v pátek dne 28. května 2010 od
14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu dne 29. května 2010 od
8.00 hod. do 14.00 hod.
Volit může každý občan České
republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl 18 let.
Každý občan si může zkontrolovat od 1. 4. 2010 do 26. 5. 2010
do 16.00 hod. na odboru informatiky, Úřadu městské části
Brno-střed, Dominikánská 2, vždy
od 8 hod., a to v pondělí a ve středu do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek
do 15 hod. a v pátek do 14 hod.,
zda je zapsán ve voličském
seznamu. Je třeba předložit
občanský průkaz nebo cestovní
pas ČR.
Voličský průkaz, na který se

může volit mimo svůj okrsek, je
možno získat pouze na základě
písemné žádosti. Je-li žádost
zaslána poštou, musí být opatřena ověřeným podpisem voliče. Při
osobním doručení prokáže žadatel totožnost předložením občanského průkazu. Písemná žádost
musí být doručena nejpozději do
21. 5. 2010, osobní žádost musí
být předána nejpozději do 26. 5.
2010.
Voličský průkaz je možno si
vyzvednout od 13. 5. 2010 osobně
nebo si v žádosti vymínit jeho
zaslání poštou.
Hlasovací lístky vám budou
doručeny nejpozději do 25. 5.
2010, také budou k dispozici na
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 nebo přímo ve volební místnosti.
Volič po příchodu do volební míst-

nosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého
seznamu obdrží od okrskové
volební komise úřední obálku
a odebere se do prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků, kde do
úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost,
a vhodí úřední obálku před volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně.
Výjimkou je tělesně postižený,
který si může do prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků vzít jiného voliče, nikoliv však člena volební komise.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městské části a v den
voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze
v rámci volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle
k voliči své dva členy s přenosnou
volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.
Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách
Ministerstva vnitra www.mvcr.cz
v odkazu VOLBY.


Noví pomocníci pomohli radnici při úklidu zasněžených silnic
Pořádné sněhové nadílce se
nevyhnulo ani město Brno, ležící ve středu jihomoravského
regionu, kde doznívá teplé kontinentální podnebí Panonie, přicházející z jihu, z nížin Dyjskosvrateckého úvalu, umožňující
tak odedávna využívat přízně
přírody, kterými jsou mimo jiné
teplo, brzké jaro a dlouhý mírný
podzim.
Zima nás však nezastihla nepřipravené, byť jsme byli nuceni vypořádat se s novou zkušeností a vzít si
ze zimního období 2009/10 ponaučení tak, abychom se příští zimu
v těchto nových legislativních podmínkách mohli rozjet již tzv. načisto.
K tomuto cíli nám samozřejmě
poslouží rekapitulace a následné
vyhodnocení všeho, co bylo a ještě
bude nutné řešit a dořešit při realizaci zimní údržby chodníků.
Ze strany městské části Brno-střed bylo vyvíjeno maximální
úsilí provádět zimní údržbu vozovek, chodníků a parkovišť v souladu s platnou legislativou. Zimní
údržbu vozovek s MHD prováděly
Brněnské komunikace a.s., ostatní vozovky, parkoviště a prakticky
všechny plochy pro pěší řešila
prostřednictvím svých smluvních
partnerů naše MČ.

Pomocnou ruku přiložila i naše
„Rychlá rota“ veřejně prospěšných pracovníků, která místo
hledání odpadků ve sněhu zprůchodňovala přechody jednotlivých chodníků na vozovku v křižovatkách a vstupní místa
k prostředkům MHD tak, abychom nemuseli překonávat sněhové bariéry, které jsou pro některé naše starší či zdravotně
postižené spoluobčany doslova
nepřekonatelné.
Z centrální části našeho správního území jsme tak prostřednictvím našeho smluvního partnera
odvezli cca 700 tun sněhu, což
proběhlo v rámci smluvního ujednání o provedení běžné zimní
údržby v centru, tedy bez dalšího
cenového navýšení za tuto službu.
Do zimní údržby jsme zapojili
i občany vykonávající veřejnou
službu, k jejímuž zřízení přistoupila MČ Brno-střed jako jedna
z prvních městských částí města
Brna. Lidé ve výkonu veřejné služby pomáhali především s odklízením sněhu přímo v centru Brna.
Celkem jsme tak navíc, tedy mimo
smluvní ujednání, které nám mj.
zaručuje operativní dispečink,
kvalifikované a včasné zásahy,
zapojili do zimní údržby cca
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40členný kolektiv lidí
ze sociálně slabých
vrstev obyvatelstva,
kteří nám v teplejších
obdobích roku pomáhají s údržbou čistoty.
Ucelené informace
k příštímu zimnímu
období se budeme
snažit podat nejpozději začátkem posledního kvartálu tohoto
roku, a to opět prostřednictvím
našeho zpravodaje.
Po letošní zimě, která nám svou
intenzitou i v březnových dnech
dala jasně najevo, že nemíní
skončit dříve, než jak je legislativou stanoven konec zimního
období, tedy 31. březen, již mnozí
z nás vyhlížíme první jarní paprsky, modrou oblohu, hlídáme rtuť
teploměru a s tajícím sněhem vnímáme daleko více klady a zápory
životního prostředí našeho města, tedy i čistotu.
Lehkého teplejšího výkyvu zimy
počátkem března, kdy došlo k tání
zmrazků v krajnicích, využila MČ
Brno-střed k odstartování jednak
jarních výhrabů silniční vegetace,
které však byly na přelomu 1. a 2.
dekády března přerušeny opětovnou sněhovou nadílkou, a dále pak
jsme již 1. března zahájili strojní

čištění hlavních tahů vozovek tak,
aby byly zbaveny nejhrubších
vrstev prachu. Jako první se tak
podařilo vyčistit lokalitu Historického jádra a částečně, v závislosti
na povětrnostních podmínkách,
i periferní lokality našeho správního území.
Naší prioritou je co nejdříve, jakmile to povětrnostní a provozní
podmínky dovolí, zbavit komunikační plochy, a to jak vozovky
základního komunikačního systému, tak i ostatní vozovky, parkoviště a veškeré plochy pro pěší
prachu a minimalizovat tak s tímto
problémem přímo související
prašnost ovzduší brněnského
mikroklimatu při každoročním
suchém a větrném jarním počasí.


RNDr. Dana Zálešáková
odd. čistoty komunikací OŽP

Informace z radnice

Blokové čištění komunikací na území městské části Brno-střed, rok 2010

Blokové čištění komunikací
(dále jen BČ) je jednou z osvědčených, ale i nákladných forem
udržování čistoty v městě Brně,
které finančně zajišťují MČ ze
svých rozpočtů. Jeho efektivnost je do značné míry závislá
na dodržování zásad či povinností obyvatel i návštěvníků
města, všech subjektů působících na správním území naší
MČ tak, jak to ukládá § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Začátek BČ na správním území
MČ Brno-střed je stanoven na
8.00 hod. a předpokládaný čas
ukončení čištění je 15.00 hod.
Řidiče, respektive vlastníky vozidel, v tomto smyslu žádáme
o respektování přenosného
dopravního značení dotčeného
bloku, a to nejen z důvodu probíhajícího BČ, ale také z toho důvodu, že je tento časový úsek využíván i jinými subjekty, např. pro
čištění kanalizačních vpustí či
ořez suchých větví stromů atp.
Pro letošní blokové čištění platí
další následující pravidla.
– V rámci BČ bude probíhat
čištění přilehlých ploch silniční vegetace a chodníků,
které tak naváže na březnový
jarní výhrab prováděný tzv.
mimoblokově.
– Ve druhé polovině roku se
snažíme BČ směřovat do
období zvýšeného spadu listí
a to tak, aby s posledními bloky bylo možno i ukončit pod-

zimní výhrab a čištění komunikačních ploch od listí.
Ten, kdo vozidlo ponechá stát
v ploše silniční vegetace, dopouští se porušení § 27 odst. 1. písm.
r) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
Je třeba si uvědomit, že při ohlášeném blokovém čištění komunikací umístěním přenosných
dopravních značení s vyznačenou dobou a termínem čištění
dochází k místní úpravě silničního
provozu a stání na komunikacích.
Přenosné dopravní značení je
umístěno na komunikacích minimálně 7 dní před blokovým čištěním.
Provozovatelé vozidel, stojících
na vozovkách, chodnících a vyhrazených parkovacích místech,
jsou povinni zajistit odstranění
vozidel v den čištění na dobu od
8.00 do 15.00 hodin.
Změny pro rok 2010 – do bloku
č. 9 je nově zahrnuto plošné
parkoviště v lokalitě Zderadova, které může řidičům sloužit
k parkování v termínech platných pro blok č. 8, kdy proběhne čištění na ul. Zderadova
avšak mimo toto velkokapacitní parkoviště.

Upozornění:
– Porušení výše citovaných právních předpisů může mít za
následek postih v souladu
s výše uvedenou legislativou.
Řidič, resp. vlastník vozidla,
se při nerespektování dopravního značení vystavuje

riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku
odtažení vozidla.
Přestože zákon č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích § 19
odst. 5,6 ukládá účastníkům silničního provozu uposlechnout
rozhodnutí silničního správního
úřadu, respektovat příslušné
dopravní značení, jež přikazuje
dočasný zákaz stání na příslušné
pozemní komunikaci a tak umožnit čištění komunikací a veřejných prostranství, někteří řidiči
zákon porušují a svou nekázní
znemožňují udržovat čistotu
dotčených komunikačních ploch.
V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního
úřadu, tedy nerespektování příslušného dopravního značení,
je vlastník místní komunikace
oprávněn odstranit silniční
vozidlo na náklady jeho vlastníka.
Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena z odboru dopravy Magistrátu města Brna, jakožto zástupce vlastníka komunikací, na
Brněnské komunikace a.s.,
kontaktní osoba: pí. Škaroupková, tel.: 543 321 225, které
prostřednictvím svých smluvních
partnerů zajišťují odtahy vozidel.
Výdejní doba ve všední den
8.00–17.00 hod.
Odtahová firma nahlašuje tuto
skutečnost na čísle 158 – Policie České republiky.

Ceník odtahů vozidel při blokovém čištění platný od 1. 5. 2008.
Manipulace s vozidlem – naložení
a vyložení 600 Kč. Manipulace
s vozidlem, naložení i vyložení je
jeden úkon a lze jej započítat jen
jednou na jeden odtah. Ujeté kilometry 25 Kč/km. Vlastník vozidla
hradí náklady na ujeté km max.
do vzdálenosti 10 km – tj. celkem
20 km. Parkovné – vč. nákladů na
provoz plochy a výdej vozidla
první den 250 Kč/den, každý další
započatý den 100 Kč/den. Přirážka za výdej vozidla po pracovní
době, tj. 17.00–8.00 hod. a ve dny
prac. volna a prac. klidu 250 Kč.
K cenám budou účtovány aktuální
sazby DPH.
Odtahy vozidel jsou nasměrovány do následující lokality:
Jihlavská ul. v Brně, autobazar
„Max“, tel.: 547 357 384,
602 578 867.
– ÚMČ Brno-střed si vyhrazuje
právo změn, případně doplnění
nebo vynechání termínů blokového čištění.
– Aktuální verzi harmonogramu
lze najít na naší úřední desce
na adrese Masarykova 25/27,
Brno, dále pak na našich
internetových
stránkách
www.stred.brno.cz, v dubnovém Zpravodaji naší MČ či
přímo na ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2, odbor životního prostředí, oddělení čistoty
komunikací.
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Informace z radnice

Harmonogram blokového čištění na území Brna-střed
blok č. 1: Bjornsonův sad,
Burešova, Dřevařská, Hrnčířská, Sušilova – termín: 16. 4., 17.
5., 16. 8., 21. 9., 8. 11.
blok č. 2: Bayerova, Cihlářská+parkoviště, Hoppova,Tučkova, Sokolská ús. Veveří–Kounicova – termín: 19. 4., 19.
5., 18. 8., 22. 9., 9. 11.
blok č. 3: tř.kpt.Jaroše – pravá strana + slepá, Smetanova,
Drobného – ús. 18–30 (záliv) –
termín: 22. 4., 24. 5., 19. 8., 23. 9.,
10. 11.
blok č. 4: Botanická – úsek
Antonínská–Zahradníkova, tř.
kpt. Jaroše – levá strana, Hilleho, Jeřábkova, Pekárenská –
termín: 26. 4., 26. 5., 20. 8., 24. 9.,
11. 11.
blok č. 5: Bartošova, Kudelova, Mášova, Mezírka, Lužánecká, nám. 28. října mimo MHD,
Vrchlického sad – termín: 27. 4.,
28. 5., 25. 8., 27. 9., 12. 1.
blok č. 6: Bratislavská – úsek
Příkop–Soudní, Kornerova,
Příční, Skořepka, Stará, Vlhká –
termín: 28. 4., 1. 6., 25. 8., 29. 9.,
15. 11.
blok č. 7: Barvířská, Radlas,
Špitálka, Tkalcovská – úsek
park–slepá, Valcha, Podnásepní, Stavební, Plynárenská – termín: 30. 4., 3. 6., 27. 8., 1. 10.,
16. 11.
blok č. 8: Čechyňská, Mlýnská – úsek Dornych–Štěpánská, Řeznická, Masná, Zderadova mimo velkokapacitní
parkoviště, Antonínská, Janáčkovo nám. – termín: 4. 5., 8.
6., 30. 8., 4. 10., 18. 11.

blok č. 9: Cyrilská, Kolískova,
Mlýnská – ús. Štěpánská–Masná, Přízova, Rumiště, Spálená,
Štěpánská, Šujanovo nám., velkokapacitní parkoviště Zderadova – termín: 6. 5., 10. 6.,
3. 9., 5. 10., 19. 11.
blok č. 10: Bakalovo nábř.,
Červený kopec, Kamenná, L.
Konečné,Táborského nábřeží –
termín: 14. 4., 26. 5., 25. 8., 29.
9., 2.11.
blok č. 11: Celní, Jílová+slepá, Rovná, Vídeňská slepá,
Vinohrady – termín: 21. 4., 2. 6.,
1. 9., 6. 10., 3.11.
blok č. 12: Hluboká, Horní,
Oblouková, Pšeník, Sovinec,
Strž, Vysoká – termín: 28. 4.,
9. 6., 8. 9., 13. 10., 9.11.
blok č. 13: Gallašova, Grmelova, Havlenova, Sobotkova,
Vojtova – termín: 5. 5., 16. 6.,
15. 9., 20. 10., 10.11.
blok č. 14: Dvorského, Opavská, Polní, Renneská–slepá,
Strážní, Vsetínská – termín:
12. 5., 23. 6., 22. 9., 27. 10., 16.11.
blok č. 15: Bezručova, Hybešova – slepá, Křídlovická – úsek
Křížová–Nové Sady, Nádvorní,
Zahradnická, Leitnerova – úsek
Hybeš.–Křídlovická, Poříčí–záliv u Ypsilantiho, Soukenická,
Ypsilantiho – termín: 15. 4., 10.
6., 26. 8., 23. 9., 4. 11.
blok č. 16: Bělidla, Poříčí –
úsek Křižkovského–Bauerova,
Rybářská, Výstavní, Zedníkova – termín: 22. 4., 17. 6., 2. 9.,
30. 9., 11. 11.
blok č. 17: Anenská, Jircháře,
Kopečná, Křídlovická – úsek

Nové Sady–viadukt, Leitnerova
úsek Pekařská–Hybešova,Vodní – termín: 29. 4., 24. 6., 9. 9., 7.
10., 18. 11.
blok č. 18: Hroznová +slepá,
Kalvodova, M. Pujmanové,
Neumannova, Vinařská – úsek
Lipová–Neumannova č. 12 až
44 – termín: 12. 4., 24. 5., 23. 8.,
4. 10., 1. 11.
blok č. 19: B. Martinů + obsluž. komunikace, Hlávkova,
Pavlíkova, Rezkova – termín: 13.
4., 25. 5., 24. 8., 5. 10., 2. 11.
blok č. 20: Havlíčkova – úsek
Wurmova–Klácelova, Klácelova, Lerchova – úsek nám.
Míru–Klácelova, Rudišova,
Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova – termín: 19. 4., 31. 5., 30. 8., 11. 10.,
3. 11.
blok č. 21: bří Čapků, Grohova – ús. Úvoz–Údolní, Heinrichova, Helceletova, Jiříkovského, Zachova, Všetičkova –
termín: 20. 4., 1. 6., 31. 8., 12. 10.,
8. 11.

blok č. 22: Bílého, Lerchova –
úsek Klácelova–Vaňkovo nám.,
Havlíčkova – úsek Klácelova–Roubalova,
Mahenova,
Kampelíkova, Roubalova, Fr.
Stránecké – termín: 26. 4., 7. 6.,
6. 9., 18. 10., 9. 11.
blok č. 23: Čápkova, Gorkého, Jaselská, Marešova, Stojanova – termín: 27. 4., 8. 6., 7. 9.,
19. 10., 10. 11.
blok č. 24: A. Nováka, Grohova – úsek Veveří–Úvoz, J. Uhra,
Resslova, Rybkova, Žižkova po
Lužickou, Žižkova–garáže proti
č.o. 16 – termín: 3. 5., 14. 6., 13.9.,
25. 10., 15. 11.
blok č. 25: Jiráskova, Gorazdova, Pellicova, Sladová – termíny: 4. 5., 15. 6., 14. 9., 26. 10.,
16. 11.
UPOZORNĚNÍ: ÚMČ města Brno,
Brno-střed si vyhrazuje právo
změn, případně doplnění nebo
vynechání termínů blokového čištění.


Parky a městská zeleň se v jarních měsících dočkají pravidelné
údržby a zkrášlování. Prvním krokem bude příprava záhonů
S blížícím se jarem a navzdory
chladnému počasí chystá
odbor životního prostředí ÚMČ
Brno-střed úpravy parků
a zeleně. Bude se jednat hlavně o údržbu v minulosti již
vytvořených zelených ploch.
V jarních měsících se hodně
péče věnuje zametení zimního
posypového materiálu a sběru
odpadků, které odkryla roztátá

sněhová pokrývka. Další nezbytnou činností je výhrab listí,
zejména z keřových porostů.
V době vegetačního klidu –
v březnu – byly průběžně prováděny průklesty a zmlazování keřových porostů a proběhlo
rovněž kácení suchých a havarijních stromů.
V měsíci dubnu začínáme připravovat záhony a žardiniéry
pro nové výsadby. Zahajujeme

6
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2010

postupnou obnovu mobiliáře –
jedná se zejména o nátěry laviček, úpravy a přetření povrchů
herních prvků a výměnu písku
v pískovištích.
Květnové práce se ponesou ve
znamení sázení letniček a sečení trávníků, odstraňování prorůstajících plevelů a náletů
z živých plotů, keřů a obrubníků. Prováděny budou rovněž
zdravotní a bezpečnostní pro-

řezy korun stromů. Do komplexní údržby patří i zametání
chodníků vývoz odpadkových
košů a sběr odpadků na plochách.
Doufáme, že i letos se nám
podaří zkrášlit parky a zelené
plochy tak, aby se v nich občanům líbilo a mohli v nich trávit
chvíle odpočinku.

Odbor životního prostředí
ÚMČ Brno-střed

Informujeme

Mezinárodní výzkum dospělých proběhne v domácnostech
i na Brně-střed. Zaměří se na pracovní a osobní dovednosti
Během dubna až června proběhne ve vybraných českých
domácnostech pilotní šetření
k mezinárodnímu výzkumu
dospělých, mapujícímu předpoklady úspěchu v práci a v životě.
Výzkum je zaměřen na zjišťování
dovedností, jež lidé uplatňují
v každodenním životě (čtení,
vyhledávání údajů, využívání
počítačů a technologií), na jejich
pracovní zkušenosti a vzdělávání.
Naše městská část byla vybrána
náhodným výběrem, aby se tohoto výzkumu zúčastnila.
Výzkum budou provádět vyškolení tazatelé společnosti SC&C
v domácnostech nebo na jiných
místech, na nichž se s dotazovanými domluví, např. v knihovnách.
Část rozhovoru tvoří dotazník, kte-

rý bude zjišťovat dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, užívání
technologií a další informace. Zbývající čas bude věnován řešení
několika úloh, s nimiž se setkáváme v každodenním životě (např.
řízení se instrukcemi na návodu
k použití léku, četba plánu letu na
letišti, využití mapy pro vysvětlení
správné cesty nebo určení data
spotřeby vybrané potraviny).
Tazatelé budou mít průkazku se
jménem a fotografií a budou vybaveni materiály k výzkumu a pověřením. Rozhovor zabere přibližně
dvě hodiny a jeho dokončení bude
odměněno částkou 500 Kč. Informace poskytnuté v rámci výzkumu budou naprosto důvěrné,
neboť zpracovatel je vázán zákonem o ochraně osobních údajů.
Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast ve výzkumu, probíhá

zcela náhodně. Je velmi důležité,
aby se výzkumu zúčastnilo co nejvíce občanů, kteří budou osloveni,
neboť každý oslovený zastupuje
tisíce dalších dospělých po celé
České republice a podle mezinárodních pravidel výzkumu nelze
vybrané občany nahrazovat jinými. Proto prosíme všechny oslovené, aby účast ve výzkumu
neodmítali a pomohli nám dozvědět se více o znalostech a dovednostech občanů ČR, aby bylo
možné získané informace porovnat s informacemi dalších zúčastněných zemí a využít je jako podklad pro rozhodování v oblasti
vzdělávací a sociální politiky.
Na mezinárodní úrovni je výzkum
řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
V naší republice jej na základě
pověření Ministerstva školství,

Rekonstrukce silnice z Brna do Rajhradu
po zimní přestávce pokračuje i v centru Brna
Rekonstrukce silnice I/52
z Brna do Rajhradu, která volně přechází v rychlostní silnici
R52, pokračuje. Již 8. března
se na silnici vrátili lidé i těžká
technika pro zajištění stavebních prací, které budou realizovány v roce 2010.
Plánované rekonstrukce se
dotknou ulic i v centru Brna. Kompletní organizaci dopravy během
jednotlivých etap oprav najdou
řidiči na webových stránkách silnice R52 www.r52.cz a také na
stránkách brněnské Správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
www.silnicenamorave.cz.
Stavební práce budou realizovány na dvou samostatných úsecích. První etapa současné
rekonstrukce silnic I/52 a R52
navazuje na již započatou rekonstrukci z roku 2009. Řidiči by se
měli připravit na změny organizace dopravy na brněnských
tepnách Vídeňská, Jihlavská
a Heršpická. Během trvání
rekonstrukce bude v obou smě-

rech vždy průjezdný minimálně
jeden jízdní pruh (3,5 m).
Přednostně se bude rekonstruovat úsek ve směru na Rajhrad,
což se dotkne především křižovatky Heršpická – Jihlavská.
Kvůli rekonstrukci se doprava
v Brně trochu zkomplikuje. Po
celou dobu bude zrušeno pravé
odbočení z ulice Jihlavská na
Heršpickou ve směru na Rajhrad
a bude nahrazeno pravým odbočením z ulice Jihlavská na ul.
Vídeňská. Výjezd z Londýnského
náměstí na silnici I/52 bude
veden závlekem přes ulici Strážní. V místech napojení větví MÚK
Bohunická a MÚK Brno centrum
budou zachovány průpletové
úseky mezi připojením a odpojením ve směru na Rajhrad.
Rekonstrukce se dočkají i větve
mimoúrovňových křižovatek na
trase I/52 a R52. Po celou dobu
rekonstrukce budou proto v křižovatce Brno centrum (I/52 – D1)
uzavřeny směry Ostrava – Brno
a Praha – Brno. Uzavřené směry
v křižovatce Brno centrum budou



(red)

Zahradníkova
se neuzavře

nahrazeny v křižovatkách Brno
západ, Brno východ a Brno jih.
Zastávky MHD budou zachovány
ve stávajících místech. Vozidlům
linkové dopravy bude umožněno
zastavení v opravované části
komunikace. Větve mimoúrovňových křižovatek Modřice a Modřice-jih budou rekonstruovány
postupně tak, aby byla zachována bezproblémová obslužnost
průmyslových areálů ležících
poblíž rychlostní silnice R52.
Plánované rekonstrukční práce
na silnici I/52 v úseku Brno – Rajhrad potrvají do konce podzimu.
Pracovat se bude nepřetržitě
sedm dní v týdnu, vždy 11 hodin
denně. Ambicí Ředitelství silnic
a dálnic ČR je odevzdat rekonstruovanou čtyřproudovou silnici
z Brna do Rajhradu do užívání
řidičů v co nejkratším čase.
Díky této rekonstrukci získá tradičně vytížená silnice novou tvář
a řidiči další kousek kvalitního
spojení Brna s Vídní.


mládeže a tělovýchovy provádí
Ústav pro informace ve vzdělávání ve spolupráci se společností
SC&C. Výzkum je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR.
Kromě České republiky se výzkumu zúčastní Austrálie, Belgie,
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chile, Irsko, Itálie, Japonsko,
Jižní Korea, Kanada, Kypr,
Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rusko, Slovensko,
Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.
Další informace o výzkumu jsou
uvedeny na stránce www.piaac.cz
nebo na telefonním čísle Mezinárodního výzkumu dospělých
733 532 595.

(red)

Poliklinika Zahradníkova
bude bez přestání otevřena
i po dobu nadcházející
rekonstrukce.
Řada občanů začala kvůli
mylným informacím využívat
služeb jiných zařízení. Poliklinika ale stále nabízí
a poskytuje i v době přípravy
na rekonstrukci zdravotnické
služby v níže uvedených
oborech, které mohou obyvatelé v případě potřeby
využít: praktický lékař pro
dospělé, praktický lékař pro
děti a dorost, alergologie
a imunologie, chirurgie,
endokrinologie, gynekologie,
interna, boreliová poradna,
diabetologie, kožní ambulance, neurologie, oční ambulance, ORL, ortopedie, klinická psychologie a stacionář,
rehabilitace-fyzioterapie, revmatologie, RTG, ultrazvuk
a mamograf, TRN a kalmetizace, urologie. Objednat se
je možné na tel. 541 552 111.


(red)
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Osobnosti na Brně-střed

Helena Třeštíková uvedla v Brně premiéru celovečerního snímku Katka
Slavná česká dokumentaristka
Helena Třeštíková si vybrala
Brno pro premiéru svého dalšího celovečerního filmu Katka.
Ta proběhla 25. února v divadle
Scala za účasti režisérky.

Jakým způsobem jste
přiměla Katku, aby s vámi
těch 14 let
spolupracovala?
Katka sama říkala, že ten její příběh může ostatní varovat. Těšilo
ji, že se o ni někdo zajímá a není
to policie nebo pracovník protidrogového centra. Na pražské
premiéře film Katka viděla, přišla
na pódium i se svým přítelem. Pro
Katku to nebyla úplná novinka, už
jednou v roce 2001 tento pocit
zažila, když se objevila v mém filmu V pasti. Prožívala ale něco
neobyčejného, lidé ji pak na ulici
zastavovali a křičeli: „Katko, držíme ti palce!“ V normálním životě
lidé jako je Katka vzbuzují odpor
a negativní pocit. Tato náklonnost
byla pro Katku něčím atypickým.

Dostala za to zaplaceno?
Katka i všichni ostatní s natáčením souhlasili a všichni, kdo se
objevili před kamerou, za to dostali zaplaceno. Není to ale nic neobvyklého. Stejně jako se platí hercům a jiným osobnostem, které
vystupují před kamerou, platí se
i těmto lidem.

Nejste při vzniku
časosběrných filmů
netrpělivá? Přece jenom
čekat 14 let na premiéru
jednoho filmu…
Původně jsem netušila, že to bude
tak dlouhá doba. Natáčení mělo
trvat pět let. Když vznikl film V pasti,
rozhodli jsme se pokračovat dál.
V průběhu těch čtrnácti let jsem
ale pracovala na víc projektech,
nevěnovala jsem se tedy v kuse
jen Katce. V natáčení jsme měli
velké pauzy, několik let jsme se
dokonce vůbec neviděly. Když byla
Katka těhotná, chodily jsme společně po doktorech, náš vztah byl
tehdy zase naopak intentivnější.

Původně jste se ale chtěla
věnovat protidrogové
terapeutce, proč jste se
rozhodla pro Katku?

Zpočátku jsme chtěli televizní
dokument Ženy na přelomu tisíciletí – V pasti točit o protidrogové
terapeutce a k jejímu příběhu
jsme zamýšleli připojit osudy dvou
jejích klientek, Katky a Markéty.
Obě jsme potkali v léčebně pro
drogově závislé v Němčicích. Katka ale z komunity utekla a následně jsem ji potkala v Praze. Zdála
se nám zajímavá, bezprostřední,
téma jsme proto změnili.

Určitě jste měla v průběhu
natáčení chuť Katce nějak
pomoct.
Ano, tu tendenci pomáhat jsme
pochopitelně měli, obzvláště,
když nám Katka řekla, že je těhotná. Snažili jsme se jí zajistit doktora, který se stará o těhotné
narkomanky. Domlouvali jsme jí
stacionář pro maminky s dětmi.

Jak probíhala vaše
setkání, kdo je inicioval?
Většinou jsem to byla já. Nechávala jsem Katce vzkazy na
nástěnce v DROP-INu a ona se
mi pak skoro vždycky ozvala. Největším problémem u drogově
závislých je ale čas. Žijí si ve svém
světě a s časem neustále bojují.
Smluvený den Katka skoro vždycky dodržela, ale hodinu už ne. Největší rekord byl, když jsme na ni
čekali čtyři hodiny.

Natáčela jste ve squatech
a temných místech, nebála
jste se?
Pochopitelně, že někdy jsem se
bála. Občas se situace zvrhla
v něco nečekaného, třeba když
se Roman (2. přítel Katky, pozn.
red.) začal na nádraží nečekaně
a surově navážet do jiné ženy, až
musela zasáhnout i policie. Ale
když jsem se rozhodla tento dokument natáčet, musela jsem už
počítat s tím, že budu chodit na
místa, kde se drogově závislí
pohybují.

Necítila jste potřebu
nahlásit Katčiny dealery
drog?
Tak to by byl podraz.

Jaký moment byl pro vás
v průběhu natáčení
nejsilnější?
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Profil
Nejsilnějším momentem bylo asi
narození Terezky. A nejsilnějším
poznáním bylo, že ani to dítě
nepomůže. Holčičku se podařilo
vyléčit z absťáku, Katka přesto
utekla do squatu, do špíny. Nejhorší je, když vyčerpáte všechny
možnosti a dojdete k tomu, že za
ni ty drogy nemůžete přestat brát.

Helena Třeštíková (1945) je česká režisérka a pedagožka. Těžiště své tvorby našla v metodě
časosběrných dokumentů. Prvním výrazným počinem byl
cyklus Manželské etudy, natáčený od roku 1980. Celovečerní
film Katka je volným završením
časosběrné trilogie o lidech, kteří
se v důsledku různých životních
okolností ocitli na pokraji svých
sil a v důsledku toho i na okraji
společnosti. Součástí trilogie
jsou autorčiny předchozí filmy
Marcela (2006) a René (2008).
Marcela vychází z Manželských
etud, dokument René je věnován nenapravitelnému recidivistovi. Za něj Helena Třeštíková
získala prestižní cenu Evropské
filmové akademie Prix Arte za
nejlepší evropský dokument
roku. Dalším významným
cyklem se staly Ženy na přelomu
tisíciletí, z jehož jednoho dílu
vznikl právě dokument Katka.

Co bude s Katkou dál,
myslíte, že může film
pozitivně ovlivnit její
budoucnost?
Naděje se nesmí ztratit. Třeba jí
někdo dokáže pomoct. Možná
i film na to bude mít svůj příznivý
vliv. Například René (recidivista,
o kterém Helena Třeštíková natočila celovečerní dokument v roce
2008, pozn. red.) je na svobodě
už třetím rokem. Vlastně i Marcele
(o ní natočila režisérka celovečerní dokument v roce 2006, pozn.
red.) film pomohl, lidé pro ni uspořádali sbírku.

Jste zkušená
dokumentaristka, ale jistě
také citlivá žena. Určitě je
těžké nenechat se do
příběhu vtáhnout a nemít
chuť ho nějak ovlivňovat.
Neříkáte si třeba, že byste
chtěla, aby film dopadl
dobře, a když se tak
nestane, nejste
s výsledkem méně
spokojená?
Když film točím dlouho, vztah
s jeho protagonisty je pochopitelně intenzivní a nenechává mě
chladnou, když nevím, co se děje.
Přerod je velké filmové téma,
takové vzkříšení. Tím přerodem

mohlo být v případě Katky narození jejího dítěte. Kdyby to tak
dopadlo, byl by to jiný film, ale
život to napsal jinak.

Jak byste charakterizovala
váš vztah s Katkou, staly
se z vás za těch mnoho let
přítelkyně?
Určitě se mezi námi vyvinul jistý
druh přátelství. Ale okruh společných zájmů je velmi omezený.
Katka nečte, nechodí na filmy.
Chybí nám společná témata, od
kterých bychom se mohly odrazit.


(red)

Osobnosti na Brně-střed

Karel Gott a Zdeněk Troška podepisovali v Brně své knihy

Zpěvák Karel Gott a režisér
Zdeněk Troška navštívili
v minulých měsících město
Brno.
Knihkupectví Knihy Dobrovský
sídlící na Brně-střed v rámci
svých autogramiád pozvalo do
Brna také Karla Gotta, který přijel
své fanoušky potěšit ve středu
24. února do knihkupectví na Joštově ulici. Autogramiáda se konala
při příležitosti vydání knihy Karel

Gott – Legenda. Zamířilo na ni
neuvěřitelné množství fanoušků,
kteří se začali shromažďovat už
několik hodin před plánovaným
začátkem autogramiády v 15
hodin.
„Pro podpis si přišlo neskutečných 1 300 lidí, tolik lidí najednou
naše knihkupectví ještě nezažilo.
Fanoušci, převážně ženy, si přišli
nejen podepsat knihu, ale
i památníky a fotky. Ke konci jsme
museli zavřít i dveře a nikoho dal-

šího už dovnitř nepouštět,“ uvedla
Lenka Večerková z knihkupectví
Knihy Dobrovský. To má v plánu
pokračovat v sérii autogramiád
i v budoucnu. „Karla Gotta jen tak
někdo nepřekoná, ale uvažujeme
o dvou lidech, kterým by se to
podařit mohlo,“ uvažuje Večerková. Jejich totožnost ale zatím prozradit nechce.
K dalším osobnostem, které do
Brna přijely podepsat knihu, patří
režisér Zdeněk Troška. Spolu s ním

do Knih Dobrovský zavítali ve
čtvrtek 11. března protagonisté jeho
filmu Doktor od Jezera hrochů,
u jehož příležitosti se autogramiáda
pořádala. Stejnojmennou knihu
v Brně podepisovali kromě režiséra
i Jaroslav Šmíd, představitel hlavního hrdiny filmu, Adéla Gondíková,
Sandra Pogodová, Alžběta Stanková a producent filmu Marek Veselický.


(red)

Radniční organizace

V dubnu bude radniční organizace
kontrolovat technický stav domů
Správa nemovitostí městské
části Brno-střed, příspěvková
organizace radnice, bude
v dubnu provádět kontrolu
technického stavu domů, které
spadají do její správy.
Pověření pracovníci budou v těchto
domech procházet nejen společné
prostory, ale také jednotlivé byty
a nebytové prostory.
Hlavním důvodem kontroly je zmapování aktuálního technického stavu spravovaných nemovitostí
a vytvoření plánu potřebných oprav
a údržby. Dalším důvodem je potřeba odhalit a zamezit „černé“ odběry,
kdy uživatel neoprávněně odebírá
některá média.
Nájemci bytů jsou dle Občanského
zákoníku a ustanovení nájemní
smlouvy povinni byt pronajímateli
za účelem kontroly zpřístupnit.

Vlastní kontrola v bytových jednotkách bude trvat jen několik minut
a nájemníky nijak neomezí.V domě
bude s předstihem vyvěšeno oznámení s informacemi o kontrole.
Pověřený technik do bytu za účasti
uživatele vstoupí, pohledově zkontroluje technický stav, zařizovací
předměty (vana, sprcha, WC atp.),
měřidla (vodoměr, plynoměr, elektroměr) a ověří počet bydlících
osob.
V případě obavy z návštěvy
neznámého člověka v bytě je možné ověřit datum, čas a jméno pracovníka pověřeného kontrolou telefonickým dotazem na
číslech: 545 215 313 nebo
545 215 708.


Bc. Marie Hanáková
Správa nemovitostí
MČ Brno-střed, p.o.

Kurz pomůže matkám po mateřské
dovolené si znovu najít práci
„Sladit práci a rodinu dá práci“
je název projektu, který probíhá
už od srpna minulého roku.
V Centru volného času Botanka
začnou v polovině dubna speciální kurzy.
Rodiče na mateřské dovolené, rodiče s dětmi do 15 let, dlouhodobě
nezaměstnaní a pečující o dlouhodobě nemocné členy rodiny. Ti
všichni jsou znevýhodněni v hledání
budoucího povolání. A právě těm
je určen speciální kurz.
„Celý projekt se skládá ze dvou částí. V rámci první z nich, části poradenské, jsme vyškolili 50 poradců.
Každý z nich bude individuálně radit
třem klientům z cílových skupin. Ti
po devítihodinovém setkání získají
certifikát, že kurz absolvovali,“ představila první část projektová asistentka Ing.Lenka Růžičková ze spo-

lečnosti EuroProfis, která celý projekt pořádá.
Další část bude probíhat v šesti
městech, mezi nimi i v Brně v Centru volného času Botanka. „Naučíme klienty postupy, jak se mají
ucházet o zaměstnání, jak správně
napsat životopis nebo jak začít podnikat,“ dodala Růžičková.
Společnost EuroProfis získala na
projekt grant z evropských fondů
a rozpočtu ČR. Kurzy jsou akreditovány MŠMT. „Absolvování takového kurzu jistě budoucí zaměstnavatel ocení v uchazečově
životopisu,“ podotkla vedoucí Centra volného času Botanka Mgr.Hana
Varmužová. Kurz začne v Brně
13. dubna a bude se konat 12 týdnů
vždy v úterý. Případné hlídání dětí
bude zajištěno.


(red)
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Radniční organizace

Světový den vody oslavil i bazén
na Kraví hoře

Zimní kluziště na Nových sadech
se proměnilo ve skatepark

Skončila bruslařská zimní
sezóna a začne letní pro milovníky skateboardu a online
bruslí.

Sportovní a rekreační areál
Kraví hora se připojil tak jako
ostatní bazény v České republice ke Světovému dni vody.
Světový den vody byl určen na
22. březen od roku 1993. Spojené
národy tento den navrhly v roce
1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru,
v Brazílii. Důvodem byla skutečnost, že na světě více jak miliarda
lidí trpí nedostatkem pitné vody,
nemá přístup k vodě.
V letošním roce bylo téma „Čistá
voda pro zdravý svět“ a koordinátorem byl UNEP.
Naším cílem bylo v tomto týdnu

podpořit organizace, které plavou
s handicapovanými dětmi a mládeží, a to bezplatným pronájmem
bazénu na Kraví hoře.Ten spravuje
příspěvková organizace radnice
městské části Brno-střed Sportovní a rekreační areál Kraví hora.
Voda smývá rozdíly mezi postiženou a nepostiženou populací. Bez
upozornění běžně nepoznáte, zda
ve vodě plave postižený, nebo
zdravý člověk. Věřím, že projekt
podpoříme i v budoucích letech.


Bc. Roman Vojáček
vedoucí provozu
Koupaliště Kraví hora
Foto: V. Franta,
archiv Kontaktu bB

Viewegh na Leitnerove
Michal Viewegh bude nadvakrát číst v brněnském Klubu
Leitnerova. Dětem i dospělým.
Populární český spisovatel
a publicista Michal Viewegh
bude ve středu 28. dubna hostem Klubu Leitnerova. Odpoledne věnuje dětem a studentům.
Od 13.30 hodin přečte ukázky
ze svých nových povídek studentům středních škol a gymnázií. Studenti s ním budou moci
také pohovořit v rámci závěrečné besedy.

Ve večerních hodinách od 19.30
hodin se autorské čtení zaměří
na širokou veřejnost. Těšit se tak
mohou Vieweghovi příznivci na
představení chystaného humoristického románu Biomanželka.
Hlavními postavami díla jsou
Hedvika, Mojmír a dula, průvodkyně těhotenstvím. Sám autor
žertovně dodává, že kniha byla
volně inspirovaná jeho manželkou. Autorské večerní čtení bude
opět spojené s besedou.


(red)
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Poslední den brněnských jarních
prázdnin, tedy 7. března byla oficiálně ukončena zimní sezóna
na kluzišti Nové sady.
Toto zařízení provozuje příspěvková organizace radnice městské části Brno-střed Sportovní
a rekreační areál Kraví hora.
Samozřejmě nechceme nechat
sportoviště dlouho zahálet, a tak
již tradičně začaly přípravy na
přestěhování a znovupostavení
překážek skateparku.
Ten byl oficiálně otevřen 17. dubna 2008 a jak bylo tehdy napsáno tisku: „Po letech bojů a marného čekání se neuvěřitelné

stalo skutečností a Brno se
dočkalo zbrusu nového skateparku.“
Skatepark se nachází na ulici
Nové sady, nedaleko od Malé
Ameriky na zastávce tramvaje
Soukenická.
Letos bude otevřen od května do
konce října. Vstup do tohoto zařízení je zdarma.
Skatepark bude pod stálým
dohledem správce, bude uklízen
a opečováván.
Veškeré informace o slavnostním otevření a dalších připravovaných akcích se dozvíte na
www.kravihora-brno.cz.


Bc. Roman Vojáček
vedoucí provozu
Koupaliště Kraví hora

Protidrogový program chce
varovat děti před nebezpečím
ŘEKNI DROGÁM NE! je bezplatný komunikační program
pro děti a mládež, který proběhne v Klubu Leitnerova.
První týden v květnu se uskuteční
v dopoledních hodinách v Klubu
Leitnerova protidrogový komunikační program pro děti a mládež
ve věku 10–15 let. Od pondělí
3. května do středy 5. května se
žáci druhých stupňů základních
škol z oblasti Brno-střed mohou
dozvědět užitečné informace
o drogových závislostech, gamblingu a vlivu drog na kriminalitu
mládeže.
Program ŘEKNI DROGÁM NE!
je připraven ve spolupráci se spo-

lečností MEDEA KULTUR, s.r.o.
a má akreditaci MŠMT ČR.
Preventivním pořadem provází
odborníci v oboru prevence a léčby závislostí, kteří disponují
odbornou kvalifikací a především
bohatými profesními zkušenostmi
v oblasti návykových závislostí.
Záměrem je oslovit co nejširší
vzorek populace v rizikovém věku
dospívání. Zpestřením pořadu
bude vystoupení zpěváka, který
hraje klíčovou roli svými protidrogovými postoji umožňujícími
dětem pozitivní vzorovou identifikaci. Pořady běží již řadu let
a jsou na ně kladné reakce ze
stran dětí i učitelů.


(red)

Stalo se v naší městské části

V mezinárodní klavírní soutěži Amadeus se umístili i žáci z Brna
Mozartovská soutěž pro mladé klavíristy
do 11 let proběhla letos 18.–20. února. Byl
to její 17. ročník.
Pravidelná klavírní soutěž je otevřena všem nadějným klavíristům, kteří dosáhli maximálně věku
11 let. Účastníci jsou rozděleni podle věku do
šesti kategorií. V té nejmladší soutěží hudebníci
do šesti let, nejstarší kategorie je limitována hranicí
11 let.
Do letošního ročníku, který pořádala Základní
umělecká škola Františka Jílka a Základní umělecká škola Veveří, se přihlásilo 67 dětí.Větší polovina byla z České republiky, z toho devět z Brna,
ostatní zavítali ze zahraničí. Své mladé pianisty
do Brna poslaly státy: Ukrajina, Rusko, Bělorusko,
Litva, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Slovensko
a Turecko. V minulých letech se do soutěže
přihlásily i děti z dalekého Japonska nebo Singapuru.
Mezinárodní pětičlenná porota vždy hodnotí pianisty podle předem známých kritérií a zohledňuje
technické a muzikální provedení. Nejmladší soutěžící hrají jen dvě až čtyři minuty, ti nejstarší mohou
zahrát až osm minut.
V časovém limitu musí zaznít
alespoň jedna skladba od
W. A.Mozarta, další skladatelé
jsou libovolní. Podmínkou

Veronika Syrková s diplomem.

Klára Francová po vyhlášení výsledků.

pouze je, že se musí jednat o Mozartovy současníky. Všichni soutěžící musí hrát zpaměti.
Absolutním vítězem soutěže se letos stala Zuzana
Šabíková z Nitry. Nejlepší interpretaci Mozartovy
skladby předvedla Josefína Janková z Olomouce,
nejlepším brněnským účastníkem byl Tomáš
Boček ze Základní umělecké školy Jaroslava Kva-

pila. Druhé místo v druhé kategorii získala Veronika Syrková z téže školy a nejmladší soutěžící
Klára Francová ze Základní umělecké školy Františka Jílka v Brně obsadila druhé místo v první
kategorii.

(red)
Foto vpravo Lubomír Stehlík

Doma u Veroniky Syrkové
hraje na klavír celá rodina

Ke třetím narozeninám
si Klárka Francová přála klavír

V klavírní soutěži Amadeus
vyhrála druhé místo. Kromě
toho Verunka Syrková ráda tančí latinskoamerické tance.

Klárka Francová se stala nejmladší účastnicí soutěže. Přesto hraje nejraději všechno zpaměti.

„U nás doma hraje na klavír i můj
bráška,“ říká Verunka Syrková, která
letos v klavírní soutěži Amadeus
obsadila druhé místo v druhé kategorii. „Ale vždyť on má jen čtyři a půl
roku,“ dodává s úsměvem paní učitelka Monika Czajkowská, která
Veroniku na soutěž připravovala.
U ní na Základní umělecké škole
Jaroslava Kvapila se Veronika učí
hrát na klavír od pěti let.
„Mamka i taťka hrají na varhany a učí
hru na klavír na církevní základní
umělecké škole. Na klavír mě ale hrát
nenutili, baví mě to,“ vysvětluje
Verunka. Letošního Amadea se prý
nemohla dočkat. „Zúčastnila jsem
se soutěže už minulý rok, to se mi
moc nechtělo.Teď jsem se ale těšila.
Na papíře jsem si dokonce škrtala
dny, které mi do soutěže ještě zbývaly,“ culí se malá klavíristka.
„A vůbec jsem tentokrát nebyla

nervózní,“ chlubí se. Paní učitelka,
která na soutěži získala ocenění za
úspěšnou přípravu žáků, Veroniku
doplňuje: „Nervózní jsem místo
Verunky byla já.“
Úplně nejraději Veronika prý hraje
Pannu a netvora a pak prstová cvičení.Ve škole trénuje dvakrát týdně,
před soutěží za paní učitelkou ale
chodila skoro každý den. „Doma teď
cvičím s taťkou a s maminkou zkoušíme i čtyřhru. O minulých prázdninách jsem ale za celou dobu hrála
jen jednou,“ dodává laškovně holčička s dvěma culíky.
Na soutěži hrála necelé čtyři minuty
W. A. Mozarta a J. Haydna. Úplně
nejtěžší pro Veroniku bylo naučit se
noty zpaměti. „Už podle prvních pár
taktů se pozná, jak dobře dítě hraje
na klavír,“ odpovídá paní učitelka
Czajkowská na otázku, zda nejsou
čtyři minuty málo.
Minulý rok získala Veronika první
místo v nejmladší kategorii na Prague Junior Note.


(red)

Je jí teprve šest let a nástěnka
Základní umělecké školy Františka
Jílka se chlubí jejím diplomem. Klárka vyhrála v nejmladší kategorii
Amadea druhé místo. Kromě toho jí
bylo uděleno čestné uznání nejmladšímu účastníkovi soutěže.
„Na klavír hraji rok a čtvrt. Taťka taky
hraje, ale byl to můj nápad,“ vrtí se
Klárka na tatínkově klíně. Ten její
slova pyšně opakuje: „Skutečně jednoho dne přišla s tím, že by chtěla
hrát na klavír. Teď už je na tom mnohem lépe než já.“
Ke třetím narozeninám si drobná
blondýnka přála klavír. „Tak jsme jí
koupili klávesy. Postupně jsme si
začali všímat, že má velmi dobrý
hudební sluch,“ vysvětluje Klárčin
otec Zbyněk Franc. Už ve čtyřech
letech chodila do přípravky na
základní uměleckou školu. Tam to
ale Klárku nebavilo. Nechtěla jenom

vytleskávat, ale už i rovnou hrát.
„Byli jsme velmi rádi, že jsme potkali
paní učitelku Janu Novákovou, která
byla ochotná už v tak útlém věku
s Klárkou začít cvičit. Většinou se
začíná až tak od šesti let,“ vysvětluje
Franc.
Dodává, že na klavír hrál sedm let,
ale nebylo to tak intenzivní jako
u jeho dcery. „Od konce 80. let zpívám v Brněnském akademickém
sboru. Občas také ve sboru v Janáčkově divadle. Manželka zase zpívala
v Kantiléně,“ uvádí Klárčin otec
k hudebnímu zázemí rodiny.
K samotné soutěži drobná Klárka
dodává, že vůbec neměla strach
a naučit se noty zpaměti jí nedělalo
žádný problém. „Klárka je ještě malá,
neví, co je strach,“ směje se tatínek.
Kromě hraní na klavír si malá pianistka oblíbila ve škole matematiku
a výtvarnou výchovu. „Taky mě baví
tělocvik, ale nemám ráda převlíkání.
Proč nemůže existovat nějaký stroj
na převlíkání,“ směje se roztomile
Klárka.


(red)
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Michal Březina: na kanadách jsem stál jen jednou a už je nikdy neobuji
Michal Březina se stal letos
naší mužskou krasobruslařskou jedničkou. Na seniorském
mistrovství Evropy získal nepopulární bramborovou medaili,
ale čtvrté místo v Tallinnu bylo
jeho doposud největším úspěchem. Potom ovšem přišla
olympiáda a třetí nejlepší umístění mezi Evropany a celkové
desáté místo. Nejlepší olympijské umístění našeho krasobruslaře od roku 1992. Jeho
výkon ve Vancouveru ohodnotili všichni světoví experti
a naše někdejší krasobruslařská hvězda, mistryně světa
z roku 1949 a 1950 Ája Vrzáňová, ho označila za fantastický.
Podle této členky krasobruslařské Světové síně slávy to
může být pro Michala za čtyři
roky v Soči i zlatá.

Nezatočila se vám z těch
výsledků a z takových
hodnocení hlava?
Točit se budu muset ještě pořádně.
Obrazně i doslova.Tohle je pro mě
teprve začátek. Je pravda, že moji
největší konkurenti za čtyři roky na
olympiádě už možná startovat
nebudou, ale já je chci porážet,
i kdyby ještě závodili. A na tu příští
olympiádu já teď nemyslím. Jedu
závod od závodu. Je přede mnou
moje první mistrovství světa mezi
muži (rozhovor vznikal před
mistrovstvím světa v Turíně) a tam
chci být co nejlepší. Závodí se proto, aby se vyhrávalo. A já vyhrávat
chci.

Kdo vás ke krasobruslení
přivedl. Říká se, že váš
táta, sám bývalý a dobrý
krasobruslař…
To je pravda, ale tím první impulsem bylo vítězství našich hokejistů na olympiádě v Naganu.
Inzerce – partner rozhovoru

STĚHOVÁNÍ STANĚK s.r.o.

Dodnes si vzpomínám na tu
atmosféru ranního televizního
přenosu v únoru roku 1998. Jako
většina kluků jsem pak hned chtěl
hrát hokej a být Jágrem. Začal
jsem se učit bruslit a šlo mi to tak
dobře, že už mě pak táta jen
nasměroval. Krasobruslení mě
začalo bavit, stal jsem se žákovským mistrem republiky a bylo to.

Takže vám není líto, že
obouváte krasobruslařské
brusle místo hokejových?
Na kanadách jsem stál jen jednou
a už je nikdy neobuji. Při prvním
vstupu na led jsem si dal na břicho… (smích).

Ale kamarády mezi našimi
hokejisty nějaké máte, ne?
Dobře si rozumím s Petrem
Čajánkem. A ve Vancouveru jsem
se potkal i s Jardou Jágrem. Když
jsem se před těmi dvanácti lety
díval na přenos z Nagana, určitě
mě nenapadlo, že budu společně
s tímto borcem v jedné olympijské
výpravě.

Hodně se toho napsalo
o vašem krasobruslařském
nadání, obdivuje se váš
trojitý axel nebo kombinace trojitého flipu s trojitým toeloopem. Hodně lidí
ale u obrazovky trne, když
na některý skok najíždíte.
Skočí, neskočí… Na co při
tom nájezdu myslíte?
Když jedu na skok, nepřemýšlím.
Vypínám hlavu. Odraz, zarotovat,
dopad. To jde automaticky. Při skoku jsem hlavou ve výšce dva a půl
metru, do dálky je to přes tři metry
a celé to trvá něco přes vteřinu.
Když člověk přemýšlí, co musí,
co nesmí, tak zmešká tu setinu
odrazu a skok je pryč. Když najíždím, tak se snažím mít v hlavě
úplně prázdno.

Úplně prázdno máte
v hlavě i co se týče nějaké
přítelkyně?
Mám kamarádky, ale na nějaký
hlubší vztah nepomýšlím. Určitě
teď nemám v plánu, abych se ve
společnosti dívek nechal fotografovat na různých VIP párty. Když
chcete vyhrávat, musíte tomu
něco obětovat.
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Profil
Někdo to možná bere jako
odpočinek. Jak
odpočíváte vy? Prý máte
rád staré české filmy?
Nejraději mám ty s Vlastou Burianem. Poslouchám taky muziku.
Momentálně je mým nejoblíbenějším zpěvákem Kanaďan
Michael Bublé. Poslouchám ale
taky Beatles, Louise Armstronga
nebo Franka Sinatru. U toho se
bezvadně relaxuje.

Po mistrovství světa v Turínu ještě asi moc neodpočíváte. Vaši příznivci pro vás
připravili narozeninovou
oslavu v rámci benefičních
Brněnských Velikonoc na
ledě, i s tím Armstrongem,
a taky vás pozval Jevgenij
Pljuščenko…
Je to exhibice Ice Olympic Tour, ve
které se objeví také Stéphane
Lambiel, Aliona Savčenková,
Robin Szolkowy a další osobnosti.
Tato show by k nám měla přicestovat v polovině dubna, a tak
doufám, že se s některými z mých
fanoušků při ní uvidím. Zatím děkuji
za přání k narozeninám i za přízeň.


Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Michal Březina se narodil
30. března 1990 v Brně. Ke
krasobruslení ho přivedl táta
Rudolf a fandí mu pochopitelně
také maminka Edita a čtrnáctiletá sestra Eliška. Také krasobruslařka. Je členem TJ Stadion
Brno a jeho trenéry jsou Petr
Starec, Karel Fajfr a Karol Divín.
Michal je studentem Gymnázia
Johanna Gregora Mendla
v Brně a v příštím roce ho čeká
maturita. Měří 172 cm a váhu si
udržuje na 64 kg. První juniorský titul mistra republiky získal
v roce 2005 a obhájil ho v roce
2006 i 2007. Mistrovství světa
juniorů se účastnil poprvé v roce
2007 a byl šestnáctý. O rok později byl pátý a v roce 2009 skončil v Sofii na 2. místě a vybojoval
titul světového vicemistra. Seniorské mistrovství Evropy absolvoval poprvé v roce 2008
a skončil šestnáctý. V roce 2009
byl desátý a na letošním ME
skončil na 4. místě. Letos poprvé získal titul seniorského
mistra republiky. Jeho dosavadním největším úspěchem je
desáté místo na olympiádě ve
Vancouveru, byl třetí mezi Evropany. Koncem března absolvoval také premiéru na seniorském mistrovství světa v Turíně,
které skončilo po uzávěrce
tohoto čísla.

Naše školy

Učitelé na nám. 28. října pomáhají romským žákům ve studiu

Základní škola a mateřská škola na nám. 28. října získala do
svého týmu dalšího poradenského pracovníka.
V rámci projektu Rovné příležitosti
ke vzdělávání pro romské žáky
v inkluzivní škole je od 1. února
2010 školní poradenské praco-

viště (ŠPP) rozšířeno o speciální
pedagožku a asistenta ŠPP. Tento projekt je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky. Dále na škole působí školní
psycholog, výchovný poradce
a školní metodik prevence. Ti
všichni se snaží zefektivnit vzdělávání romských žáků, kteří tvoří
většinu žactva na této škole.
„Vzdělávání žáků ze sociálně
vyloučených lokalit, převážně se
jedná o romské žáky, je doprovázeno problémy. Těmi jsou nemotivovanost, absence předškolní
přípravy, vysoká absence ve škole, migrace, kriminalita, sociálně

patologické jevy a jiné. Často se
v souvislosti s obyvateli sociálně
vyloučených lokalit mluví o sociálně znevýhodněných či nepřizpůsobivých občanech,“ zdůvodňuje
potřebu dotace zástupce ředitelky
Mgr. Libor Tománek.
Tito sociálně znevýhodnění občané potřebují podle něj odpovídající podmínky. „Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v běžné
škole předpokládá systémové
řešení, tzn. vytvoření odpovídajících podmínek. Jejich vzdělávání
předpokládá nějaká zvýhodnění,
neboli je dražší. Školy chybějící
systémové nastavení podpory
vzdělávacího procesu suplují

sháněním peněz v grantových
řízeních. S ohledem na kumulaci
a šíři „diagnóz“ je jedním z nutných podpůrných opatření silné
poradenské pracoviště na těchto
školách,“ vysvětluje dále zástupce.
V budově školy na ulici Traubova
také vzniknou odborné učebny
pro integrovanou tématickou
výuku. V rámci spolupráce s rodiči
vznikne klub rodičů a databáze
mentorů z řad pracujících rodičů,
kteří budou romské žáky motivovat k pokračování ve studiu
a úspěšnému zařazení do světa
práce.

(red)

Sté výročí slaví základní a mateřská škola na Křenové
Před sto lety byla založena
budova na Křenové ulici, v níž
sídlí základní a mateřská škola.
Učitelé a žáci školy připravují
pestrý slavnostní program.
Stavba školy vznikla podle projektu vídeňského secesního architekta Franze Holika jako jubilejní stavba k 60. výročí panování císaře
Františka
Josefa I.
v letech
1910 až 1913.

„Vedení školy spolu se všemi pracovníky školy připravují mnoho
akcí k důstojnému oslavení tohoto
výročí, vlastně se v tomto duchu
nese celá činnost školy v tomto
roce,“ uvedla za učitelský tým
Mgr. Ludmila Kotlánová.
„Na Den Romů se žáci naší školy
předvedou svým rodičům v tělocvičně. V květnu pak plánujeme
uspořádat přátelský turnaj v kopané za účasti žáků našich partnerských škol na nám. 28. října
a Merhautově ulici,“ uvedla k nej-

Program oslav

bližšímu programu Kotlánová.
V měsíci červnu uspořádá škola
tradiční jarmark. Bude určen dětem
i jejich rodičům a kromě zábavných
soutěží na něm vystoupí děti ze
školy Křenová, partnerských škol
i partnerských organizací.
Hlavní oslava ke stému výročí
školy se chystá 25. září. Program
pro žáky, absolventy, příznivce
školy i širokou veřejnost proběhne
ve všech prostorách školy a nejbližším okolí.


7. dubna – Den Romů
10.30–12.00 hod., tělocvična
školy, pro rodiče a žáky
květen – Turnaj v kopané
hřiště ZŠ Vranovská
červen – Tradiční jarmark
hřiště Mlýnská, pro rodiče
a žáky
24. září – Oslava 100. výročí
založení školy
10.00–18.00 hod., budova
školy a okolí, pro širokou
veřejnost

(red)

Školy na Brně-střed

ZUŠ Františka Jílka zve na talentové zkoušky do všech oborů
Hudba, tanec, divadlo, výtvarné práce.To vše nabízí Základní umělecká škola Františka
Jílka, jedna z největších škol
tohoto typu v Brně.
Její hlavní, zcela nově zrekonstruovaná bezbariérová budova
sídlí na Vídeňské 52. Druhá
budova školy, na Vídeňské 85,
disponuje s koncertním a baletním sálem.
Další detašovaná pracoviště jsou
v městských částech Brno-Nový
Lískovec, Čtvrtě 5 a ZŠ Svážná 9; Brno-Bohunice, Amerlingova 2 a Bohuňova 27; Brno-Žebě-

tín, ZŠ Kohoutovická 33 a ZŠ Křivánkovo nám. 11.
Pod vedením zkušených pedagogů nabízí škola v hudebním
oboru výuku hry na klavír, varhany, keyboard, housle, violu,
violoncello, zobcovou i příčnou
flétnu, pikolu, hoboj, klarinet,
saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, akordeon, kytaru,
bicí, sólový zpěv a také aranžování pomocí počítače. Žáci mají
možnost účinkování v komorních
souborech – barokním, folkovém,
akordeonovém, smyčcovém či
dětském sboru.
Taneční obor zahrnuje taneční

průpravu, klasický, současný
i lidový tanec. Literárně dramatický obor vede žáky k dramatické
průpravě, uměleckému přednesu, pohybové výchově, praxi
v souboru či černém divadle.
Výtvarný obor nabízí ve svých
kvalitně vybavených učebnách
výuku kresby, malby, grafiky,
modelování, keramické tvorby,
dekorativní činnosti a studium
dějin umění.
Přijímací talentové zkoušky
pro školní rok 2010/2011
budou v termínech 7. a 8. dubna, 10. a 11. května 2010 od
15.00 do 18.00 hodin v budo-

vách Vídeňská 52 (obory
hudební, výtvarný a literárnědramatický) a Vídeňská 85
(obor taneční).
Podrobnější informace o zkouškách je možné získat na inter netových stránkách školy:
www.zusjilka.cz nebo na telefonním čísle 543 213 764 vždy ve
středu 14.00–17.00 hodin pro
obor hudební a na čísle
543 212 956 vždy v pondělí
14.00–17.00 hodin pro obory
taneční, výtvarný a literárně-dramatický.


(red)
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Jarní měsíce vidí módní návrhářka Gábina Páralová v modré barvě
Gábina Páralová žije a pracuje
v Brně, zákaznice má ale po
celé České republice a jejích
modelů si všímají i v zahraničí.
První přehlídku uspořádala
v Brně v roce 1994, dnes patří
mezi vyhledávané návrhářky
a k jejím pravidelným zákaznicím patří například herečka
Tatiana Vilhelmová.

Jak jste se k módnímu
návrhářství dostala, byl to
váš sen z dětství?
Pokud máte už od mala v někom
blízkém rádce a vzor, je to velké
plus. Když vás někdo svojí prací,
svým koníčkem, postojem inspiruje, je to jako s elektronickou
navigací. Pohybujete se bez starosti, že zabloudíte nebo se vydáte nesprávnou cestou. A mne
v mém dětství ovlivnily dvě důležité osoby a hlavně kamarádky.
Chtěly se prostě oblékat jinak.

Začínala jste v Brně
v devadesátých letech.
Jaký byl tehdy postoj
veřejnosti k módnímu
návrhářství?
Začínala jsem v roce 1995. Svůj
první obchod jsem otevřela v roce
1996, tehdy ve Spodním traktu,
což byly alternativní prostory pro
podnikání mladých lidí. Všichni
generačně spřízněni i nadšeni.
Od ostatních generací jsem v té
době moc ohlasů neslyšela. Spíše mne v podvědomí zaškatulkovali jako návrhářku pro mladé.

Pamatujete si ještě na
svoji první přehlídku
v roce 1994 v Brně?
Konala se v divadle na
Provázku.
Na takové životní události se
nezapomíná. Připravovali jsme ji
jako divadelní představení. Pomáhal nám Vladimír Morávek. Vystupovali tam herci z divadla. Přehlídku uváděl Radim Fiala
a naživo hrála skupina Škaredá
holka. I plakát byl vtipný. Vytvořil
mi jej kamarád a při pohledu z dálky bylo vidět hlavně Gábina Páralová, Škaredá holka. Ostatní text
jste přečetli až zblízka.

Když jste si v Brně dva
roky poté zakládala svůj

první salón, měla jste už
stálou klientelu, anebo to
byl spíše risk?
Věděla jsem, že pokud se chci
posunout dál, musím odstoupit od
stroje a kreslicího papíru a začít
vytvářet značku. Velkým plus pro
mne byla komunita a dychtivé mladé slečny mého věku, které toužily
mít rozstříhané šaty od Gábiny
Páralové. Nepřemýšlela jsem nad
tím, jestli je to risk. Intuitivně jsem
se rozhodla a šla do toho.

Dnes si už u vás nechává
pravidelně navrhovat šaty
třeba Táňa Vilhelmová,
Klára Melíšková, Nela
Boudová. Jak si vás našly?
Úplně na začátku si mě našla
Magdaléna Kožená, tenkrát ještě
studentka, která chtěla šaty na
vystoupení. Navrhla jsem jí žluté
šaty v barvě duhy a nedovedla
jsem pochopit, proč se v tom musí
dobře nadechovat (smích). Pak si
mě našla Lada Jelínková. Hrála
hlavní roli ve filmu Karla Kachyni
Hanele a chtěla šaty na premiéru.
A pak to šlo jako domino. Její kolegyně viděly šaty, které má na
sobě, ptaly se, odkud je má, chtěly
kontakt. Tato forma reklamy je
pořád nejlepší. Poslední počin byl
pro Klárku Melíškovou, nominovanou na Českého lva ve vedlejší
roli a teď chystám malou kolekci
pro Táňu Vilhelmovou.

Jakým způsobem probíhá
vaše spolupráce?
Nechávají ty modely úplně
na vás, nebo mají naopak
jasné požadavky?
Pro mou tvorbu je velmi důležité,
abych dostala prostor. Nezáleží na
tom, jestli navrhuji pro slavnou
herečku, maminku na mateřské
dovolené, paní učitelku nebo
manažerku nadnárodní společnosti. Oslovují mě mailem, telefonicky nebo přímo v obchodě, kde
si mne občas pletou s prodavačkou, což je milé. Potřebuji tvůrčí
volnost, abych se inspirovala temperamentem zákaznice, jejím zevnějškem, řečí těla a celkovou
energií, kterou vyzařuje. Pak jsem
schopna udělat své maximum.
Vnímám zákaznici a paralelně přemýšlím, jaká barva, střih a typ oblečení budou nejoptimálnější. Na
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Profil
druhé straně i zákaznice se musí
cítit dobře, vědět, že s ní vedu dialog a nevnucuji svoji představu
tvůrce. Pro mě osobně je největším přínosem, když vzájemná
energie funguje, pokud se navzájem se zákaznicí doplňujeme. Je
příjemné, když zákaznice dokážou
ocenit vaše know-how, váš nápad,
invenci, znalost a orientaci v oboru.
Bohužel jsou to spíše výjimečné
situace. Mnoho lidí má pocit, že
nápad, který předložíte a prezentujete, nic nestojí.

Jste známá tím, že vaše
modely jsou extravagantní
a neotřelé. Mají proto o ně
zájem kromě známých
osobností i lidé z široké
veřejnosti?
Setkávám se někdy s názorem,
že tvořím jen pro štíhlé a mladé.
Což tak rozhodně není. Snažím
se oslovit široké spektrum žen.
Mám radost, když zákaznice přivede maminku, která obdivuje
dceřiny modely a nechá si ode
mne navrhnout třeba kostým.
A pak už chodí bez dcery, ale
s kolegyněmi z práce, které chtějí
vědět, kde se tak dobře obléká.

Nabízíte i svatební šaty.

Gábina Páralová začátky módní návrhářky spojila s šitím
a navrhováním šatů pro své
kamarádky a vrstevnice. První
módní přehlídku uspořádala
v Brně v roce 1994. O dva roky
později si otevřela svůj první
obchod v brněnském Spodním
traktu. Větší salon poté otevřela
v Galerii G, nyní se její reprezentativní obchod nachází
v Solniční ulici v Brně. Přehlídky pořádá pravidelně v Semilasse nebo v galerii Vaňkovka,
s modely ale jezdí také do Prahy. Tam si plánuje otevřít svůj
nový obchod. Její šaty si pravidelně obléká Táňa Vilhelmová, Nela Boudová nebo Klára
Melíšková.

Prozradíte v jaké cenové
rovině se pohybují?
Pokud si zákaznice vybere
z aktuální nabídky katalogu, jsou
ceny pevné. Protože zde už
máme ověřenou náročnost výroby a spotřebu materiálu. Cena
takového autorského modelu se
pohybuje okolo 12 tisíc korun.
Pokud se však jedná o individuální zakázku, je cena rovněž individuální.

Rozhovor
Vytváříte i kolekce pro
muže?
Bohužel ne, jde o úplně jiný obor.
Pár modelů jsme v rámci některých kolekcí vytvořili, ale jde spíše
o výjimku. Ráda však poradím
a partnery vizuálně doladím.

Je v Brně velké
návrhářské prostředí?
Stýkáte se s jinými
brněnskými návrháři?
S několika jsem se setkala při
natáčení tehdejšího pořadu Móda
extravagance manýry. Jinak se
ale nestýkáme.

Jaký je váš názor na
pravidelné módní veletrhy
Styl a Kabo v Brně? Je
možné je porovnávat se
zahraničními přehlídkami
v zahraničí?

V Londýně jsem byla ve čtvrti, kde
je hodně butiků návrhářů a měla
jsem na sobě svoje šaty. Kousek
ode mne zkoušely šaty dvě mladé
Angličanky a když viděly, jak jsem
oblečená, požádaly mě o názor,
které šaty koupit. Pro mne to bylo
příjemné ocenění.

Vaše modely jsou známé
i mimo Českou republiku,
co považujete za svůj
dosavadní největší
úspěch?
Za svůj největší úspěch považuji
na první pohled malé věci, které
pro mne však malými nejsou.
Úspěch na přehlídce ve Vídni je
sympatický, ale nadšené emaily
zákaznic a přání, aby mi nevyschla tvůrčí invence pro mne znamenají více.

Jak se v zahraničí dívají
na českou módu?

Žijete a pracujete v Brně.
Předpokládám, že to tady
asi máte ráda. Ale nikdy
jste neuvažovala, že byste
se přestěhovala do Prahy?
Přece jenom pro módní
návrhářku by to bylo
výhodnější. Už jste si tam
otevřela svůj salón?

Odpovím vám krátkým příběhem.

O salónu v Praze už uvažuji pět let.

Vše je otázkou peněz. Na Styl
a Kabo mne vždy nejvíce zajímaly
přehlídky mladých návrhářů,
absolventů, nebo adeptů na Top
styl. Někteří zúčastnění by mohli
ihned předvádět v zahraničí.

Myslím, že teď dozrál ten správný
čas se porozhlédnout po nějakém
vhodném prostoru a zkusit nabídnout svoje modely i v Praze.

Obecně se ví, že Češi na
módu moc nedbají. Jak se
podle vás oblékají lidé
v Brně?
Podle mého názoru se za poslední roky vkus cizeluje a zlepšuje.
Ženy jsou schopné si ušetřit na
dražší a kvalitnější věc a potom ji
vkusně kombinovat s levnějšími
kousky. Je však ještě velký rozdíl
mezi kosmopolitní Prahou,
Brnem, Litomyšlí, Hradcem Králové nebo Břeclaví. Každé město
má své specifikum, to pak spojují
nadnárodní značky. Myslím, že
se vkus zlepšil i ve schopnosti
svůj celkový dojem lépe sladit.

Co si oblékáte vy? Máte
nějakého svého
oblíbeného návrháře?
Nemám teď stálý vzor, líbí se mi
tvorba několika návrhářů. Záleží,
jak se jejich tvorba vyvíjí, jestli
mají švih a nápad. Jestli dokážou
být vtipní i ve střihu, kombinaci
materiálu. Stálicí mezi návrháři
pro mne byl Alexander Mc Queen.

Z českých návrhářů se mi líbí práce Pavla Jevuly a Jakuba Polanky.
Osobně si oblékám většinou
pohodlné sportovně elegantní
oblečení, někdy však mám období pouze šatů.

Utrácíte ráda za oblečení?
Jaký nejdražší kus jste si
pořídila?
Spíše než za oblečení utrácím za
kabelky a boty. Mám ráda svoje
věci, takže je mám za dobrou
cenu.

Co se teď na jaře bude
nosit?
Vrací se přetransformovaný military styl. Já však jaro vidím spíše
v modré…

Kdy a kde budete mít
nejbližší přehlídku? Co na
ní návštěvníci uvidí?
Nejbližší přehlídka by měla být
v červnu letošního roku. Určitě
zveřejním přesné datum na svých
webových stránkách. Přehlídka
bude tradičně z pěti menších
kolekcí, například jedna se jmenuje aviatik military a další má
pracovní název bílo-zlatá.


(red)

Mohlo by se hodit

Rozmarýnek připravuje letní tábory pro děti.
Přihlašování potrvá do konce měsíce dubna
Rozmarýnek opět připravil na
léto několik příměstských
a pobytových táborů. Přestože
se rychle zaplňují, stále jsou
volná místa.
Rodiče a děti si tak mohou vybrat
z nejpestřejší škály několikadenních táborů. Jediný úplně zaplněný je již tábor Mauglí, ostatní ještě čekají na své příznivce.
Rodiče mohou své děti poslat na
tábory Pat a Mat, Expedice Eko,
Vítání prázdnin, Tajemná Amazonie, Robin Hood, Vzhůru do
oblak, Ferda Mravenec, Ptakopysk, Výlety pana Broučka,
Kolumbus s angličtinou nebo
Loučení s létem.

Tábory se většinou týkají přírodovědné tematiky, zoologie
a chovatelství, ale i keramiky
a angličtiny. Programy jsou pro
děti většinou připraveny každý
den od 7.30 do 17.00 hodin. Děti
mají zajištěno u příměstských
táborů stravování po celý den
(svačina, teplý oběd s polévkou,
svačina), u pobytových táborů
stravování 5krát denně. Na
pobytových táborech spí děti
v budovách, ve vlastních spacácích. Program příměstských
táborů probíhá obvykle v přírodní zahradě Rozmarýnku,
v budově nebo v lese. Maximální počet účastníků tábora je
u většiny akcí 22, děti jsou na

Matematická
třída Sirotkova

množství aktivit rozděleny do
skupin.
Zálohu je nutné zaplatit do 30.dubna. Jedno dítě je možné přihlásit
maximálně na tři letní akce Rozmarýnku. Do počtu maximálně tří
akcí se nepočítá pobytový tábor
Vzhůru do oblak a Loučení
s létem. V případě zájmu kontaktujte Rozmarýnek nejlépe na
e-mail martin.srom@lipka.cz nebo
tel. 541 220 208. Při objednání je
nutné nahlásit jméno a věk dítěte,
mobilní telefon a email na rodiče
dítěte.
Rozmarýnek je pracovištěm Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání.


(red)

ZŠ Sirotkova otevírá v příštím školním roce 5. a doplňuje 6. třídy se zaměřením na výuku matematiky
a informatiky.
Rodiče, jejichž děti baví
matematika a počítače,
mohou zaslat vyplněnou přihlášku na adresu ZŠ Sirotkova 36, Brno, 616 00. Přijímací řízení se koná 5. května
v 8.00 hod. Den otevřených
dveří se pro tyto žáky bude
konat 21. dubna od 14.00 do
18.00 hod. Přihlášky a další
informace jsou k dispozici
v budově školy nebo na
www.zssirotkova.cz.


(red)
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Inzerce
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Inzerce

Minská 109, Brno
tel.: 541 247 755, 602 933 328
po–pá 10–12 13–18
e-mail: nore@volny.cz
KVALITNÍ ČESKÉ
KUCHYNĚ

www.noretrade.cz
KUPÓN NA NÁVRH KUCHYNĚ ZDARMA
JMÉNO:………………………………………..…….………
TEL:……………………..……
ADRESA: ……………..................………………………
MAIL:……………………..…
Při předložení kuponu Vám vypracujeme 1 návrh kuchyně zdarma.
Platnost do 30. 8. 2010
NORE TRADE, s.r.o. Minská 109, Brno

- obkladačské práce CTC s.r.o.
CZUPWÈKÈESB
SFLPOTUSVLDFCZUƉ EPNƉ
[FEOJDLÏQSÈDF
XXXPCLMBEZWCSOFD[tUFM732 966 016
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Rozhovor

Brankář hokejového týmu HC Kometa Brno Sasu Hovi se narodil
ve Finsku. O své sportovní dráze říká: Chci jít pořád nahoru!
Drobný, křehce působící Fin,
do kterého byste na první
pohled neřekli, že býval idolem
fanoušků bratislavského Slovanu. Pověstné je jeho ježdění
v nákupním vozíku po ledě.
Nyní jeho jméno pravidelně
vyvolává zaplněná brněnská
hala Rondo, načež on po vyhraném zápase v brankářské
výstroji tančí v rytmu finské
skladby Levan Polkka. Sasu
Hovi patří bezesporu k nejznámějším Finům žijícím v současnosti v Brně.

Chytal jste dříve tři sezóny
za Slovan Bratislava.
V čem se nejvíce liší
česká a slovenská
hokejová liga?
Slovan je velký klub, nejlepší klub
na Slovensku. Nevím proč, ale
lidé v jiných slovenských městech
vůbec nemají rádi Slovan. Je tam
úplně jiná atmosféra než tady
v Brně, kde máme vůbec nejlepší
atmosféru v Česku – a když hrajeme venku, tak s námi jedou
i naši fanoušci. Slovenská liga má
pět dobrých klubů srovnatelných
s českými a ty ostatní nemají tolik
peněz, ale mají výborné hráče.
Se Slovanem jsme měli problémy
porazit kohokoli, i když jsme hráli
proti poslednímu týmu z tabulky,
byl to těžký zápas. Slovenská liga
je kvalitní, ale v Česku je vyrovnanější a trošku kvalitnější.

Vnímáte nějaký zásadní
rozdíl mezi životem
v Bratislavě a Brně?
Bratislava je hlavní město a tudíž
je tam hodně lidí, co mají peníze
a chtějí to ukázat. Jedou v pěkném autě a když jdou na kávu,
tak chtějí předvést, že mají peníze
a pěkné hodinky. V Brně je trošku
jiná mentalita.

Na Slovensku jste hrál
i v televizním seriálu
Panelák, jakou jste v něm
měl roli?
Hrál jsem jedenkrát sám sebe,
jenom pár minut.

Uvádíte v jednom
rozhovoru, že vám číšníci

v Brně občas říkali, že
„mluvíte jak debil“, jaké
jsou reakce na vaši
češtinu nyní?
Každý den se učím něco nového
česky.

Máte učitelku?
Ne, nemám, učím se hlavně v šatně od spoluhráčů. Momentálně
mluvím česky tak, že si lidé myslí,
že jsem rodilý Čech, ale mluvím
nějak blbě, ale když vysvětlím, že
jsem z Finska, tak je to v pohodě
(smích). Noviny ani knihy česky
ještě nečtu, ale dabovaným filmům rozumím.

Chodíte do barů
a hospůdek v Brně?
Rád zajdu se spoluhráči na jedno
pivo nebo na kávu. Atmosféra
v českých hospodách je příjemná.
Ve Finsku chodíme na kávu spíš
k sobě domů, protože v restauracích je to drahé.

Jaký je váš vztah
k alkoholu? Hodně
hokejistů třeba žvýká
tabák.
Takové věci nejsou dobré pro
zdraví, nic takového nepotřebuji.

Jak vnímáte zájem
fanoušků a médií?
Když jsme hráli venku se Slovanem Bratislava, tak to bylo občas
hodně negativní. Slovenská média
jsou velmi koncentrovaná na Slovan, 50 % hokeje v médiích je Slovan. V Brně je, jak jsem už říkal,
nejlepší hokejová atmosféra.

Jako jeden z mála
brankářů jste dal gól, jak
na tu situaci vzpomínáte?
Hráli jsme se Slovanem semifinále play-off proti Trenčínu, byl to
jeden z nejlepších momentů mé
kariéry, bylo to nádherné. Lidé
potom tleskali a skandovali ještě
deset minut.

Profil
Jaké máte mimohokejové
aktivity?
Rád chytám ryby a jsem s rodinou. Studuji matematiku na univerzitě. Když jsem mimo domov,
tak je těžké se učit, učím se přes
internet. Ale když jsem ve Finsku, tak chodím do školy normálně každý den. Hokeji se po skončení kariéry věnovat nebudu,
chtěl bych ještě zkusit něco jiného. Chtěl bych dělat byznys,
mám ve Finsku firmu, reklamní
agenturu.

Jaký máte hokejový sen?
Neumím a ani nechci chytat
v žádném špatném týmu, chci jít
pořád nahoru. Největší sen je
NHL a finská reprezentace –
a pak můžu skončit. (smích)



Tomáš Setnička
(noviny Bastila)
foto: Iveta Jelenová

Sasu Hovi se narodil 12. srpna 1982. S hokejem začínal ve
finském Tampere. V domovské
nejvyšší soutěži oblékal i dres
Lahti. V české extralize se
poprvé objevil v roce 2005, kdy
posílil Vsetín. Potom hrál za
bratislavský Slovan. V Bratislavě vyhrál dva tituly a stal se nejlepším brankářem soutěže.
Podobné pocty se mu dostalo
i v European Champions Cup
(ročník 2007/08). Bonusově
k tomu se pak stal prvním brankářem ve slovenské extralize,
který dokázal vstřelit branku,
což se mu povedlo v semifinále
proti Trenčínu. Nyní je na ročním hostování v Kometě Brno.
Sasu Hovi mluví finsky, švédsky, česky, slovensky a anglicky.
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Téma sportu

Historie tenisového klubu BLTC sahá až do doby Rakouska-Uherska

Českoslovenští reprezentanti Jaroslav Drobný a Miloš Šolc s předsedou Dr. Václavem Weinerem na tenisových dvorcích v Lužánkách.

Tenisové dvorce v Lužánkách v 50. letech.

Král komiků Vlasta Burian a Ferenc Maršálek.

V centru Brna se hraje tenis
přes 100 let. Brněnský lužánecký tenisový club, který již od
dob Rakouska-Uherska sídlí
v parku Lužánky, se pojí se jmény Karla Engliše, Vlasty Buriana nebo Gustava Broma.

doročně se však v Lužánkách
podařilo uspořádat mezinárodní
turnaj, v některém roce i dva, za
účasti špičkových evropských
tenistů, z nichž byli mnozí reprezentanti Davis Cupu, a tenistek
a celé československé špičky,“
vysvětlil Hanák.

V Lužánkách se sportovalo už
koncem 19. století, vesměs to byly
kluby brněnských Němců. Hrál se
tam i bandy hokej a kopaná.
Prvním tenisovým klubem v Lužánkách byl německý BLTK
(1895), druhým pak česká Moravská Slavia Brno (1906).
V roce 1913 se tenisté Moravské
Slavie rozhodli osamostatnit
a vznikl tenisový klub, který plným
názvem zněl Brněnský lawn tennis circle.
„Mezi zakládajícími členy BLTC
byli např. profesor Karel Engliš,
pozdější první rektor Masarykovy
university v Brně a československý ministr financí, profesor Weyr,
dr. Rudiš a další osobnosti,“ přiblížil začátky Brněnského lužáneckého tenisového clubu jeho
člen Zdeněk Hanák.

V centru Moravy
Od samého začátku si BLTC získal značné sportovní postavení
v rámci celé Moravy. Už v roce
1913 se na jeho kurtech hrál první
mezizemský zápas Čechy–Morava, stejně tak jako o rok později,
a většina reprezentantů Moravy
byla z BLTC. Čechy, které měly
díky pražským tenistům značný
herní náskok sice s přehledem
zvítězily, ale kvalita nejlepších
hráčů BLTC, kterými byli Dosedla,
Světelský, Dvořák, Dvořáková,
Šašecí a další, šla strmě vzhůru.
„První světová válka pochopitelně
přibrzdila rozmach klubu, ale již
v první polovině dvacátých let se
stal sportovně i společensky nejvýznamnějším tenisovým klubem
v Brně a patřil k nejvýznamnějším
v celém Československu,“ pyšně
poznamenal Hanák. Nejlepšími
hráči klubu byli v té době Völkerová, Klumparová, Š. Rudiš,
Dosedla, Stavělová aj.
„V těchto letech se ještě pravidelné soutěže družstev nehrály, jen
turnaje jednotlivců a přátelské
meziklubové zápasy. Téměř kaž-
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Světová tenisová elita
v Lužánkách
Zcela mimořádnými událostmi
pak byly tenisové exhibice světové tenisové elity. V roce 1925 přijela do Lužánek tehdejší první
hráčka světa Francouzka Suzanne Lenglenová, v roce 1929 tehdejší první tenista světového
žebříčku Francouz Henri Cochet.
Tuto událost přenášel přímým
přenosem brněnský rozhlas
a komentoval ji brněnský tenisový
teoretik profesor Florián Dvořák,
také člen BLTC. Cochet přijel do
Lužánek hrát ještě v roce 1931.
Téměř pravidelným návštěvníkem býval v těchto letech profesionální mistr světa v tenisu
Čechoslovák Karel Koželuh.
V první polovině třicátých let

20. století se BLTC stal po I.ČLTK
Praha pravděpodobně nejúspěšnějším klubem. „Od roku 1930
u nás hrál úspěšný československý daviscupový reprezentant
Ferenc Maršálek, do absolutní
špičky mezi našimi tenistkami patřily Lola Merhautová, A. Blanařová a Presserová,“ řekl člen klubu.

Vlasta Burian na kurtech
Na tenisové kurty do Lužánek jezdíval hrávat i král komiků Vlasta
Burian. „Mnohé však překvapí, že
jeho tenis nebyl jen nějakou show
celebrit, Vlasta byl totiž závodním
tenistou, který se zúčastňoval
i Mezinárodního mistrovství Československa a hrál nejvyšší pražskou soutěž družstev,“ řekl
k Burianovu působení Hanák.
V župních, dnešních krajských
přeborech, jednotlivců i družstev
hráči a hráčky BLTC až na výjimky
každoročně téměř vše vyhrávali.
Velkou postavou klubu pro svoje
organizační schopnosti a schopnost získat do turnajů kvalitní tenisty se stal JUDr. Václav Weiner.
Druhá světová válka opět při-

Téma sportu
Návrat do 1. ligy

Jedna z prvních fotografií smíšeného závodního družstva SK Židenice
z roku 1919. Klub se v polovině 30. let s BLTC sloučil.

Daviscupový reprezentant Ferenc Maršálek.

„Oldřich Kunstfeld a Marie Velecká,
to byla dvojice předních československých tenistů, která přibližně
celé první poválečné desetiletí táhla kvalitu klubu. Spolu s dalšími,
s Jeřábkem, Uxovou, Strachovou
se jim v roce 1955 podařilo vybojovat postup do 1. ligy, nejvyšší
tenisové soutěže, kterou klub hrál
od roku 1956 do roku 1969, i když
díky reorganizacím nebyla 1. liga
v těchto posledních letech už nejvyšší soutěží, protože vznikla
extraliga,“ vysvětlil Hanák.V druhé
polovině padesátých let se klub
několikrát umístil na třetím místě
v 1. lize a stal se v té době nejúspěšnějším mimopražským týmem v Československu.
Přicházela však nová jména.
Otmar Grydil, Ivan Kekus, již zmíněná Zdena Strachová, začátkem
šedesátých let Merunka, Mikysa
a po nich další generace, mezi
nimi Zdeněk Slížek, Stanislav
Kuchovský, Arnošt Balát, Jan
Weger, Markéta Prochová, Kunstfeldová a další.
Od poloviny padesátých do konce

šedesátých let se v Lužánkách,
i když ne každoročně, opět hrával
mezinárodní turnaj a různé exhibice. Hráli zde např. Larson, Perry
(oba z USA), Merlo (Itálie), Hewitt
(Austrálie), Rodriguez (Chile), ale
i Javorský, Kodeš aj.

brzdila až zastavila činnost klubu
a všech soutěží, zejména těch
mezinárodních.
Po skončení války se vedení klubu podařilo opět navázat na kvalitní mezinárodní předválečné turnaje. Do Lužánek opět jezdilo plno
hráčů a hráček evropské úrovně
včetně československých tenistů.
Pravidelně, i vícekrát do roka, jezdil do Lužánek pozdější wimbledonský vítěz a jedna z tenisových
legend Jaroslav Drobný. „Významným členem oddílu byl po
válce také Gustav Brom. Tenis
měl moc rád, chodil na něj s celou
svou kapelou,“ poznamenal současný předseda tenisového oddílu BLTC Ing. Leo Vanžura.

Zbrojovka Brno
Po druhé světové válce také
nastává první změna názvu klubu
z BLTC na Zbrojovku Brno. V průběhu let pak na Spartak ZJŠ Brno
a znovu na Zbrojovku. Od roku
1991 má klub opět svůj historický
název BLTC, nyní doplněný na MJ
BLTC.

Snímek dětí z babytenisu.

Od začátku devadesátých let
BLTC stále bojoval o návrat do
1. ligy, což se mu podařilo na tři
sezóny v letech 1995, 1996, 1997.
K nejvýraznějším postavám patřili:
Bakalářová, Maštalířová, Voborná, Honková, Klakurka, Koryčánek, Honek, Podrábský a další.
„Důležitá změna nastala v roce
1999, kdy se stal předsedou
Ing. Leo Vanžura. BLTC si vybojoval postup do 1. ligy, v některých
sezónách vyhrával svou skupinu
a hrál v ní až do roku 2006. Nejvýraznější hráčkou tohoto období
byla určitě Gabriela Navrátilová.
Vanžurovi se tým dařilo doplňovat
formou hostování hráči a hráčkami
jako Cakl, Ječmínek, Švarc, Brukner, Fraňková, Bedáňová, Bartoněk a další,“ řekl Hanák.
Od roku 2007 se však klub zaměřil trošku jiným směrem. „Vanžu-

Juniorská vítězka Australian open Karolína Plíšková.

Koncem šedesátých let došlo ve
Zbrojovce k velkému omlazení.
Následkem byly pochopitelně opakované sestupy a postupy týmu.
K nejznámějším hráčům a hráčkám té doby patřili Jan Bedáň,
Šimbera, Štencl, Helena Hradecká, Ochrana a o něco později
Tomáš Čoupek, Lea Plchová, opět
Zdeněk Slížek a Dušan Kulhaj.
Po sestupu do 2. ligy v roce 1975
se první liga v Lužánkách hrála
jen v roce 1980 a pak za celá
osmdesátá léta jen v roce 1985.
I v soutěžích jednotlivců byly
úspěchy jen ojedinělé. K nejvýraznějším v této době patřili: L.Trávníček, V. Pospíšil, Kalandrová
a krátce Dynák, Tesařová, Hovorka, Tenora.

rovi se podařilo uskutečnit dávný
sen a rozšířit areál o 4 nové kurty.
Dále vybudovat kurt s umělým
povrchem pro děti a uskutečnit
turnaje pro nejmenší, babytenis,“
okomentoval Hanák Vanžurovy
úspěchy.
Vedle toho se však do Lužánek,
a tím i do Brna, vrátil mezinárodní
tenis. V letech 2008 a 2009 se zde
hrály dva ženské turnaje WTA.
V loňském roce se MJ BLTC podařilo opět vybojovat 1. ligu. „Na
našich kurtech se zájemci mohou
jak dívat na dobrý tenis, tak si taky
sami zahrát. To je samozřejmě
umožněno i nečlenům našeho
klubu,“ dodal Vanžura.

(red)
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Sport

Bazén s mořskou vodou nabízí blahodárné účinky. Hlavně pro seniory
Ztracenou energii po dlouhé
zimě mohou milovníci relaxace
nalézt v bazénu s mořskou
vodou přímo v centru Brna.
Program, který je zvláště vhodný
pro seniorskou klientelu, obsahuje léčebné procedury v deseti
návštěvách. Je v něm zahrnuto
zdravotní cvičení v bazénu pod
vedením diplomovaného fyzioterapeuta, využití Airenergy terapie
aneb Čistý vzduch do vašich plic,
volné využití sauny, parní kabiny
a infrasauny.
Airenergy je inhalační terapie

a používá se při léčbě chronických onemocnění, například
cukrovky, respiračních onemocnění, alergie nebo Alzheimerovy
nemoci.
Pobyt ve slané vodě blahodárně
prospívá organizmu. Má pozitivní
dopad nejen na psychiku, ale
výrazně prospívá zdraví. Je určen
obzvláště lidem, kteří se potýkají
s vážnějšími zdravotními problémy.
Pro alergiky má slaná voda příznivé účinky na různá onemocnění kůže, zvláště na ekzémy
a také na nemoci pohybového
aparátu, například bolesti kloubů.

Bazén s mořskou vodou se od
jiných liší především tím, že obsahuje spoustu důležitých minerálů
a stopových prvků jako jsou hořčík, draslík, vápník a chlor. Zpomalují stárnutí, dodávají buňkám
v těle energii, hojí kožní choroby,
podporují imunitu a správnou činnost štítné žlázy.
Pobyt v mořské vodě všechny tyto
látky vstřebává, minerály na sebe
dokáží navázat vodu a kůže tím
dostatečně hydratuje. Výsledkem
bude zlepšení spánku a psychického stavu celkově nebo vymizení nepříjemných bolestí.

Novinka ve fitness: vysokohorská turistika
Vylézt si na horu K2 už mohou nyní lidé
uvnitř tělocvičny. A to na speciálních
pásech, které se uvádějí do pohybu vlastní silou sportovce.
Nejpřirozenějším a nejstarším pohybem je
chůze. Na ní staví novinka, která se nyní
dostala do fitness center. Jmenuje se K2
HIKING Indoor Walking. K2 znázorňuje nejobtížnější horu světa a přesto na K2 hiking
může jít každý. HIKING ve volném překladu

Odpočinkový program, při kterém
návštěvníci zapomenou na každodenní stres a zlepší si svůj
zdravotní stav připravil tým kvalifikovaných odborníků z fitness
centra Best Western Premier
Hotel International Brno, které
jako jediné ve městě provozuje
bazén s mořskou vodou.
Akce probíhá v dopoledních hodinách každé úterý a čtvrtek. Více
informací na www.hotelinternational.cz.


(red)

Kongres aerobiku

z angličtiny znamená, vysokohorská turistika
a Indoor Walking chůze uvnitř.
K2 HIKING Indoor Walking program je aktivita, kterou vykonává skupina lidí v prostředí
wellness, fitness nebo jiného sportovně založeného centra na speciálních pásech, které
jsou uváděny do pohybu vlastní silou klienta.
Toto je zásadní rozdíl mezi K2 trenažérem
a běžeckým pásem v posilovnách.
K2 HIKING využívá skupinového efektu, který je ze všech aspektů na lidskou psychiku
nejúčinnější. Skupinu lidí vede vyškolený
instruktor K2 HIKING Indoor Walking programu, a to za doprovodu motivující hudby. K2
HIKING program využívá speciálních prvků,
díky kterým se stává ještě atraktivnějším
a zábavnějším.Výhodou K2 HIKING programu je možnost přizpůsobit si lekci individuálně pro jakýkoliv typ klienta.
V Brně tuto aktivitu jako první představilo
Aerobic klub RS studio, pohybové studio
Richarda Štěpánka na ulici Cejl.

Druhý ročník kongresu „FitFest XL-S"
proběhne ve sportovní hale veterinární
fakulty 8. května.





(red)

Loňského ročníku se zúčastnilo 250 cvičících. Jde o setkání lidí, kteří mají rádi
aerobik, ať už instruktoři nebo běžní cvičenci. Na FitFestu jim předcvičují tuzemské i zahraniční špičky v oboru. Letos přijede například cvičitel David Stauffer ze
Spojených států. O den později, tedy
9. května se mohou zájemci z řad instruktorů zúčastnit workshopu, který povede
právě tento specialista na posilovací lekce. Součástí akce je doprovodný program,
to znamená prezentace firem, které působí v oblasti fitness a aerobiku, výrobci
doplňků výživy, sportovního oblečení
apod. Běžní cvičenci si zacvičí pod vedením těch nejlepších a instruktoři získají
motivaci pro vlastní předcvičování. Akci
pořádá Fitness Blue Gym.
(red)

AC Moravská Slavia pořádá pravidelný sraz atletů „seniorů“
Tradiční jarní setkání seniorů
AC Moravská Slavia Brno se
bude konat ve čtvrtek 22. dubna v atletické klubovně ve Vojtově ulici 12 od 16 hodin.
V měsíci dubnu to však nebude
jediná akce.
První setkání atletů „seniorů”
Moravské Slavie Brno proběhlo
24. února 1989. Popud k tomu dali
sami atleti senioři, kterým se veli-

ce líbilo setkání organizované
oddílem k 80. výročí založení atletiky v Moravské Slavii Brno
26. února 1988.
Vyjádřili to nejlépe tím, že ne až
za 5 let se opět sejdeme, ale už
za rok a pak nejlépe každý rok.
Organizování se ujal prof. František Klempa, pak tato tradiční
setkání organizoval spolu
s Ladislavem Zouharem a po
smrti prof. Klempy organizaci
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setkání převzal Ladislav Zouhar
úplně.
Zpočátku, v letech 1989–2002,
byla setkání dvakrát ročně – na
jaře a na podzim. Pak se od roku
2003 již tradičně ustálila pouze
jarní setkání. Když bylo organizováno setkání atletů Moravské Slavie v rámci 5letých oslav založení,
stalo se setkání seniorů součástí
této akce. V roce 2002 bylo setkání spojeno s vyhlašováním III. roč-

níku memoriálu Františka Vrbky
staršího v hodu kladivem.
Dva dny po setkání „seniorů“,
v sobotu 24. dubna, proběhnou
Zahajovací závody žactva na dráze. Závody se budou konat na stadionu ve Vojtově ulici. V neděli
25. dubna pak klub pořádá 5. ročník Běhu Novým Lískovcem.


(red)

Kultura

Hudební festival Jazzfest zamíří do jarního Brna

Jarní Brno a stejně tak fanoušci
jazzu z celé republiky i okolních
zemí se opět mohou těšit na
kulturní příděl. 21. dubna totiž
začíná devátý ročník mezinárodního jazzového festivalu
JAZZFESTBRNO 2010.
Dramaturgie letošního ročníku
akcentuje pianisty a kytaristy,
proto si fanoušci kláves a strun
přijdou na své.
Brněnská divadla, koncertní sály
a kluby letos přivítají mistry improvizace a jejich příznivce mezi
21. a 27. dubnem. Brno se
v době vrcholícího jara mění
v jazzovou metropoli a nejinak
tomu bude i v tomto roce. Svoje
umění přijedou ukázat nejen domácí špičky, ale především celá
řada zahraničních hostí. Hlavní
festivalové hvězdy už tradičně
reprezentují kolébku jazzu USA,
tentokrát se 27. dubna na hudební scéně Městského divadla

Brno představí klávesový mág
a zásadní producent posledních
třech dekád George Duke
s poutavou popjazzovou show.
Galakoncert otevře francouzský
pianový virtuos Jean Michel Pilc
s vynikajícím ruským basistou
Borisem Kozlovem. Kozlov vystupuje v rámci třetího pokračování série Ruský jazz, jenž
navazuje na úspěšná předchozí
vystoupení Igora Butmana
a Alexe Sipiagina.
Zbylé stěžejní festivalové koncerty se uskuteční v sále Semilasso od 24. do 26. dubna.
Současnou instrumentální extraligu na nich zastoupí kytaristé
John Scofield a Kurt Rosenwinkel či pianisté Dan Tepfer
a Pawel Kaczmarczyk. Scofield
potvrzuje svoji pověst hudebního chameleona a pro tentokrát
ve společnosti newyorské hudebnické elity nasazuje masku
jazzovou. Kytarový guru Kurt Rosenwinkel zaujme svojí nenapodobitelnou interpretací perel
z tradičního jazzového zpěvníku,
jež ozdobily jeho současné vysoce ceněné album Reflections.
Dan Tepfer jako oficiální kulturní
vyslanec USA hlásá světu jazzové poselství s neobyčejnou

vervou, polský mladík Pawel
Kaczmarczyk s úspěchem hledá
nové zvukové cesty pro současnou improvizovanou hudbu se
svojí kapelou Audiofeeling Band.
Ač letos převažují struny a klávesy, nesmí v programu chybět
zásadní jazzový nástroj, saxofon, tentokrát v rukou domácímu
publiku ne příliš známého francouzského fenoména Emile Parisiena. Těšit se můžeme i na
progresivní severský jazz v podobě kapel z Norska, Švédska
a pochopitelně na nejšikovnější
zdejší a slovenské jazzmany.
Tradiční
klubové
koncerty
v úvodní části festivalu neopomenou pořadatelé ani letos, kapely budou hostit Metro Music
Bar a jazzklub U kouřícího králíka. Novinkou rozšiřující výčet
míst konání o duchovní prostředí
typické spíše pro gospel je sólový koncert varhaníka Ondřeje
Pivce v kostele 23. dubna. Devátý ročník zastihuje JAZZFESTBRNO ve vynikající kondici
a potvrzuje, že vysoko nastavenou laťku z předchozích ročníků
dokáže opakovaně překonávat.
Více informací k festivalu naleznete také na webových stránkách www.jazzfestbrno.cz.


Program
Středa 21. 4. Metro Music
Bar, 20.00 hod. Ali’s Band
(CZ)
Čtvrtek 22. 4. Nová radnice,
sněmovní sál, 17.00 hod.
Slavnostní zahájení. Jana
Koubková a Yandim Band
(CZ)
Čtvrtek 22. 4. Metro Music
Bar, 20.00 hod. Motif (NOR)
The Stoner (SWE)
Pátek 23. 4. Bar U kouřícího
králíka, 20.00 hod. Pat’s
Apes (CZ/SK) Ondřej Štveráček Quartet (CZ/SK)
Pátek 23. 4. kostel sv. Janů
(Minoritská 1), 20.00 hod.
Ondřej Pivec, sólo koncert
(CZ)
Sobota 24. 4. Semilasso,
20.00 hod. Vojtěch Procházka Trio (CZ/NOR). Kurt
Rosenwinkel Standard’s Trio
(USA). Jamsession po skončení koncertu, Starý Pivovar.
Rozjíždí: Libor Šmoldas
Quartet
Neděle 25. 4. Semilasso,
20.00 hod. Pawel Kaczmarczyk Audiofeeling Band
(POL). Emile Parisien Quartet (FRA). Jamsession po
skončení koncertu, Starý
Pivovar. Rozjíždí: Libor Šmoldas Quartet
Pondělí 26. 4. Semilasso,
20.00 hod. Dan Tepfer Trio
(USA). John Scofield Jazz
Quartet (USA). Jamsession
po skončení koncertu, Metro
Music Bar. Rozjíždí: Libor
Šmoldas Quartet
Úterý 27. 4. JAMU,
13.00 hod. Dan Tepfer Trio
(USA) Workshop – TBC
Úterý 27. 4. Městské divadlo
Brno, Hudební scéna,
19.30 hod., Závěrečný galakoncert. Jean Michel Pilc Trio
featuring Boris Kozlov and
Billy Hart (FRA/RUS/USA).
George Duke Band (USA)
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Hordubal zahájil čapkovský cyklus v divadle Husa na provázku
Divadlo Husa na provázku se
rozhodlo uvést postupně tři díla
Karla Čapka v jevištní podobě.
První inscenací z volné trilogie
byl Hordubal v režii J. A. Pitínského. Premiéru měl 6. března.
S nápadem uvádět díla Karla Čapka
přišel dramaturg Josef Kovalčuk.
„Původně jsme chtěli v jedné inscenaci uvést celou noetickou trilogii
Hordubal, Povětroň a Obyčejný
život. Bylo to ale monstrózní, a tak
jsme se s režisérem Pitínským rozhodli jen pro Hordubala,“ uvedl
Kovalčuk.
Jedná se o vůbec první převedení
Hordubala, kterého Karel Čapek
napsal v roce 1932, do jevištní podoby. „Za významnější považuji Čap-

kovy prozaické texty. I proto jsme se
rozhodli sáhnout po textu nedramatickém,“ vysvětlil dramaturg.
Celé představení se dělí do dvou
dosti odlišných částí. „Zvolil jsem
skromnou scénu. V první polovině
není žádná hudba. Dominuje důraz
na venkovskou baladičnost. Druhá
část je šílenější, více současnější,“
představil inscenaci režisér Pitínský.
Juraj Hordubal se vrací domů
z Ameriky. Tam nachází ženu Polanu, která mezitím hospodaří na statku se Štěpánem Manyou. Čapek
sám v doslovu k románové trilogii
píše, že Hordubal je člověk krav
a Manya člověk koní. „Živel kravský
a koňský se celou inscenací prolínají, pronikají i do erotické oblasti,“
podotkl Kovalčuk.

Hlavního představitele hraje Vladimír
Hauser. Na divadelní prkna Provázku se v Hordubalovi vrací i Jiří Pecha.
Další dva díly z čapkovského cyklu
bude režírovat Jan Mikulášek aVla-

dimír Morávek. S největší pravděpodobností se bude jednat o Krakatit
a Život a dílo skladatele Foltýna.

(red)
Foto: Pavel Zatloukal

Skalní umění a život kočovníků Střední Asie ve fotografiích Pavla Lisého

Stovky tisíc skalních kreseb
byly za tisíciletí vytesány do
kamenů podél dávných cest. Na
všech kontinentech, kromě
Antarktidy, v pouštích, ve stepích či v polárních tundrách,
nebo na hřebenech vysokých
hor, tam všude v minulosti
pobývali nebo putovali lidé, kteří
ať už jednotlivými kresbami, či
celými kompozicemi kreseb
vyjadřovali své pocity a potřeby.
Mnohé z míst, kde bychom našli větší koncentraci skalních kreseb, má
své genius loci, skrytou energii, která po tisíciletí přitahovala lidské
generace.
Jedno z takových míst s neuvěřitelně
silnou energií byste našli v centrálním Kyrgyzstánu, malé hornaté

republice uprostřed Asie. Hornatá
krajina je tvořena výběžky západního Tien-Shanu a severního Pamíru.
Kyrgyzstán je země kočovných pastevců již od pradávna. Pro tyto pastevce bylo odjakživa nutností překračovat horská sedla a vydávat se
se svým stádem ovcí na stále nové
a nové pastviny. A také uctívat bohy,
kteří jsou zodpovědní za to, zda bude
pršet, aby byl dostatek zelených
pastvin, zda bude teplo, aby v horách
brzy roztál sníh a stezky byly prostupné a tráva se brzy zazelenala.
A také aby se nezlobili, až pastevci
potáhnou se svými stády přes horské hřbety do nových údolí. Uctívat
bohy je třeba na místech se silným
geniem loci. Anebo prostě na příhodném místě, které za tisíciletí své
genius loci takto získá.
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Saimaly Tash leží ve výšce 3 000
metrů nad hladinou moře a je téměř
po deset měsíců v roce přikryto sněhem. Nevede sem žádná cesta,
a pokud přesto stojíte o to se sem
podívat, musíte cestovat několik dní
po svých nebo na hřbetě koně.
Námaha však stojí za to. Obrazy,
odrážející život dávných kočovníků,
jsou tu vyryté v bazaltech pokrytých
slupkou hnědé až ocelově modré
patiny. Je tu více jak 10 000 hustě
pokreslených kamenů tvořících
kamennou lavinu jakoby odtékající
dolů do údolí. Nejstarší kresby jsou
z neolitu až začátku doby bronzové,
neboli z třetího až začátku druhého
tisíciletí před naším letopočtem. Další skupina kreseb je z doby železné,
ale ty už nejsou tak dokonalé, vypadají spíše jak dětské kresbičky. Na
těch starších jsou do detailu znázorněna zvířata a lidé, téměř vždy
ve spojení s náboženskými motivy
– kulty slunce, plodnosti, náboženských tanců či uctívání lovu. Hodně
scén je erotických, jsou tu souložící
dvojice a trojice. Je tu skryta doslova
obrazárna pod širým nebem s nevyčerpatelnou fantazií motivů a tvarů.
„Součástí výstavy jsou i výjevy
z každodenního života dnešních
pastevců.Ti, stejně jako jejich dávní
předkové, dodnes procházejí nádhernou horskou krajinou s nesčetnými náměty zobrazenými na
kamenech. Doufám, že zhlédnutím
výstavy i vy pocítíte alespoň
záchvěv té energie, kterou jsou tato

údolí doslova nabita, a i vy budete
mít možnost ponořit se do představ
a výjevů z každodenního života dávných pastevců, kteří na Saimaly
Tash žili a jejichž potomci tam žijí
dodnes.
Motivy skalních rytin se pro mne
staly silným motivem k dotvoření
a umocnění fotografického obrazu.
Inspirovaly mne podle toho, jak na
mě působily, na jaké struktuře a ploše skály byly vytvořeny a také jakým
okolím a vegetací jsou v přírodě
rámovány. Neposlední roli hraje
samozřejmě světelná atmosféra
a mé pocity během fotografování.“
Výjevy z této unikátní přírodní obrazárny v údolí Saimaly Tash a v několika dalších lokalitách v Kyrgyzstánu
a Uzbekistánu je možno zhlédnout
do 16. května 2010 na výstavě
v Moravském zemském muzeu
v Brně-Pisárkách, v Pavilonu
Anthropos.
Výstava bude doplněna přednáškovým cyklem na téma skalního
umění, katalogem s fotografiemi
a doplňujícím textem. První z přednášek se koná v úterý 13. dubna
2010 v 17 hod. v Anthroposu,
a potom každé další úterý do ukončení výstavy. Po 16. květnu 2010
bude výstava prezentována v galeriích různých evropských států.
 S cestovatelem a fotografem
Pavlem Lisým
hovořila Z. Balcarová

Volný čas

Brněnské běhy pro děti i dospělé odstartují přímo v centru města
Tradiční běžecké odpoledne
v Brně přinese bohatý doprovodný program pro děti
i dospělé a na celém náměstí
Svobody budou vystaveny živé
sochy.
Neděle 2. května bude patřit všem
sportovcům, konkrétně milovníkům běhu. Ve 13 hodin začne na
náměstí Svobody „Štatl běh pro
všecky“ a v 13.45 hodin odstartuje
závod „Kindoš tiple s mamó nebo
s tató kolem Svoboďáku“. Tento
závod na 300 m je určen pro rodiče s dětmi do 6 let.
Hlavní závod „Brněnský 1/2mara-

tón 2010“ se poběží od 14.30
hodin centrem města asi na 10km
okruhu. Zúčastnit se mohou registrovaní i neregistrovaní závodníci
a poběží také pozvaní zahraniční
sportovci.
Okruh povede z nám. Svobody
ulicemi Masarykova, Nádražní,
Nové sady, Poříčí, Křížkovského,
Hlinky, Pisárecká, s otočkou
u Anthroposu a zpět kolem Svratky ulicemi Kamenná, Táborského
náb., Nové sady, Nádražní, Masarykova, Josefská, Minoritská,
Poštovská, Kobližná na nám. Svobody. V den závodů budou tyto ulice v důsledku konání Brněnských

běhů 2010 uzavřeny pro průjezd
vozidel a tramvají od 11.00 do
16.00 hodin. Náhradní doprava
bude zajištěna a informace podají
na uzavřených křižovatkách policisté.
V 17.00 hodin odstartuje závod
„Hledáme Brněnského draka“
jako mistrovství Jihomoravského
kraje staršího a mladšího žactva
v městském běhu asi na dvou
kilometrech. Poběží ročníky 1995
a 1996 (starší žactvo), a ročníky
1997 a mladší.
Závody budou ukončeny v 17.30
hodin vyhlášením výsledků všech
závodů.

Běhy pořádá ČIBA SPORT
ATHLETIC, s.r.o. a Jump athletic
club Brno. Průběžné informace
mohou zájemci sledovat na
www.brnenskebehy.cibasport.cz.


(red)

Soutěž Moje Brno dává dětem volnou ruku. Tématem je město Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný
v rámci svého projektu Čteme
rádi vyhlašuje od 1. dubna velkou literárně-výtvarně-hudební soutěž s názvem Moje Brno.
Soutěž, která probíhá ve spolupráci s radnicí městské části
Brno-střed, je otevřena všem
dětem a mladým do 18 let, kteří
se chtějí nějakým způsobem
vyjádřit k místu, ve kterém žijí.

„Formu vyjádření nechceme
nijak zásadně omezovat. Každý
má vlohy pro něco jiného a každý také vnímá svůj vztah k okolí
jinak. Spíše než dávat dětské
fantazii nějaké formální mantinely bychom chtěli, aby se děti
zamyslely nad zvláštnostmi
a jedinečností Brna a aby se
dokázaly alespoň na nějaký čas
oprostit od reality, od stereotypu,
který každodenní život přináší.
Aby prostě představily Brno tak,
jak je vnímají a jak v něm žijí
život ony,“ uvedla Mgr. Miroslava
Čechová z Knihkupectví Barvič
a Novotný.
Soutěžící se mohou vyjádřit jak

výtvarně tak prostřednictvím textu nebo i hudební skladby,
mohou malovat, kreslit, lepit,
fotografovat,vytvářet koláže
nebo komiksy, psát humorné
i tajemné povídky, básně,
zamyšlení nebo eseje, romány,
skládat písně.
Své výtvory na téma Moje Brno
mohou zájemci odevzdávat až
do 30. června v knihkupectví Barvič a Novotný nebo na email
aranzerka@barvic-novotny.cz se
zřetelně uvedeným jménem,
věkem a kontaktem.
Práce budou hodnoceny ve třech
kategoriích (děti do osmi let, děti
nad osm let, skupiny) pro výtvar-

nou, literární i hudební oblast
zvlášť a slavnostní vyhlášení
a odměnění vítězů proběhne
o prázdninách. Konkrétní čas
a místo budou upřesněny a společně s dalšími informacemi
budou uvedeny na stránkách
www.barvic-novotny.cz.
„Z dětských prací následně
uspořádáme výstavu jak v prostorách našich knihkupectví, tak
také na radnici městské části
Brno-střed v rámci projektu Všude dobře, v centru nejlíp,“ dodala
Čechová.


(red)

Festival Bonjour Brno nabídne kulturní i gastronomické zážitky
Na konci března již začal
16. ročník festivalu Bonjour
Brno, přehlídky francouzské
a frankofonní kultury. Potrvá
až do 27. dubna.
Hlavní cíl festivalu Bonjour Brno
spočívá ve snaze představovat
brněnskému publiku širokou škálu uměleckých žánrů zaměřených
na Francii a Frankofonii od koncertů přes divadlo, filmové projekce, přednášky, výstavy až po
gastronomické večery nebo turnaj v pétanque. Záměrem je oslovit tak co nejširší okruh diváků.
Festival není díky zajištěnému
tlumočení a titulkům k filmům ani

zdaleka určen výhradně frankofonnímu publiku. Letošní ročník
přispěje také k oslavám 45. výročí
partnerství s městem Rennes,
a to prostřednictvím kultovního
francouzského hudebního festivalu Trans Musicales pyšnícího
se již třicetiletou tradicí. Pro Evropu objevil mimo jiné kapelu Nirvana nebo islandskou zpěvačku
Björk. Ten se představí po dobu
dvou dnů ve své klubové podobě
na Flédě.
Festival Bonjour Brno nabídne
i letos brněnskému publiku bohatý
kulturní program zahrnující jak
tradiční oblíbené žánry, tak současné pojetí francouzské a fran-

kofonní kultury. V oblasti hudby to
bude hned několik lákavých koncertů. Posluchači se mohou těšit
na hip-hop, ale i jazz. Francouzský
film se představí v kině Art zajímavými tituly z posledních let.
Oblíbené gastronomické akce
navážou na úspěch z minulých
let. Degustační večer a Gurmánský týden představující speciality
francouzské kuchyně doplní
Degustace francouzských vín, to
vše z jihozápadu Francie – oblast
Akvitánie, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Zastoupeny
budou také výstavy, přednášky
a debaty, divadlo a pétanque.
Organizátorem festivalu Bonjour

Brno, který se koná pravidelně od
roku 1995, je Alliance Française
Brno. Hlavním cílem této české
neziskové organizace je šíření
francouzské kultury a jazyka
v Brně a na jižní Moravě.
Bonjour Brno každoročně usiluje
o oslovení co nejširší veřejnosti
bez omezení věku, zájmů a vzdělání. V roce 2009 festival nabídl
během téměř jednoho měsíce
5 tisícům příznivcům francouzské
a frankofonní kultury celkem
24 akcí, které se konaly na
16 různých místech.


(red)
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Neziskovky

Mezinárodní den Romů a Sintů Brno oslaví mohutným průvodem

Brněnské romské a na práci
s Romy zaměřené neziskové
organizace pořádají i letos společné oslavy Mezinárodního
dne Romů.
Oslavy Mezinárodního dne Romů
proběhnou dne 8. dubna v Brně.
Jsou dobrou příležitostí k setkání

lidí, kteří se v běžném životě často
nepotkávají.
Na připravený program jsou proto
srdečně zváni všichni občané
města Brna.
Oslavy budou zahájeny ve 13.30
hodin na faře v Zábrdovicích. Zde
začne slavnostní průvod, který
zamíří do parku na Moravském

Vesna pořádá kurz
pro pečovatele
Občanské sdružení Vesna, pořádá od
17. dubna další kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – Pečovatel(ka).
Kurz je akreditovaný MPSV podle § 112
Zákona o sociálních službách a je zaměřen na péči o seniory a handicapované.
Trvá tři měsíce včetně praxe. Končí závěrečným písemným testem a ústní zkouškou.
Úspěšní absolventi obdrží certifikát
s celostátní platností. Uplatnění pak
nacházejí v domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory nebo zařízeních pro handicapované. Mohou pracovat
samostatně na živnostenský list nebo
v organizacích poskytujících pečovatelské služby v rodinách.
Výuka proběhne v učebnách Vesny na
Údolní 10 vždy v pátek od 15.00 do 19.05
hodin a v sobotu od 8.00 do 15.00 hodin.
Přihlášky a bližší informace jsou k dispozici na adrese ŽVS Vesna, o.s., –
PhDr. Jana Dvořáková, 602 00 Brno,
Údolní 10, tel. 733 506 684, e-mail:
jdvorakova@vesnaspolek.cz.


(red)

náměstí. Tam bude od 15.30
hodin připraven program pro širokou veřejnost.
Na náměstí čeká účastníky bohatý program, na němž vystoupí
například kapela Gulo čar.
Návštěvníci budou moci ochutnat
tradiční romské pokrmy.
K dalším částem programu patří
i otevření výstavy v Muzeu romské kultury. Vernisáž bude zahájena v 16 hodin.
Zapojení do slavnostního průvodu městem a účast na oslavách
symbolizuje nejen oživování společných kořenů, ale i rozšiřování
prostoru pro vzájemný dialog
a toleranci. Prostřednictvím hudby, tance, fotografií, obrazů a ukázek jídla mají Romové šanci ukázat lidem z majoritní společnosti
pestrost a výjimečnost své kultury
a svých tradic.
Mezinárodní den Romů je svátkem všech Romů a Sintů na
celém světě. Účastníci oslav si
mají každoročně 8. dubna připo-

menout společný původ, historii,
kulturní dědictví a jazyk Romů.
Tento den připomíná datum, kdy
se v roce 1979 ve Velké Británii
uskutečnil první kongres Světové
romské unie (později Mezinárodní
romské unie – International Romani Union). Zde se oficiálně zpečetila mezinárodní spolupráce
Romů a romské hnutí dostalo
mezinárodní a politicko-společenský rozměr.
Svátek byl ustaven na 4. sjezdu
Mezinárodní romské unie ve Varšavě v roce 1990. Od té doby je
uznáván vládami i světovými institucemi. V České republice se
Mezinárodní den Romů slaví od
roku 2001.
K pořádajícím organizacím patří
DROM – romské středisko, IQ
Roma servis, Muzeum romské kultury, Petrov, Ratolest
Brno a Společenství Romů na
Moravě.


(red)

Encyklopedii města Brna podpoří Evropská unie
Více než 23 tisíc hesel a 9 tisíc obrazů
nabízí Internetová encyklopedie dějin
Brna. Nyní ji čeká další rozšíření.
Brněnská encyklopedie vznikala v kruhu
několika nadšenců od roku 2001. Nejvíce
vyhledávanými hesly jsou názvy současných
i zaniklých brněnských ulic.
„Na ně navazují ostatní sekce, v nichž jsou
prezentovány brněnské osobnosti, události,
současné i již dávno zapomenuté pomníky a
pamětní desky, stavby, archeologické lokality
a většina brněnských škol 19. a první poloviny
20. století, “ představila projekt encyklopedie
za celý autorský tým Jitka Šibíčková.
Až doposud se na Internetové encyklopedii
dějin Brna podílel autorský kolektiv složený
z pracovníků několika brněnských kulturních
a vzdělávacích institucí. Rok 2010 znamená
pro celý projekt výraznou změnu.
Internetová encyklopedie dějin Brna získala
tříletou grantovou podporu pod finanční záštitou Evropské unie, Evropského sociálního
fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tato podpora je určena na spolupráci Ústavu archeologie a muzeologie FF
MU s partnerskými institucemi, jejichž společným cílem je interpretace historických
situací s pomocí pramenů nejen archeologických, ale i archivních.
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Stávající encyklopedie tak nabídne nový, uživatelsky příznivý okruh informací napojený
na starší i současné mapové podklady umožňující snadnou orientaci v prostoru a čase
ve spleti brněnských a nově i jihlavských ulic.
„Součástí grantového projektu je totiž i vytvoření sesterské encyklopedie pro Jihlavsko.
Databáze se bude rozšiřovat i o atraktivní
archeologické nálezy a pozadu nezůstane
ani názorná obrazová dokumentace,” řekla
k novinkám Šibíčková.
Do projektu se zapojí i studenti FF MU a restaurátorských oborů VOŠ.
Jednou z několika klíčových aktivit projektu
je vytvoření kontaktního místa. „Věříme, že
tato encyklopedická kancelář přispěje k dalšímu rozšíření a především zjednodušení
spolupráce autorského kolektivu jak se
zástupci médií, tak především s uživateli,
kteří se stále častěji podílejí na doplňování
cenných dat i obrazových materiálů, které
mnohdy sami nemají možnost převést do
elektronické podoby,” vysvětlila Šibíčková.
Kontaktní místo by mělo být připraveno
během první poloviny letošního roku a jeho
provozní doba bude zveřejněna na stránkách
encyklopedie.


(red)

Neziskovky

Fotografická soutěž Úhel pohledu zaostřuje na ženy nad 50 let

Vítězná fotografie z loňského ročníku.

Vyhlášení fotografické soutěže
Úhel pohledu 2010 se uskuteční v den koncertu ke Dni
matek, konaného 9. května od
19 hodin.

Je vám padesát pryč? Nelíbí se
vám, že společností je převážně
preferováno mládí a málo bere
ohled na životní zkušenost a znalosti těch dříve narozených? Máte

pocit, že reklama mnohdy znevažuje až zesměšňuje starší lidi?
Občanské sdružení Ženy50 se
snaží v tomto smyslu pozitivně
působit na veřejnost, a proto již
podruhé vyhlásilo fotografickou
soutěž Úhel pohledu, která má za
cíl zviditelnit ženy 50+.
Tématem všech soutěžních fotografií jsou okamžiky ze života žen
50+. Díky fotografiím je možné
společně s autory sledovat běžné
životní chvíle žen v jejich každodenním životě, při práci či odpočinku. Smyslem této fotosoutěže
je nabourání negativního vnímání
cílové skupiny žen 50+ okolím,
změnit pohled na starší ženy
a dobrým příkladem podpořit
jejich aktivní přístup k životu.
Výsledky fotosoutěže, jejíž uzávěrka proběhla v březnu letošního roku, budou prezentovány

v rámci slavnostního koncertu ke
Dni matek. Koncert proběhne
9. května od 19 hodin ve Velkém
sále v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39,
Brno.
Všichni, nejenom ženy 50+, jsou
srdečně zváni na vystoupení flétnového kvarteta laLabium consort a Pěveckého sboru ANTEA.
Zazní skladby z období renesance, baroka a 20. století, dále úpravy lidových písní, vokální polyfonie, spirituály a úpravy skladeb
z oblasti populární hudby. Vstup
je volný.
Podrobnější informace o sdružení
Ženy50 můžete získat na webových
stránkách
sdružení
www.zeny50.cz.


(red)

Výtěžek soutěže Brněnský hrnek IV podpoří vyhořelou školku
Slavnostní vyhlášení soutěže
Brněnský hrnek IV a následné
zahájení benefiční prodejní
výstavy proběhne v pondělí
19. dubna od 14 do 15 hodin.
Tato soutěž je určena malým i velkým keramikům, kteří na zadané
téma zpracovávají svůj výrobek
z hlíny. Letošním tématem byla
Pohádka v hlíně ukrytá a Keramická glazovaná miska.
Do soutěže se přihlásily soutěžní
kolektivy z mateřských a základ-

ních škol, školních družin, kroužků, děti se zdravotním postižením
z Aply a další. Role odborných
hodnotitelů se ujaly osobnosti
brněnského kulturního světa. Historička Milena Flodrová, výtvarnice Marie Hladná, brněnská
keramička Táňa Nedvědová,
keramik Antonín Dostál, grafička
Yvona Tichá, výtvarnice Olga
Hubíková a starostka občanského sdružení Vesna Hana Zlatušková. To každoroční keramickou
soutěž vyhlašuje.

Slavnostní vyhlášení soutěže
bude spojeno se zahájením prodejní výstavy keramických výrobků dětí z letošního i minulých ročníků. Rodiče dětí i široká
brněnská veřejnost si budou moci
za symbolické částky zakoupit
nádherné výrobky dětí a podpořit
tak dvě obecně prospěšné společnosti – MŠ a ZŠ Pramínek, která se v těchto dnech potýká
s následky požáru způsobeného
neznámými zloději-žháři. Druhá
část výtěžku poputuje do malé

školičky Vesněnka na nové hračky pro malé děti.
Prodejní výstava bude otevřena
od 19. do 22. dubna vždy od 16
do 18 hodin nebo po domluvě
i mimo tento čas v zahradním sále
Vesny na Údolní 10 v Brně. Bližší
informace lze získat na telefonu
728 652 335 nebo na webových
stránkách www.vesnenka.eu,
www.vesnaspolek.cz.


(red)

Masarykova čtvrť má své pohlednice. Ve třech variantách
Masarykova čtvrť se dočkala
prvních novodobých vlastních
pohlednic, které mají danou
lokalitu reprezentovat.
Občanské sdružení Masarykova
čtvrť vydalo za finanční pomoci
nadačního programu Společně
pro Brno v únoru tři různé pohlednice, které mají za cíl propagovat
tuto lokalitu naší městské části a
ukázat, jaké krásy může nabídnout nejen milovníkům meziválečné architektury. První pohlednice si všímá hlavních zdejších
institucí (kostel sv. Augustina, Biskupské gymnázium, Masarykův

onkologický ústav atd.), další dvě
přehledově prezentují celkem 30
významných objektů (mj. vila Stiassny, Krohova vila, Kumpoštova
vila). Za využití distribuce České
pošty dostaly alespoň jednu z
pohlednic domácnosti v Masarykově čtvrti, zbývající by měly být
k mání na tamních obvyklých místech (kupř. kostel sv. Augustina,
trafika, samoobsluha, MOÚ,
hvězdárna). K nahlédnutí nebo
individuální objednávce jsou přístupné na webových stránkách
sdružení: www.osmc.webnode.cz


Michal Závodský
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Akce radnice
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Akce radnice
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Krátce

ra
Literatu
Martin Reiner na
Magnesii Liteře
Po své prozaické prvotině Lázně
se Martin Reiner po letech autorsky
znovu vrací k próze. Román Lucka,
Maceška a já, který vydalo nakladatelství Druhé město, je příběh
o jemných a křehkých věcech:
o otcovském vztahu dospělého
mladíka k cizí holčičce, o jeho letitém hledání sexuální identity,
o téměř detektivním pátrání po slavném exilovém básníkovi a jeho
minulosti. Také o poezii, o bolestných prozřeních, odcizeních, ztrátách i o smrti. Román získal nominaci na knižní cenu Magnesia Litera
2010 v nejprestižnější kategorii,
kterou je próza.

í
Vzdělán
Škola nás baví na ZŠ
Křídlovická
Učitelé ze Základní školy Křídlovická zvou všechny zájemce na
další díly akce Škola nás baví, které se uskuteční 13. dubna
a 19. května. V tyto dny mohou
rodiče a děti v dopoledních hodinách navštívit den otevřených
dveří, odpoledne od 15.15 hodin
je pro ně připraven zábavně vzdělávací program – nejrůznější úkoly
z přírodovědných předmětů, logické a matematické hlavylámání
a další zajímavosti. V předchozích
dílech děti putovaly za Harry
Potterem, s Mensou si užily Herní
den a v březnu se snažily probudit
jaro.

Kurzy
Příprava na porod
Agentura Větrník nabízí především služby těhotným ženám,
matkám po porodu a matkám či

rodičům s dětmi. Dne 15. dubna
v 15 hodin a 26. dubna v 15. 30
hodin Agentura Větrník se sídlem
na Nerudově ulici otevírá 15týdenní kurzy komplexní psychoprofylaktické přípravy věnované
porodu, kojení a péči o novorozence. Více na našich stránkách
www.agenturavetrnik.cz

ZUŠky
ZUŠ P. Křížkovského
zve na akce
Gymnázium P. Křížkovského
s uměleckou profilací Základní
umělecká škola Pavla Křížkovského zve všechny zájemce na
dubnové akce. Dne 14. dubna se
mohou rodiče a děti přijít podívat
na Absolvenstskou výstavu
v Galerii Plamínek na Radlase.
Vernisáž začíná v 16 hodin.
Výstava je otevřena od 15. dubna
do 7. května každý pracovní den
od 9.00 do 18.00 hodin. Další akcí
bude 20. dubna Hudební podvečer v sále školy na Kristenově ulici 27. Koncert začne v 17 hodin.
Dalším koncertem se stane
21. dubna Absolventský koncert
v Konventu Milosrdných bratří na
Vídeňské ulici. Začne v 19 hodin.
Podvečer s akordeony zve hudební příznivce 27. dubna v 18 hodin
do Křišťálového sálu Staré radnice. Absolventské představení studentů literárně-dramatického
oboru s názvem V. Klimáček –
Komiks – šest rychlých obrázků
proběhne 29. dubna od 19 hodin
ve Staré hasičce na Hlavní ulici.

Nového roku, svátku zamilovaných nebo třeba čarodějnic.
Domovem této tradice je původně
Asie, létající lampiony jsou nedílnou součástí svátků v Thajsku,
v oblasti Chaing Mai a na Tchaiwanu. Lampiony se zpočátku používaly ke komunikaci na dálku
v armádě – lampion mohl na dlouhé vzdálenosti signalizovat hrozící nebezpečí. Přinést si můžete
svůj vlastní lampion, nebo si ho
lze koupit a popsat a pomalovat
na místě. Výtěžek 10 Kč z každého na místě prodaného lampionu
bude již tradičně věnován na dobročinné účely. Hromadné vypouštění lampionu začne ve 20 hodin
na Kraví hoře u jezírka. Akci pořádá společnost Prodameto.cz.

Již posedmé se večer 23. dubna
rozsvítí Kraví hora létajícími lampiony štěstí – svítícími horkovzdušnými balonky nesoucími
k nebi vzkaz nebo přání toho, kdo
je vypustil. Vypouštění létajících
lampionů se u nás pomalu stává
novou tradicí u příležitosti svátků
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Ekologie

Duben v Lužánkách
Centrum volného času Lužánky
připravilo pro zájemce několik
zajímavých akcí. Na kurzu Keramika a bylinky od 10. do 11. dubna
si účastníci vytvoří keramický
kameninový květináč. Kurz pěstování bonsají připravilo CVČ
Lužánky na 15. a 19. dubna. Malovat na hedvábí se zájemci mohou
naučit dne 17. dubna. V kurzu si
zhotoví pod individuálním vedením lektorky Jany Schmidové
různými technikami hedvábný
výrobek. Bude se pracovat se
zažehlovacími i napařovacími
barvami. V ceně kurzu je odborné
vedení, barvy, gutty a malé občerstvení. Čarodějná Filipojakubská
noc se uskuteční 30. dubna. Více
informací o dalších pořádaných
akcích se dozvíte na stránkách
www.luzanky.cz.

Výstava

s
Volný ča
Hromadné vypouštění
létajících lampionů

mých českých pohádek z tvorby
Československé a následně České televize. Holčičky se mohou
těšit na kostýmy princezen a princů, královen nebo králů, kluci
například na loupežníky, čerty,
čarodějnici, strašidla a mnohé další. Celá výstava je koncipována
jako prostředí hry a zábavy. Pro
organizované dětské skupiny je
připraven lektorský program spojený s výtvarnou dílnou. Výstava
je otevřena od 3. dubna do
30. června od středy do neděle
od 10.00 do 16.00 hodin.

Zpátky do pohádky
v Letohrádku
Mitrovských
Po krátké zimní přestávce připravil Letohrádek Mitrovských novou
výstavu zaměřenou především
na dětského návštěvníka a na
všechny milovníky pohádkového
žánru. Na tři měsíce se v působivých prostorech zmíněné památky prostřednictvím kostýmů
a kulis zabydlí více než 15 zná-

Akce Lipky
Lipka pořádá v měsíci dubnu
hned několik akcí. Otevírání studánek proběhne 10. dubna.
Zájemce čeká čištění studánek
a pramenů. Celodenní akce Unicum Moravicum pro děti z řad
kroužků i široké veřejnosti bude
Lipka pořádat 11. dubna. Akce
bude spojená s geocachingem –
vyhledáváním schránek a malých
pokladů pomocí GPS. Den Země
24. dubna oslaví Lipka na Rychtě.
Více informací na www.lipka.cz.

ka
Přednáš
Body Centrum pečuje
o tělo
Proč detoxikovat organismus se
zájemci dozví na přednášce Dany
Fibingrové 15. dubna od 18 hodin
v Kohoutovicích na Libušině třídě
27. Další z cyklu přednášek, které
pořádá Body Centrum, proběhne
22. dubna od 18 hodin na téma
psychika ženy. V sále na Malinovského náměstí 4 promluví Ivana
Buchtelová. Poslední přednášku
pronese Blanka Humpolcová
29. dubna od 16 hodin v přednáškovém sále na Hybešově 2.
Tématem se stanou alergie a jejich prevence. Více informací
o pořádaných přednáškách na
info@bodycentrum.cz,
tel.
545 241 303.

Volný čas

duben 2010
úterý 6. dubna, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
středa 7. dubna, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
čtvrtek 8. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Roztančený svět - DERNIÉRA!
čtvrtek 8. dubna, 19.00 hod.
Marťanská kronika
pátek 9. dubna, 9.30 hod.
Marťanská kronika
sobota 10. dubna, 15.30 hod.
Mrazík
pondělí 12. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík
úterý 13. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík
středa 14. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Urašima a mořská princezna
čtvrtek 15. dubna, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
čtvrtek 15. dubna, 19.00 hod.
Starořecké báje a pověsti
pátek 16. dubna, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
sobota 17. dubna, 15.30 hod.
Jen počkej, zajíci!
pondělí 19. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
úterý 20. dubna, 9.30 hod.
Golem

středa 21. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
S koníčkem přes hory a doly
čtvrtek 22. dubna, 10.15 hod.
Bitva u Lipan
čtvrtek 22. dubna, 19.00 hod.
Bitva u Lipan
pátek 23. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Bitva u Lipan
sobota 24. dubna, 15.30 hod.
S koníčkem přes hory a doly
pondělí 26. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň
úterý 27. dubna, 10.15 hod.
Dobrodružství malého Vikinga
středa 28. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství malého Vikinga
čtvrtek 29. dubna, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu
čtvrtek 29. dubna, 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu
pátek 30. dubna, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu
Změna programu vyhrazena!
Kontakt: Divadlo Polárka, Tučkova 34, Brno,
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

duben 2010
úterý 6. dubna v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku? Autorské čtení: Martin Sedlák
středa 7. dubna v 19.30 hod.
Jessica KILROY – nadějná písničkářka z Montany
USA na cestách se svou kytarou a andělským hlasem + F.A.M.E. – afroamerické spirituály a americký
folk v podání studentské kapely PdF MU
čtvrtek 8. dubna v 19.30 hod.
CESTA Folk, spirituály

úterý 27. dubna v 19.30 hod.
RAPEŘI: Robert KŘESŤAN – Luboš MALINA –
Petr SURÝ – Pavel PETRŽELA – Tomáš BUZEK;
host: SAKRAPES
středa 28. dubna v 19.30 hod.
Michal VIEWEGH. Setkání s osobitým spisovatelem
– čtení z připravovaného humoristického románu
„Biomanželka“ + beseda

úterý 13. dubna v 19.30 hod.
Vladimír MIŠÍK – Jaroslav „Olin“ NEJEZCHLEBA –
Pavel SKÁLA. Společný koncert hudebních osobností

čtvrtek 29. dubna v 19.30 hod.
Martina TRCHOVÁ + Adam KUBÁT. Večer písní Zuzany Navarové

středa 14. dubna v 19.30 hod.
Sváťa KARÁSEK & LONDÝN. Průkopníci folkového
undergroundu

Změna programu vyhrazena!

čtvrtek 15. dubna v 19.30 hod.
ÚDOLNÍ – BEAT + BIXLEY. Rockový večer
úterý 20. dubna v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO: EBENOVÉ –
trio laskavého intelektu
středa 21. dubna v 19.30 hod.
DISTANT BELLS (Pink Floyd revival)
čtvrtek 22. dubna v 19.30 hod.
NEBEND. Křesťanská folková kapela

KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí od 18 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17; INDIES – Poštovská 2; FOLK
& COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10;
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova; Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz; www.leitnerka.cz
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Inzerce

SIMPLY CLEVER

SPOUSTU KRÁSNÝCH
ZÁŽITKŮ VÁM PŘIVÁŽÍ
ŠKODA YETI

PODLEHNĚTE KOUZLU 1. MÁJE

Udělejte si čas na ty, na nichž Vám
opravdu hodně záleží. Vezměte
je třeba na výlet do přírody nebo
romantickou večeři ve městě. Ať
bude Váš cíl jakýkoliv, Yeti se už
o cestu postará.
Svěřte se do péče dvojnásobného
vítěze titulu Auto roku 2010
v České republice.
Kombinovaná spotřeba a emise
CO2 modelu Yeti:
5,4–8,0 l/100 km, 140–189 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
AUTONOVA BRNO, s.r.o
Masná 418/20
657 79 Brno

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