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Starosta MČ Brno-střed Mgr. Libor Šťástka (stojící uprostřed) navštívil prvňáčky na ZŠ Bakalovo nábřeží (viz foto) a ZŠ Kotlářská

Dobrý den,
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jsem
rád, že vás mohu na stránkách
Zpravodaje poprvé od svého zvolení starostou naší městské části
v červenci oslovit. Skončilo léto
a doba dovolených, které věřím,
že většina z vás prožila příjemně a v odpočinku. Děti školou
povinné zamířily do lavic, což
doufám nesly statečně. I když…
Vzpomínám-li na sebe, nepatřil
první školní den zrovna k mým
oblíbeným…
V závěru srpna jsme si připomněli již čtyřicáté výročí dnů,
které pro náš národ znamenaly
konec všem nadějím na změny
tehdejšího režimu. Vpád oku-

Podoba
Zelného trhu
str. 4

pačních vojsk do naší země znamenal víc než jen konec jedné
velké šance. Na dlouhá léta zasel
do našeho národa pocit bezmoci, ponížení, apatie a marnosti.
Vzdejme proto hold těm, kteří se
s touto náladou smířit nehodlali, postavili se na odpor a zaplatili
za to životem. Tak jako Danuše
Muzikářová či Stanislav Valehrach při demonstracích v Brně
v srpnu 1969. Vzpomeňme i na
Josefa Žemličku, Viliama Debnára a řadu dalších po celé zemi,
kteří byli zabiti nebo zemřeli
v důsledku okupace v roce 1968.
Co však nelze opomenout, je ten
nepříjemný fakt, že krev obětí srp-
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nových demonstrací k ročnímu
výročí vpádu spřátelených
armád byla prolita rukou českých „strážců zákona“. A onen
zákon, pro který se vžilo označení „pendrekový“, byl podepsán
hrdinou rok starých událostí
pražského jara…Nemohu se zbavit dojmu, že se naše společnost
s těmito křivdami, zločiny
a pohnutými událostmi v dějinách naší země ještě zcela nevyrovnala.
S příchodem září se vám dostává opět do rukou radniční Zpravodaj. Věřím, že bude nadále
plnit své základní poslání, tedy
přinášet vám informace o práci
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samosprávy a úřadu a o tom, co
a jak lze na úřadě vyřídit.
I nadále vás budeme jeho prostřednictvím informovat o událostech z naší městské části
a možnostech trávení volného
času.
DRAZÍ SPOLUOBČANÉ, za celou radnici městské části vám
přeji krásné babí léto a připomínám – jsme tu pro vás, takže mne či mé kolegy neváhejte
v případě potřeby kontaktovat.
Budu se těšit na setkání s vámi.
S pozdravem
Váš Libor Šťástka,
starosta

Střední škola
obchodní
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Informace úřadu, rady a zastupitelstva
50. zasedání
Rady městské části
města Brna, Brno-střed,
konané ve středu
dne 25. 6. 2008 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)
Rada městské části Brno-střed (dále
jen RMČ BS) doporučila příslušným
orgánům města Brna zvážit možnost umístit v místech budoucích
podzemních kontejnerových stanovišť na separovaný odpad dočasně,
tj. do doby jejich realizace, nadzemní kontejnerová stanoviště na
separovaný odpad, tj. konkrétně do
lokalit Veselá, nároží Údolní–Joštova a dalších. V návaznosti na přání
a stížnosti občanů v dané lokalitě,
příslušným orgánům města zvážit
možnost navýšení počtu sběrných
nádob při ul. Gorkého a Stojanova;

RMČ BS projednala a dala souhlas
s výsledky výběrového řízení na
dodavatele: oprava ležaté kanalizace bytových domů – Dvorského
18, 18a, Havlenova 4, Vídeňská 17;
oprava ZTI a plynoinstalace – Dvorského 6, 8; opravy fasády a oken –
Zelný trh 21; oprava plynoinstalace – Česká 14, Gorazdova 4, Husova 9, Křenová 45, 70, Nové sady 16,
42, Václavská 7, 10, Ypsilantiho 4;
oprava střechy – Vlhká 8.
RMČ BS odsouhlasila finanční neinvestiční transfer Diakonii Českobratrské církve evangelické, středisku v Brně ve výši 20 000 Kč, na
provoz střediska a finanční neinvestiční transfer Mgr. Petru Lukasovi, ve výši 10 000 Kč, na Výstavu
„Fotografie Starého Brna z přelomu
19. a 20. století a dnes“.
11. zasedání
Zastupitelstva městské části
města Brna, Brno-střed,

Rada městské části Brno-střed vzala na vědomí záměr Kulturního
a vzdělávacího střediska „U Tří
kohoutů“, p.o., vytvořit v rámci
svých organizačních struktur samostatné „Centrum volného času
a vzdělávání Botanická“ v prostorách Botanická 13 a zázemí
celé organizace v prostorách Nerudova 14.
RMČ BS vzala na vědomí výzvu
Magistrátu města Brna k vyjádření
stanoviska MČ Brno-střed k návrhu
vyhlášky Statutárního města Brna
o stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitosti.

konané ve středu
dne 2. 7. 2008 od 14.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ
BS, Dominikánská 2, Brno
(výběr z usnesení)
Zastupitelstvo městské části Brno-střed (dále jen ZMČ BS) schválilo
volební řád pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů Zastupitelstva městské části Brno-střed
a volbu dalších členů rady městské
části Brno-střed. Zvolilo volební
komisi. Předsedou volební komise
se stal JUDr. Bradáč. Po jmenování
seznámil přítomné s pravidly volby. Navržen byl jediný kandidát na
starostu Městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka. Zastupitelé poté
položili kandidátovi několik otázek, na které na místě odpověděl.
Předseda volební komise poté
vyzval jednotlivé zastupitele k ve-

52. zasedání RMČ BS
konané ve středu
dne 16. 7. 2008 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)

Rada městské části Brno-střed vzala na vědomí výběr bytů ke zveřejnění na „Úřední desce“ MČ BS
k opravě vlastním nákladem žadatele.

řejné volbě. Starostou městské části Brno-střed byl zvolen Mgr. Libor
Šťástka, gratulujeme.
ZMČ BS projednalo a schválilo
návrh závěrečného účtu k 31. 12.
2007 – celoroční hospodaření za
rok 2007 bez výhrad.
ZMČ BS iniciovalo vydání obecně
závazné vyhlášky Statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a doporučilo Zastupitelstvu města Brna, aby vydalo
obecně závaznou vyhlášku, kterou
v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezí
místa na veřejných prostranstvích,
na kterých bude zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.

53. zasedání RMČ BS
konané ve středu
dne 30. 7. 2008 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)
Rada městské části Brno-střed
schválila „Smlouvu o spolupráci na
zabezpečení provozu skateparku
na Nových sadech s firmou DOS
production s.r.o.“ a současně schválila zrušení vstupného na skateparku.
RMČ BS odsouhlasila vyřazení
domů Körnerova 1, Bratislavská 39,
Francouzská 20 a Bratislavská 52 ze
seznamu domů doporučených
k prodeji.
RMČ BS projednala rozšíření pra-

51. zasedání RMČ BS
konané ve středu
dne 9. 7. 2008 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)
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vomocí domovníka v domě Bratislavská 40, Brno.
RMČ BS schválila nejvhodnějšího
dodavatele na opravu fasády a oken
Vachova 3; Smetanova 30, Körnerova 8, Beethovenova 3/5 a Orlí 6.
54. zasedání RMČ BS
konané ve středu
dne 13. 8. 2008 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)
RMČ BS schválila vyjádření MMB
k investiční akci „Úpravy náměstí
Svobody – stojany na kola“.
RMČ BS projednala finanční neinvestiční transfer – Občanskému
sdružení 8 D, o. s., ve výši 12 000 Kč
na „Tenisový den“ pro děti na Kraví hoře; Svazu skautů a skautek ČR,
JUNÁK, stř. „Řehoře Mendla“, Brno
ve výši 3 000 Kč na 13. ročník

Dne 2. 7. 2008 proběhly volby.
Starostou byl zvolen Mgr. Libor
Šťástka. Ke zvolení gratuluje
MUDr. Dagmar Hrubá
Pochodu „Z Brna do Brna“; FbC ZŠ
Horní, o. s., Brno ve výši 20 000 Kč
na činnost sportovního florbalového klubu; Ratolesti Brno, o. s., ve
výši 19 000 Kč na pokrytí nákladů
na činnost dětí a mládeže, které se
nacházejí dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci; České unii neslyšících, obl. org. Brno, o. s., ve výši
8 600 Kč na rekondiční pobyt
v Janských Lázních; Diecézní charitě Brno, Domov sv. Martéty pro
matky s dětmi v tísni, nez. org.,
Brno, ve výši 19 500 Kč na opravu
povrchu podlahy; JAZZFEST, o. s.,
Brno, ve výši 12 000 Kč na Mezinárodní jazzový festival JAZZFESTBRNO 2008; Klubu sportovní
gymnastiky Moravská Slavia Brno
ve výši 20 000 Kč na závod v soutěži
TeamGym 2008.
(red)
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Rozhovor s nově zvoleným starostou Mgr. Liborem Šťástkou
Může se zdát, že křeslo starosty na
Brně-středu je poněkud vratké… Proč
jste se rozhodl kandidovat do této
funkce?
Radnice městské části Brno-střed prochází v tomto roce docela zásadními změnami; v červnu odešel tajemník úřadu
a po avizované rezignaci paní doktorky
Hrubé jsem chtěl přispět k tomu, aby se
radnice a městská část jako taková posunuly zase o kus dál. Jsem přesvědčen
o tom, že stojí na dobrých základech –
v této souvislosti bych připomněl
výrazné osobnosti, které stály v čele
radnice v minulosti: bývalé starostky
Horová a Hrubá a pan starosta
Kameníček jimi určitě byli a jejich
přínos pro městskou část byl zásadní.
To byl jeden z hlavních důvodů, proč
jsem se o funkci starosty rozhodl
ucházet – pokusit se navázat na jejich
práci, byť vím, že jde o úkol nelehký.
Na druhou stranu bylo evidentní, že
některé věci na úřadě i mimo něj je
potřeba změnit. Vždy je co zlepšovat
a já doufám, že právě tímto směrem
radnici povedu.
Opozice Vám při volbě vyčetla,
že nemáte dostatečné vize. Co Vy
na to?
Ještě před volbou jsem navštívil
všechny zastupitelské kluby a své
představy o dalším směřování městské části s nimi diskutoval. O to více
mne překvapilo, že ze strany některých kolegů, s nimiž jsme se na
spoustě věcí shodli, jsem právě tyto
věty slyšel.
Myslíte si, že opozice v zastu pitelstvu Brno-střed není konstruktivní?
Byť by se na toto téma dalo dlouho diskutovat, mám za to, že není tématem
vhodným do radničního Zpravodaje. Své
si s opozicí řeknu na jiných fórech. Byl
bych rád, kdyby Zpravodaj zůstal periodikem apolitickým a poskytoval občanům
informace z dění na radnici a v městské
části. Politické handrkování do něj, prosím, nevnášejme.
Dobře, ale zpět k Vám. Jaké tedy
jsou, pane starosto, Vaše představy
o dalším fungování městské části?
Nemohu než zopakovat, co jsem již
uvedl několikrát. Nejsem příznivcem
megalomanských a nereálných plánů.
Základem práce radnice je dle mého

vytvářet, pokud možno, perfektní servis
pro občany. Prioritou jsou pro mne čisté
ulice, co nejvíce opravených domů, samozřejmě v rámci našich finančních možností, co nejvíce nových dětských hřišť.
V rámci zlepšení čistoty v centru kromě
důslednější kontroly firem, které ji zajišťují,
bych rád zvýšil i počet tzv. VPP pracovníků jako jakési doplňkové složky. Opravy
domů průběžně probíhají, jako prioritu
jsme si stanovili regeneraci fasád našich
domů v centru a přilehlém okolí, která se

také rozbíhá. Chci, aby v městské části
bylo také více dětských hřišť. Věřím, že
ještě letos stihneme realizaci hřiště alespoň v jedné z vytipovaných lokalit, buď
při ul. Křídlovická, Botanická či Jana Uhra.
A co ony projekty související s rozvojem městské části?
Byť jsou možnosti městské části oproti
možnostem města značně omezené, i toto
je oblast, ve které mám konkrétní představy. Co návštěvníky i rezidenty centra
města trápí nejvíce, je otázka parkování
a parkovacích míst. Souhlasím s tím, že do
budoucna by bylo vhodné, aby z řady ulic
v centru zmizela parkující auta. Pro ně ale
musíme hledat náhradu a nezbytným řeše-
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ním v této souvislosti je, dle mého názoru,
budování parkovacích domů. Zdá se mi,
že aktivita vedení města Brna není v tomto
směru zcela dostatečná. Proto se naše
městská část rozhodla přispět k řešení této
otázky a výsledkem je návrh parkovacího
domu v Kopečné ulici. Jsme připraveni
k jeho realizaci, k čemuž ale potřebujeme
souhlas a součinnost orgánů města.
Projekt je nachystán, věřím, že nám vedení města vyjde vstříc tak, aby nový parkovací dům mohl co nejdříve sloužit lidem.
A co otázka bydlení? Zmiňoval
jste při své volbě, že radnice musí
zpřísnit přístup k neplatičům.
Přesně tak. Za posledních několik
let bohužel došlo k nárůstu pohledávek, které máme vůči nezodpovědným nájemcům bytových domů. Je
potřeba přijmout nová pravidla pro
kontrolu a vymáhání dlužných částek. Nutností je i daleko tvrdší postup
vůči těm, kdo neplatí nájem. V této
souvislosti jsem již inicioval vznikl
pracovní skupiny, která se tímto
bude intenzivně zabývat. Úkolem
obce je však také podporovat rozvoj
v otázce bydlení. I v tomto činíme
konkrétní kroky, pracujeme na vzniku projektu bytového domu se startovacími byty na Starém Brně. Věřím,
že v součinnosti s městem či
s případným využitím evropských
peněz se nám podaří výstavbu zrealizovat.
Brno-střed je centrální částí
Brna. Myslíte si, že je opravdovým
středem kulturního a společen ského života?
Musí být. Centrum Brna má
ohromný potenciál, který stále ještě
není dostatečně využit. I to vnímám jako
jednu ze svých priorit, dostat do brněnských ulic více života. I když se za poslední roky v tomto směru mnohé zlepšilo,
kulturních akcí by mohlo být více.
Například Zelný trh je místo, kde bychom
v budoucnu, kromě stávajícího využití,
rádi pořádali akce komornějšího charakteru jako řemeslné vánoce, velikonoční trh,
prezentace regionů z Čech a Moravy,
jakož i nejrůznější tématicky laděné akce
v průběhu roku.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně
úspěchů ve funkci.
Děkuji.
Otázky položil Mojmír Antonín

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Podoba Zelného trhu po připravované rekonstrukci

Zelný trh je nejcennějším dochovaným náměstím v Městské památkové rezervaci. Jedná se o náměstí se staletou tržní tradicí, ale
také s významným kulturně-společenským
potenciálem a předpoklady multifunkčního
využívání, včetně turistických a pobytových
aktivit.
Otázkami spojenými s jeho rekonstrukcí
se Městská část Brno-střed intenzivně zabývá již od roku 2004, kdy Rada městské části
zřídila pod vedením Ing. arch. Vojtěcha Mencla pracovní skupinu pro řešení uspořádání
Zelného trhu. Pracovala ve složení: PhDr. Milena Flodrová, Ing. arch. Josef Němec, CSc.,
Dr. Petr Kroupa, Ing. arch. Dušan Riedl, CSc.,
Ing. Marie Stehlíková a Ing. arch. Martin
Kareš.
Výsledky jejich práce lze ve stručnosti shrnout takto:
Využití náměstí
– Hlavní náplní náměstí musí být i v budoucnu trhy.
– Rozdělit funkci náměstí z hlediska denní
doby: dopolední, odpolední, večerní
a z toho vyvodit nároky na uspořádání.
– Zvýraznit a zapojit hlavní instituce sídlící na
náměstí – Moravské zemské muzeum, Reduta, Centrum experimentálního divadla.
– Vytvořit prostranství pro umístění restauračních a kavárenských zahrádek.
– Navrhnout klidová místa a místa pro posezení.
– Vymezit prostory pro občasné pouliční

divadlo a využití při kulturních akcích
(Reduta, Moravské zemské muzeum, vinobraní, folklorní slavnosti, slavnosti piva
a další).
Mobiliář
– Navrhnout pro Zelný trh specifický mobiliář. Řada prodejních aktivit má nároky na
zásobování elektřinou – navrhnout body
pro vývody elektřiny v dlažbě.
– Dořešit slavnostní osvětlení.
– Obnovit nebo alespoň připomenout původní historické prvky – kamenná studna, pranýř a v návaznosti na ně upravit
průjezd náměstím.
– Podřídit rozmístění prodejních stánků pěší
trase Starobrněnská – Kapucínské náměstí.
– Vyřešit vstup do historického podzemí,
včetně informační tabule.
– Nová kašna před Centrem experimentálního divadla postrádá historickou souvislost a její umístění potlačuje dominantu sousoší sv. Trojice. Prostor by bylo
vhodné využít spíše pro restaurační
zahrádku a jako výchozí bod pro turistické prohlídky města.
Doprava
– Ve večerních a nočních hodinách řešit možnost parkování pro návštěvníky divadel ve
vymezené ploše náměstí.
– Zvážit jiný způsob oddělení automobilové dopravy než patníky. V horní části
náměstí jsou patníky rušivé.

– Využít proluku vedle Domu potravin –
možnost pěšího průchodu.
– Zabývat se rovněž úpravou odbočky z ulice
Petrské k M-klubu a Petrovu (za Moravským zemským muzeem).
Rada městské části Brno-střed následně
požádala Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna o zpracování
zadání projektu rekonstrukce náměstí, který by zahrnoval navržené podněty a připomínky pracovní skupiny. Letos tento odbor
zadal zpracování architektonických studií
pěti významným brněnským projekčním kancelářím s termínem dokončení v srpnu 2008
s tím, že v podzimních měsících proběhne
za účasti naší městské části výběr nejvhodnějšího řešení.
Vzhledem k významu tohoto záměru
pokládáme za správné, aby se k výsledné
podobě Zelného trhu mohli vyjádřit i občané,
a proto všechny studie s krátkým komentářem autorů zveřejníme po jejich dokončení
v tomto Zpravodaji a na internetových stránkách radnice.
Vaše připomínky a diskuze k jednotlivým
návrhům následně zohledníme v požadavcích městské části na výslednou podobu projektu rekonstrukce Zelného trhu, tak aby
v budoucnu tento prostor znovu získal „lesk“,
který mu náleží.
Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed,
Ing. arch. Vojtěch Mencl,
uvolněný člen ZMČ pro územní plán a rozvoj

Dům s pečovatelskou službou Křenová 39
Dům s pečovatelskou službou
Křenová 39 se nachází přímo
v centru města. Tramvajová zastávka je od domu vzdálena asi
2 minuty chůze.
Jde o třípodlažní pavlačový
dům se dvěma výtahy. Uvnitř
domu je dvůr s možností vjezdu
vozidel pro handicapované klienty a je zde možnost k posezení
obyvatel.

nické služby, prádelna s mandlovnou a sušárna prádla.
Pečovatelka, která poskytuje
služby a péči klientům dle uzavřené smlouvy, je přítomna v pracovní dny, pondělí–pátek, od
7.00 do 15.30 hodin a navíc každou středu od 7.00 do 12.00 hodin je přítomna sociální pracovnice, která vyřizuje administrativní záležitosti a šetření u klientů,

DPS má celkem 42 bytů,
z toho je 36 svobodáren a 6 bytů
bezbariérových. Převážnou část
obyvatel tvoří starobní důchodci, ostatní jsou důchodci plně
invalidní. Pět klientů jsou vozíčkáři, kteří obývají bezbariérové
byty.
V části domu se nachází klub
pro seniory. Zařízení DPS tvoří
pedikérna, koutek pro kadeř-
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žádosti o pečovatelskou službu,
požadavky, přání a stížnosti.
Bližší informace je možné
získat: Koordinátorka pečovatelské služby: Květoslava Ráčková, tel.: 543 217 445; Eva Šobková, Odbor sociální a zdravotní, ÚMČ Brno-střed, tel.:
542 526 210; DPS Křenová 39,
Brno-střed, tel.: 543 256 020

Stalo se v městské části

Kostelní věže ve středu města
Pro jeho další osudy jsou důležité roky
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
1761 a 1776, kdy byl čištěn a obohacen o řadu
na Starém Brně
Stříbrný oltář brněnských augustiniánů ozdobných detailů, zejména ve tvaru okřídV současné době tvoří tzv. ,,Stříbrný oltář“ a obraz ,,Černé madony“
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
na Starém Brně jeden celek, i když
se jedná o dvě slohově odlišná umělecká díla. Obraz Panny Marie Svatotomské, zvaný Perla Moravy,
Divotvůrkyně, Palladium města
nebo Ochránkyně Brna, daroval
brněnským augustiniánům markrabě Jan Jindřich u příležitosti založení kláštera poté, co jej obdržel
darem od svého bratra, císaře Karla IV. Jedná se o dílo z období kolem
roku 1250 přestavující byzantský typ
Madony. Obraz je považován za
zázračný, při obléhání města 1645
švédskými vojsky, byl vynesen na
hradby a zachránil Brno před dobytím. Stejný zázrak se mu připisuje
při útocích Prusů v roce 1742.
K uctění Panny Marie prostřednictvím vzácného obrazu se brněnští augustiniáni, zastoupeni převorem P. Ondřejem Zirklem, rozhodli uspořádat korunovační slavnost.
K této příležitosti objednali v r. 1734
u význačného stříbrníka, mistra
Johanna Georga Herkommera
Než přišli restaurátoři…
v Augsburku, zhotovení oltáře, který by tvořil důstojný rám obrazu.
Jedinečné dílo vzniklo během dvou
let, do Brna bylo převezeno a instalováno v mariánské kapli kostela sv.
Tomáše na jaře r. 1736. Zahájení
korunovační slavnosti bylo stanoveno na 10. května tohoto roku.
Korpus oltáře tvoří dřevěný skelet,
opláštěný měděným pozlaceným plechem. Na dvojici sloupů nasedá baldachýn s císařskou korunou, zhotovený rovněž ze zlaceného měděného, plechu. Před oba sloupy jsou
představení andělé, vytepaní ze stříbrného plechu. Rovněž ostatní dekorativní prvky jsou převážně ze stříbra, případně v detailech pozlacenéTěsně před rekonstrukcí…
ho nebo jsou odlité z mosazi, rovněž
pozlacené. Mariánský obraz spolu
s monogramem Panny Marie byly umístěny lených andílčích hlaviček, odlévaných z modo středu oltáře pod baldachýn. V současné sazi, na povrchu zlacených.
Přelomovým obdobím se stal rok 1783, kdy
době zůstává otázkou, zda měl oltář vyzdobenou i zadní stranu, jak napovídá rytina poří- byl oltář v důsledku reforem Josefa II.
a přeložení augustiniánů z kláštera od sv.
zená po jeho dokončení v Augsburku.
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Tomáše do kláštera cisterciaček na Starém
Brně, přenesen do baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Jeho umístění do presbytáře před
barokní retabulum si vyžádalo zaslepení průhledu oltářem dřevěnou
stěnou, opatřenou z přední strany
zrcadly, ve kterých se odrážela
kopie mariánského obrazu.
Dalším obdobím, které se negativně odrazilo na vzhledu oltáře, byl
přelom 19. a 20. stol., kdy došlo ke
generální opravě baziliky. Rozsah
prací byl takový, že lze oprávněně
předpokládat další rozebrání a znovusestavení jeho architektury, včetně ozdobných prvků.
Shrneme-li osudy této jedinečné
památky, můžeme konstatovat, že
oltář byl pravděpodobně čtyřikrát
sestaven, rozebrán a přemístěn.
V důsledku těchto – převážně neodborných manipulací – je nyní v havarijním stavu.
K problémům, které se daly zjistit ze země bez lešení, tzn., že chybí řada ozdob, nebo jejich částí, že
podkladové plechy a dekor drží
pohromadě díky obyčejným novodobým hřebíkům a vázacímu drátu, že se dekorativní prvky nenacházejí na svých místech, ale kdekoliv, kam je ochotná ruka amatéra přidrátovala, že je stříbrný plech
zprohýbaný a popraskaný, že je zlato na baldachýnu i na jiných místech odřené, se přidaly po postavení lešení i problémy statické. Celý
oltář byl zhruba 20 cm vykloněn
směrem do presbytáře, dřevěné klíny, zajišťující táhla kotvená do zdi,
se seschly tak, že dávno neplnily
svoji funkci. Baldachýn, nesený
mohutnou kovanou konstrukcí,
visel doslova ve vzduchu, neboť
kotevní vruty byly zcela uvolněné.
Po zjištění skutečného stavu oltáře muselo dojít k zásadní změně
postupu prací předpokládaných pro
letošní rok. Pozornost se zaměřila
nejprve na důkladný restaurátorský
a statický průzkum a následně na
vlastní statické zajištění památky.
Bylo provedeno množství expertiz, mimo
jiné laboratorní určení materiálů, průzkum
dutých částí oltáře průmyslovým endoskopem a inventura chybějících a poškozených
Pokračování na str. 6

Stalo se v městské části

Kostelní věže ve středu města

Dokončení ze str. 5

Po rekonstrukci koruny…

Po ukončení restaurování…

částí baldachýnu a koruny, na jejichž základě byla zvolena metoda
památkové obnovy celého oltáře.
Po statickém zajištění oltáře byly demontovány veškeré dekorativní ozdoby z baldachýnu a koruny. Konzervační laky kryjící povrch
zlacených a stříbrných prvků byly chemicky odstraněny. Tím byly
poškozené části připravené k dalším restaurátorským zákrokům, tj.
vyrovnání detailů do původního tvaru s použitím původních technologií a pomůcek, doplnění chybějících částí v původním materiálu, tj. ve stříbře, případně ve zlacené mosazi a kompletaci restaurovaného dekoru na původní místo. Při čištění zlacených ploch se

ukázalo, že zlacení je z velké míry zcela setřené, proto bylo nutné
přistoupit k jeho obnově. Každý úkon v celém procesu rehabilitace vrcholové části oltáře má své přesné místo. Práce letošní etapy
vyvrcholí zpětným osazením obrazu a monogramu Panny Marie.
Jako poslední bude před mariánskou poutí nainstalována nová
distanční stěna mezi oltář a barokní retabulum. Tím však obnova
oltáře zdaleka nekončí. Až do října tohoto roku budou pokračovat
průzkumy a příprava na další etapu prací v příštím roce.
Text a foto
manželé Jana a Karel Severinovi

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Zahájení III. ročníku „Senior-akademie“
Odbor prevence Městské policie
Brno připravil v letošním roce již
III. ročník projektu prevence kriminality „Senior-akademie“, který je organizačně obdobný jako
všeobecně známé akademie třetího věku. Liší se vyučovanými
tematickými okruhy a rozsahem
vyučovacích hodin. Tematické
okruhy jsou koncipovány jako
metodika k bezpečnému chování seniorů ve společnosti. Odborní lektoři se zaměřují na rozpoznání možného nebezpečí
a možnosti, jak takové nebezpečí eliminovat, nebo jak se mu
vyhnout. Maximální důraz je při
výuce kladen na chování možné
oběti, které by nemělo „motivovat“ potencionálního pachatele.
V praxi to znamená naučit se

a současně se s pracovníky Odboru prevence podělí o své zkušenosti při své asistenční a poradenské činnosti.
V průběhu „Senior-akademie“
se mohu posluchači přihlásit do
kurzů sebeobrany, poskytnutí
zdravotnické pomoci při dopravní nehodě a prevence internetové kriminality. Dále jsou připraveny exkurze na Operační středisko a tunelovou střelnici MP
Brno.
Oficiální zahájení „Senior-akademie“ bude dne 15. 9. 2008
v 15.00 hod. v budově Moravského zemského muzea v Brně,
Zelný trh č. 8, kde se posluchači budou scházet každé pondělí od 15.00 do 18.00 hodin. Slavnostní vyřazení absolventů se

chování, které bude z pohledu
pachatele antiiniciační. Absolventi „Senior-akademie“ obdrží
„Osvědčení o absolvování“ a pro
Odbor prevence Městské policie
Brno se stanou neformálními
partnery – „Asistenty prevence
kriminality“.
Následná aktivita a iniciativa
absolventů bude závislá výhradně na nich samotných a nebude
nijak direktivně určována.
V rámci jejich dalšího působení
v přirozeném prostředí rodiny,
známých nebo přátel předpokládáme, že jednou ročně budou
organizována setkání absolventů, kde formou dvouhodinového semináře budou posluchači
seznámeni s novými trendy
v oblasti prevence kriminality
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uskuteční dne 30. 3. 2009. Datový rozvrh vyučovacích dnů, přehled tematických okruhů a přihlášky k absolvování „Seniorakademie“ Městské policie Brno
jsou pro zájemce k dispozici
v Preventivně informační místnosti Městské policie Brno, Zelný trh č. 13 v pracovní dny od
7.30 hod. do 18.30 hod. (tel.
544 252 617).
Odbor prevence MP Brno

Gratulujeme
paní Františce Tománkové,
obyvatelce městské části
Brno-střed, která
se dožila dne 26. 8. 2008
úctyhodných 102. narozenin.

Stalo se v městské části

Zajímavý objev učinil první místostarosta městské části Brno-střed, Dušan
Pazdírek, když se dozvěděl, že na jednom z dvorů v tichém rozjímání při zdi
spočívá velký kamenný znak městské části Brno-střed. Stejný znak je na zdi naší
Radnice. Podle očitého svědka nalezený znak je kopií originálu. Tento znak
vyráběl sochař pro nacistického pohlavára, který ho chtěl odvézt do Říše. Umělec si zdlouhavou prací zachránil život před koncentrákem.
(red)

Psal se rok 1645. Brno bylo
obklíčeno Švédy. Město se ztrácelo v plamenech. V sobotu 16. srpna 2008 se rozezněla na Zelném
trhu středověká hudba a nastoupili
obránci města Brna na závěrečnou
bitvu proti Švédům. Patnáctý srpen
byl dnem, kdy dva protagonisté velké bitvy přišli ukončit svoji načatou (3,5měsíční) šachovou partii.
Za švédské vojsko generál Lennard
Torstenson a na druhé straně plukovník císařské armády původem
Francouz Jean Louis Raduit de Sou-

S odstupem 40 let byla uctěna památka obětí srpnových událostí v městě Brně.
Kytici květů za naši městskou část položil starosta Mgr. Libor Šťástka (vlevo)
společně s hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem (vpravo)
a dalšími hosty. Poklonili se památce represí, které následovaly o rok později
a vzaly život Danuši Muzikářové (Moravské náměstí) a Stanislavu Valehrachovi (ulice Orlí).
(red)

ches, velitel obrany Brna. Ráno se
rozpoutala poslední řež. Vzplál tvrdý boj dvou silných armád, kde proti sobě stáli Švédové s bezmála dvacetinásobnou početní přesilou
oproti odhodlaným ochráncům
Brna, jimž pomáhaly hradby a víra,
že se ubrání. Švédské jezdectvo,
dělostřelectvo a pěší vojsko demolovalo, na co přišlo. Rekonstrukce
bitvy na Zelném trhu byla sice
poněkud méně krvavá, avšak velice autenticky ztvárněná. Výstřely
z děl ohlušovaly přihlížející, jez-

dectvo neohroženě útočilo proti
neproniknutelné hradební zdi
a mezi tím vším hrají nad vojsky
generálové rozhodující partii.
K bitvě se váže i pověstná jedenáctá
hodina na Petrově. Brňan ví, proč
na Petrově zvoní v jedenáct hodin
dvanáct. Dodnes přetrvává tento
zvyk, který jistě způsobil útočící
švédský generál Torstenson, jenž
vlastním vojskům přislíbil, že pokud
Brno nedobude do pravého poledne, odtáhne, a Brno se stane vítězem. Brňané se o jeho prohlášení
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doslechli, proto dali na Petrově
odbít poledne o hodinu dřív
a Švédové vzali do zaječích
v domnění, že je o hodinu víc. Ať
už bylo vítězství jakékoliv, Brno se
zapsalo do dějin jako nedobytné
město, které všem nájezdníkům
odolá. A myslím si, že i kdyby ještě
někdy někdo chtěl Brno dobýt proti všem, nesla by se městem věta:
„MY BRNO NEDÁME, RADĚJI
HO…!!!“
Zapsala Martina Lišková
záběry pořídil Radek Antonín
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Inzerce
Nabídněte nám
jakoukoliv Vaši
nemovitost k prodeji
či k pronájmu.
Zaručujeme
Vám nejvyšší výnos a
rychlý průběh transakce.
Naše RK se vyznačuje
osobním, seriózním
přístupem a maximálním
nasazením.

!54/29#(,/3%26)3
+AMENICE "RNO"OHUNICE NAPROTI/$+AUFLAND

TEL

./6).+!
./6).+!

PNEUSERVISpAUTOSERVIS
!54/3+,!
0,.¥.¦+,)-!4):!#¦

XXXQOFVCJMZD[

Volejte 777 739 818
nebo 606 724 874
autosedačky

kočárky

oblečky

hračky

Nová prodejna Čáryfuk – Baby Shop
Brno, Cejl 32, Tel.: 532 302 018
Po–Pá 9–18 hod., So 9–13 hod.
e-shop: www.caryfuk.cz
SLEVA po předložení tohoto inzerátu ve výší 3 % (neplatí pro akce).
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Stránka 2

Inzerce
Rozvrhy TŠ LYA v ostatních
lokalitách a veškeré info:
Tel.: 603 552 212,
E-mail: lya@lya.cz, www.lya.cz

Út
Út
Čt
Čt

ROZVRHY KURZU NA 1. POLOLETÍ září – leden
Zelný trh (obch. d. Krokodýl), 3. p.
19–20 orientální tanec začátečnice
20–21 orientální tanec stř.pokročilé
19–20 Salsa+event.Merengue a Bachata – páry začátečníci
20–21 Salsa, Merengue, Bachata – sólo začátečníci

Obuv
PekaŒská 6, Brno
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Rozhovor s osobností

„Sochy v ulicích“ – projekt, který se tvořil za pochodu,
konstatoval ředitel Domu umění v Brně Mgr. Rostislav Koryčánek
Naše setkání bylo motivováno důležitým faktem –
dozvědět se něco o projektu „Sochy v ulicích“, výstavě
sochařského umění, instalované v ulicích Brna od 23.
5. 2008 do 27. 6. 2008. Sochařská díla obohatila brněnské promenády i zátiší; pro mnohé se stala milým překvapením, pro některé šokem, nicméně probouzela
naše umělecké cítění. Garantem akce se stal tým Domu
umění v Brně, vedený ředitelem Mgr. Rostislavem Koryčánkem.

Na úvod by nás zajímal Váš osobní brněnský příběh.
Nejsem rodilý Brňák. Do Brna jsem přišel v roce
1992. Následující rok jsem začal studovat na Masarykově univerzitě v Brně, filozofické fakultě – obor kunsthistorie a sociologie. Můj vztah k Brnu se utvářel
velmi pomalu. Po ukončení vysoké školy jsem se rozhodoval mezi prací na fakultě a touhou věnovat se
činnosti, spojené se současnou architekturou. Zvítězila nakonec architektura. Vydávali jsme časopis
o architektuře „Era 21“. Stále mne ale lákalo vrátit se
do školy. Čím déle jsem pracoval mimo, tím rychleji
se oddalovala možnost cesty zpět. Dnes je to prak-

ticky nemožné, protože člověk víceméně ztrácí pedagogické zkušenosti a jenom nadání nestačí.
A Dům umění?
Mé první setkání s Brnem bylo spojené právě
s Domem umění. V té době tam pracovala doktorka
Jiřina Hockeová, která připravovala žáky biskupského gymnázia k maturitě. Já jsem se k nim připojil
a čerpal znalosti ke zkoušce na univerzitu. Do Domu
umění jsem docházel po celé studium. Dizertační práci jsem zpracovával také tam, ale i pro Galerii Rudolfinum v Praze na téma: „Statistika návštěvnosti se sociologickým průzkumem hledajícím odpovědi na otázku, po jaké době současné umění je přijímáno jako
umění“. I když jsem se na několik let vzdálil svou šéfredaktorskou prací v časopise „Era 21“, nezpřetrhal
jsem své kontakty s lidmi pracujícími v Domu umění. Po vážné rozvaze jsem reagoval na vypsaný konkurs na funkci ředitele. Konkurs jsem vyhrál a od roku
2007 jsem jeho ředitelem.
A Váš současný pohled na Brno?
Můj pohled je specifický. Daný mým zaměřením
především na architekturu a umění. Hlavně meziválečná architektura je pro Brno charakteristická
a evropsky výjimečná. Její stav je však žalostný. Stejně prezentace Brna navenek je víceméně chaotická.
Práce se jmény, jako je např. Janáček, Mendl a další,
která zdobí Brno, je nedostatečná. Brno vždy bylo
přitažlivé možnostmi vzdělání. Na počátku 20. století v Brně studovalo mnoho ruských, ukrajinských nebo
židovských studentů, kteří přinášeli nové myšlenky
i pohledy a docházelo k zajímavým prolnutím. Podobně fungovalo i česko-německé napětí, které se odrazilo ve vývoji městské aglomerace v 19. i 20. století.
To je to, čím je Brno zajímavé.
Souvisí s tímto pohledem i „Sochy v ulicích“?
Ano. Akce ukázala, že město Brno by se mohlo
i touto akcí profilovat – opakovat ji po určitém čase.
Ale, pěkně od začátku. Na uspořádání tak rozsáhlého projektu nebylo příliš času. Na jaře 2008 přišel
k primátorovi města Brna s nápadem brněnský sochař
Jaromír Gargulák: oživit brněnské ulice, parky a zákoutí
– oslovit lidi sochařským uměním. Nápad se uchytil.
Garantem akce byl pověřen Dům umění s realizací
květen/červen 2008. Práce na projektu nezačaly ideálně. Existovalo několik názorů na způsob provedení. Bylo by určitě jednodušší, dovézt např. 60 soch,
instalovat bez zvláštní myšlenky a tím splnit akci. Jako
umělecký garant jsme věci nechtěli tak řešit. Zřídili
jsme Uměleckou radu, která vybírala, prosazovala
a ve většině případů prosadila určité myšlenkové spojení autora, sochy, použitého prostoru a města Brna.
Moderní umění je jednoduchý komunikační prostředek, působící na okolí. Nejednalo se nám o okrášlování
města, ale tematicky obohatit místo o zajímavý objekt.
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Scházela jen větší propagace s navedením diváka na
smysl a důvod dané sochy v místě.
Kde se podařilo naplnit myšlenku Umělecké
rady?
Například sochy Pavla Korbičky, umístěné jednak
v pasáži Komerční banky na nám. Svobody „North
line“ nebo jasná linka „Light Conductors“ na patě kopce hradu Špilberk, pohrávající si s linií kopce a okolních
staveb. Nepřehlédnutelným byl objekt „Davidovo srdce“, tedy dílo sochaře Jiřího Davida, umístěné na věži
Staré radnice – i přes nevybíravou mediální kampaň
– působilo velmi dobře. Za zmínku stojí myšlenka
autora Michala Moravčíka, který na parkovišti u vily
Tugendhat ztvárnil dílem „Sbohem a na shledanou“
dvojici tyčí zamezující parkování vozů – symbol rozdělení Československé republiky, které se váže
k jednání právě ve vile Tugendhat. Jedna železná
zábrana končí písmenem C a druhá písmenem
S. Každý si je mohl rozpojit, či spojit a pohrát si
s myšlenkou předcházející státnímu aktu. Podařené
je i dílo „Gonflable“, které prozatím zůstává v Domu
pánů z Kunštátu od autora Hanse Kupelwiesera.
Naopak, řešili jste i problémy?
Ano. Neznámí vandalové bezprostředně po instalaci rozbili dílo Ladislava Jezbera umístěné vedle kostela sv. Jakuba, vytvořené výhradně pro tento prostor
– polystyrenové kvádry. Nádherná myšlenka německého autora Simona Waschmutha barevné tyče,
s kterými si mohli pohrát Brňané i návštěvníci na
Jakubském náměstí a složit z nich vlastní dílo pro další, někdo odcizil. Nebylo příjemné odmítat některé
autory, jednak z důvodů nesplnění kritérií nebo přílišné finanční náročnosti. Do našeho výběru jsme
nezařadili ani práci brněnského sochaře Jaromíra Garguláka – navrhovatele projektu – právě z důvodu
nesplnění kritérií Umělecké rady. Vybral si jej primátor a jeho dílo mohli návštěvníci spatřit v prostorách
Nové radnice.
Současně s akcí probíhalo i hlasování o nejoblíbenější sochu?
Občané hlasovali a zvolili Malého Marťana, sochu
od Jaroslava Róna, která stála v prostorách Denisových
sadů. Tato socha byla vytvořena autorem již dříve jako
parková. Je plna emocí. Možná proto zvítězila.
A co v budoucnosti?
Již máme první zkušenosti a také máme o čem přemýšlet. Bude-li Dům umění pověřen i v budoucnu
pokračováním této velmi vydařené – mimochodem
odborníky (i z Prahy) kladně hodnocené – akce, rádi
se její přípravy opakovaně ujmeme. Pro porovnání si
zkuste zajet do Liberce nebo do zahraničí – německého Münsteru, kde dokonce probíhá jednou za 10
let podobná akce celosvětového významu.
Děkuji za rozhovor. (red)

Školy
Holky, kluci POZOR!
Šuplík se nezasměje, pište raději
pro opravdovou redakci
Klub Litina, jihomoravská redakce Dětské tiskové agentury (DTA) hledá nové
redaktory, holky a kluky, kteří mají
chuť mluvit a psát.
Snad každý si někdy zkusí „začít psát
deník“. Někoho to vzápětí přestane
bavit, někoho to psaní „chytne“ a věnuje mu každý den alespoň chvilku.
A někdo si dokonce tajně přeje, aby
k jeho zápisům jednou přišel někdo vlivný a vydal je jako knihu, protože jeho
příběhy přece stojí za to ukázat světu!
Litiňáci, jak si říkají redaktoři klubu
Litina, nečekají, až si je svět najde, ale
vycházejí mu sami vstříc. Když mají
nápad, společně ho uskuteční. Když
chtějí něco světu sdělit, napíší článek
a zveřejní ho v internetových Malých
(ale našich) novinách (www.dta.zde.cz),
které vydávají společně s dalšími redaktory DTA z celé České republiky. Když
chtějí, aby je bylo slyšet, natočí svůj rozhlasový příspěvek a odvysílají ho
v internetovém Radiu Dominu a někdy
dokonce v Českém rozhlase 2 Praha.
Redaktoři Dětské tiskové agentury
si mohou počínat jako profesionální
novináři. Mají možnost oslovit kteroukoliv osobnost a připravit s ní rozhovor. Díky svým novinářským průkazům se dostanou do míst, která zůstávají pro veřejnost uzavřena, či dokonce utajena. A všechno to je hra, ve které se nic nemusí… Pokud někdo zrovna nemá „psací“ náladu, tak nepíše, ale
inspiraci se na redakční schůzce většinou nevyhne.
Redakční schůzky představují jeden
velký dialog mezi všemi zúčastěnými.
Někdy se baví o kulturních novinkách
nebo světových událostech a pokaždé
si také vyhradí čas na kousek teorie
žurnalistiky, aby svoje články mohli
příště napsat zase o něco lépe. Často
v rámci schůzky vyzkouší i zajímavou
hru a pokaždé z toho vyjde výsledek,
který se dává k posouzení čtenářům či
posluchačům.
Klub Litina vytváří tvůrčí prostředí
pro každého, koho nebaví „psát do
šuplíku“, protože šuplík se nezasměje, neporadí, nepromluví… I když
někdy máme pocit, že nám v redakci
mluví i šuplíky. No vážně! Kdo nevěří, ať tam běží. Kam? Do Věže Střediska volného času Lužánky v kterýkoliv

čtvrtek mezi 17 a 19 hodinou. (Více
informací na herzig@luzanky.cz.)
Dana Večerková
zástupkyně šéfredaktora
Dětské tisk. agentury, klubu Litina

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Oznámkuj svou knihovnu! Děti v rolích
hodnotících oznámkují svou knihovnu
jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší.
Od 1. září do 10. prosince 2008 mohou
i brněnské děti známkovat Dětskou
knihovnu – oddělení Knihovny Jiřího
Mahena v Brně na Kobližné 4 a Mahenův památník na Mahenově 8, kde
naleznou hodnotící formuláře. „Vysvědčení“ mohou udělit, ať jsou registrovanými uživateli knihovny, nebo ne; musí
však knihovnu navštívit. Jejich známky
a vzkazy se stanou nejenom hodnotícími kritérii při udělování titulu „Kamarádka knihovna“, ale také inspirací
a podněty ke zlepšování služeb KJM.
I letos na začátku školního roku
oslovuje Knihovna Jiřího Mahena
v Brně všechny prvňáčky a jejich rodiče akcí s názvem „Poprvé do školy –
poprvé do knihovny“. Formou zábavných pořadů, divadelních vystoupení,
výtvarných dílen, soutěží a dalších akti-

vit chce vytvořit pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení. A co
pro ně připravila v letošním roce?
Všechny děti 1. tříd mohou v období od 1. září do 11. října 2008 využít
možnosti zaregistrovat se do knihovny zdarma na všech provozech KJM.
Pro čtenáře KJM ve věku od 6 do 10
let je připravena výtvarná soutěž „To
jsem já“ zaměřená na výrobu vlastních
symbolických znaků – erbů.
Program Ústřední knihovny KJM na
Kobližné 4 najdete na www.kjm.cz

Sokol
Cvičíte, skáčete, běháte a soutěžíte
rády? Přijďte za námi do Sokola Brno 1
na Kounicovu 20/22. Nábor nových
žákyň ve věku 6–10 let se koná v září
od pondělí 8. 9. 2008.
Cvičíme v horní tělocvičně (HT)
vždy v pondělí a čtvrtek od
17.00–18.00 hod.
Obsahem cvičení je všestranná
pohybová průprava ve sportovní gymnastice, lehké atletice a pohybových
hrách.
Běh naděje v Brně
Brněnské Sokolské župy pořádají

humanitární nezávodní akci, spojenou
s veřejnou sbírkou a zaměřenou na
podporu výzkumu rakoviny. Akce je
inspirována Během Terryho Foxe, který v ČR probíhal v letech 1993–2007.
V Brně se běh uskuteční v parku
Lužánky 14. října 2008. Od 9.00 hod.
do12.00 hod. budou po půlhodinách
odstartovány jednotlivé kategorie
u budovy Střediska volného času. Součástí akce bude doprovodný program,
rozcvičky před každým startem, vystoupení cvičenců pódiových skladeb,
dále tradiční soutěže pro děti, na které bude navazovat i instruktáž na
dopravním hřišti. Přijďte podpořit boj
proti rakovině.
Slavnostní akademie
Sokolská župa Jana Máchala vás zve
na Sokolskou akademii pořádanou
k 90. výročí vzniku ČSR, která se koná
ve čtvrtek 9. října 2008 v 17.00 hod.
v hale Sokola Brno 1 na Kounicově
ul. č. 20.
Vystoupí tu vrcholoví gymnasté,
šermíři, historický šerm, krasojezdci,
florbalisté a 370 cvičenců ze sokolské
všestrannosti s ukázkami pódiových
a hromadných skladeb.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Jánská 22, Brno
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní
se sídlem Jánská 22, Brno je
odbornou školou se zaměřením pro obchod. Díky úspěšným výsledkům ze své dlouhodobé činnosti ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou
Masarykovy univerzity získala titul „Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity“. Úzce spolupracuje se zaměstnavatelskou
sférou a se Svazem obchodu
a cestovního ruchu České republiky.
Cílem školy je naučit žáky nejnovějším poznatkům nejen z obchodní sféry, ale i rozvíjet osobnost žáků tím, že do výuky zahrnuje nové prvky, např. z oblasti
zdravého životního stylu a ekologie.
V silné konkurenci ostatních škol ČR dosáhla
významného úspěchu. Školou předložený projekt
EKOSTART – podporujeme ekologii byl schválen
v rámci rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty. Za zís-
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kané finanční prostředky byly v průběhu května
a června 2008 obnoveny dvě minizahrádky ve vnitřních prostorách školy, vytvořeny informační panely
k vysázeným rostlinám a bylinám a doplněna školní knihovna o aktuální publikace s ekologickou tematikou. V projektovém týdnu „Zdravého životního stylu a ekologie“ se žáci mimo jiné aktivně účastnili
odborných přednášek a diskusí na ekologická témata, předvedli vytvořené prezentace v PowerPointu
a seminární práce. V závěru projektového týdne, po
absolvované přednášce v rámci projektu Ekoporadna do škol, navštívili přírodní rezervaci na Kamenném vrchu, kde pod
odborným vedením pracovnice
občanského sdružení Rezekvítek
určovali rostliny, posilovali svůj
vztah k přírodě, učili se ekologickému chování a jednání. Projekt
přinesl do školy „kousek“ krásné
přírody, hodně poučení, cenné
zkušenosti i nové zážitky. Současný další rozvoj
v oblasti obchodu a služeb nabízí poměrně dobré
vyhlídky na uplatnění absolventů zejména
u obchodních společností, které všestranně vzdělané odborníky rády uvítají.
Ing. Pavla Stejskalová, ředitelka školy

Kulturní příloha

Brňané v Evropě zasaženi tentokrát rokem 1968
PhDr. Jan Pazdírek – Životní osud současného člena Zastupitelstva Brno-střed za stranu Zelených
21. srpen mě zastihl v časných ranních hodinách po návratu z populárního baru Pavilon, (tehdy velmi populární noční podnik na Zelném trhu, hojně navštěvovaný studenty a mládeží vůbec.) Když jsem
si pustil rádio a uslyšel tu tisíckrát
opakovanou větu, že vojska Varšavské smlouvy překročila hranice
ČSSR, vzbudil jsem všechny v bytě
a také všechny, kdo byli v mém
telefonním seznamu, a až do únavy poslouchal zprávy. Ta noc totálně změnila můj život. 25. srpna jsem
při první zprávě z rádia, že je obnovená autobusová doprava mezi
Brnem a Vídní, udělal své nejdůležitější rozhodnutí mého života, že
do toho autobusu sednu. Nikdy
nezapomenu na těch 50 km, co nás
dělilo od hranice s Rakouskem.
Bylo to snad 50 km tanků, které nás
cestou míjely. V autobuse bylo ticho
jak v kostele. Vzpomínám si, že má
košile byla na zádech promočena.
Byl to fyzický strach a asi ho měli
v tom autobuse všichni. Na hranicích jsme z českého autobusu
vystoupili a pěšky přecházeli hranice. Po nastoupení do rakouského autobusu vypuklo v něm téměř
davové šílenství. Byla to taková,
hlavně emocionální změna, která
se dá těžko popsat. Lidé cítili svobodu a začali spolu komunikovat.
Já jsem měl namířeno do Francie

k mému bratranci a moje spolucestující měla namířeno do Vídně
k rodinné známé. Po opuštění autobusu jsme se vydali na Mariahilferstrasse k vyhoštěné Sudetoněmce, úspěšné vídeňské podnikatel-

ce frau Wellems. Nebyla to vůbec
zatrpklá odsunutá, nýbrž naprosto
skvělá žena, která se i mě, úplně
cizího, ujala s láskyplnou péčí. Solidarita lidí i některých vlád v Evropě
byla k nám Čechům opravdu velká a upřímná. Po deseti krásných,
bezstarostných dnech v laskavé
režii frau Wellems jsem se vydal
autostopem do Francie, kde jsem
měl bratrance. V bílém Peugeotu,
který mně zastavil před Paříží, seděl
za volantem Andrej – potomek ruských emigrantů. Vzal mě s sebou
do Paříže, kde jsme spolu jednak
povečeřeli a jednak jsem u něj pře-

spal s tím, že on jel druhý den na
jih Francie a svezl mne až do Toulous, kde si mě vyzvedl můj bratranec. Odtud jsme jeli k němu do
Aix-en-Provence. Richard byl vysloužilý cizinecký legionář, který
ovšem šel do legie po strávení tří
let v německém koncentračním
táboře. Po několika dnech jsem se
však vydal stopem do Švédska, kde
žila má bývalá láska z konzervatoře.
Byla to neuvěřitelná cesta. Měl jsem
namalovanou českou vlaječku a cílovou destinaci Stockholm. Lidé byli
báječní. Ve Stockholmu jsem u mé
„lásky“ jenom přespal a druhý den
se „dostal“ do systému pro české
uprchlíky. Měsíc jsem strávil ve školicím středisku pracovního úřadu
v Kise a potom osm měsíců v Lidové vysoké škole v Ljungskile, kde
jsem se především učil švédsky.
V červenci 1969 jsem byl v režii
pracovního úřadu na pokračovacím kurzu švédštiny a angličtiny
v Göteborgu. Byl jsem ubytován
v úplně nové koleji, v jednolůžkovém pokoji s vyhlídkou na moře
a dostal oblečení a peníze na základní životní potřeby. Na základě
mých studií v ČSSR jsem byl přijat
na Universitu v Göteborgu, fakultu psychologie, sice znovu první
ročník, ale to mi vůbec nevadilo.
Studoval jsem.
PhDr. Jan Pazdírek

MVDr.Václav Chyský – Psí memoáry
Měla bych se představit. Říkají mi
Ruppi, ač jsem v rodokmenu Klubu kníračů vedena pod rodným
jménem Asja von Gatter. Narodila
jsem se na prvního máje 1964. Moje
matka byla rakouská kníračská
kráska Andy von Burgenthal, otcem
tyrolský šampion Gero von Seefeld.
Já jsem se však narodila na Moravě a mluvím – vlastně plynule štěkám – psí moravštinou a ani brněnský hantec mi není cizí. Oprávněně se domnívám, že jsem první
a jediná psice na světě, která napsala své memoáry. Sepsala jsem svoji biografii sama, můj pán přenášel
mé myšlenky na papír a v tom se
liším od mnohých dvounožců z řad

tak zvaných celebrit, kteří si zajišťují svoji nesmrtelnost na zakázku
zfabulovanými biografiemi od najatých „personal historians“. Pánův
podíl na sepsání mých pamětí je
nepopíratelný, žili jsme jako team
a jako team jsme o společném životě přemýšleli. „Uchovat to, čím jsme
žili, nic nepoztrácet, postavit dům
vzpomínek“ napsal pan Antoine de
Saint Exupèry. Mně se ta myšlenka
moc líbila a chtěla bych, aby prolínala i moje zápisky.
Byla jsem v rozpuku mladistvé
krásy, když jsem získala na Světové
výstavě psů na brněnském výstavišti
vytoužený titul všech kynologů
a jejich chovanců – Certificat d’Ap-

titude au Championat International
de Beaute, skrývající se pod prestižní zkratkou CACIB, jenž zvýšil mé
vyhlídky na výhodnou známost. Stala jsem se kníračskou Miss World.
Mým ctitelem byl krasavec Irus von
Elmus z franckého města Schwabach, jehož kotec na brněnské výstavě sousedil s mým. Irus byl taktéž
vyznamenaný CACIBEM, umístil se
hned za mnou a jeho pánové Fritz
a Walter Hertrich jevili veliký zájem
vstoupit s námi do psího příbuzenského svazku. K vstupu do manželství jsem řekla ano, netušivši ve
svém milostném obluzení, jakou překážku pro psí lásku představala
Železná opona. Pokračování příště
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Křížová cesta Vladimíra Svobody
Výstava obrazů Vladimíra Svobody Křížová cesta bude zahájena v Kapitulní
síni Starobrněnského augustiniánského opatství na Mendlově náměstí ve
čtvrtek 18. září v 17 hod.
Vernisáž zahájí opat kláštera Lukáš
Evžen Martinec, k dílu promluví Ivo Binder, hudbou doprovodí Lukáš Bártů.
Výstava potrvá do 9. října 2008
a bude otevřena od pondělí do pátku vždy od 13 do 17 hod., v neděli
od 9 do 12 hod., po domluvě na tel.
čísle 736 707 544 kdykoliv.
Vstup do Kapitulní síně se nachází
vedle vinárny U královny Elišky.

Útěchovský countryfest
proběhne již potřetí
V příjemném prostředí sportovního
areálu na severním okraji Brna –
v Útěchově – se v sobotu 6. září 2008
uskuteční již 3. ročník Útěchovského
countryfestu. Akce začíná v 13.00 hod.,
účinkují: NebezTebe, Pavlína Jíšová
a přátelé, Vladimír Merta a Jana Lewitová, Přístav, Slávek Janoušek a Luboš
Vondrák, Kompromis, Pozdní sběr,
Bokomara a Naďa Urbánková, Jan
Apolenář j.h.
Pro návštěvníky je připraveno bohaté občerstvení, včetně kvalitního moravského burčáku, grilované klobásky a maso, nealko i pivo. Není třeba
se obávat ani případných dešťových
kapek – hlediště je z velké části zastřešeno, a hraje se skutečně za každého
počasí!
Předprodej vstupenek (150 Kč):
BKC Běhounská 17, Brno; KUDRNA
– vobchůdek, podchod hlavního nádraží ČD, Student agency – Dům Pánů
z Lipé, nám. Svobody, Brno; Restaurace Na Hřišti, Brno-Útěchov; restaurace Za Sedmero, Brno-Útěchov. Cena
vstupenky na místě: 190 Kč.
Bližší informace o Útěchovském
countryfestu je možné získat na webových stránkách www.c-fest.cz.

Výstava
„Pohádkové krajinky ze sukulentních
rostlin“ se koná v Brně-Bystrci,
v Zahradním centru Čtyřlístek (vedle
OBI, zastávka Kamenolom tram. 1, 3
a 11, snadné parkování) od 3. do
12. října 2008, denně 10 až 18 hodin.
(red)

Neziskové organizace
Jak pomoci nevidomým
aneb slepotou život nekončí.
Zkuste na chvíli zavřít oči a projít
se po vlastním bytě – venku na ulici to kvůli bezpečnosti své i okolí
raději nezkoušejte. Takový je svět
nevidomých a slabozrakých, který
dobře známe. Jsme obecně prospěšnou společností, která poskytuje řadu specifických služeb lidem
s těžkým zrakovým postižením.
Mezi našimi pracovníky je řada
nevidomých. Pro vidící veřejnost
pořádáme zážitkové semináře, na
kterých je možné si vyzkoušet chůzi s bílou holí a různé činnosti
poslepu. Sídlíme ve starém domě
na Chaloupkově ulici č. 7 v Brně,
který odkázal nevidomým ve 30.
letech 20. století básník a učitel
Josef Chaloupka, od jehož narození 4. června uplynulo 110 let. Prostory domu jsou bohužel již zcela
nevyhovující. Na projekt nové
budovy máme již studii proveditelnosti, stavební povolení a vypracovaný projekt moderní budovy,
která splňuje všechna kritéria kvalitní a komplexní pomoci. Partnery projektu jsou sesterská organizace Tyfloservis, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
a náš zakladatel. Znak vzpřímeného brněnského draka s bílou holí
provází naše služby již od roku
2001. Písmena DRAK symbolizují
filosofii naší práce:
dát rozvahu a klid – nad situací,
v níž ses ocitnul, dojít k rozhodnutí
a koncepci – jak řešit svou životní
situaci, dělat rozumně a po krocích – vše, co ti pomůže.
Pomozte nám postavit Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky. Sbírkové konto na stavbu
Domu služeb Josefa Chaloupky,
„Sbohem a na shledanou“ č. ú.:
30015 - 2025306339/0800
Přispět můžete také zasláním dárcovské SMS číslo pro všechny
operátory: 87 777, cena DMS je
30 Kč, na projekt přispějete částkou 27 Kč.
Vaše finanční podpora bude přinášet dlouhodobý užitek těžce zrakově postiženým lidem.
Více informací o nás:
www.tyflocentrum-bm.cz,
o projektu: www.chaloupka.org.

AGAPO Vás zve na výstavu „Místo pro každého“
do Knihovny Jiřího Mahena
Občanské sdružení AGAPO Vás
zve na putovní výstavu fotografií
„Místo pro každého“, kterou můžete od 25. září 2008 zhlédnout
v prostorách Knihovny Jiřího
Mahena na Kobližné 4 v Brně,
kde bude k vidění do 5. října.
„Námětem výstavy jsou
úspěchy lidí se zdravotním
a sociálním znevýhodněním,
kterým se podařilo díky spolupráci s agenturou najít pracovní uplatnění na otevřeném
trhu práce,“ řekla Romana Jiráková, metodická vedoucí
organizace. Autorkou fotografií je
Alice Prokopová, v civilním životě psycholožka s klinickou praxí
a lektorka psychologie na Pedagogické fakultě MU, která se sdružením AGAPO spolupracuje již
druhým rokem a má za sebou
několik úspěšných výstav. Smys-

lem celé akce je u příležitosti Dnů
zdraví v Brně představit AGAPO
a jeho aktivity veřejnosti.
AGAPO, o. s., se snaží pomáhat

Pokud znáte ve svém okolí někoho s těžkým zrakovým postižením,
předejte mu naše telefonní číslo
541 420 240 – rádi mu pomůžeme.
Děkujeme TyfloCentrum Brno

ciálních služeb, vzdělávacích
a volnočasových aktivit. V roce
2007 navštívilo NZDM Drom 147
klientů, průměrná denní návštěvnost byla 23 klientů a průměrný
počet kontaktů za měsíc byl 478.
Více na www.drom.cz.
Mgr. Patricie Hanzlová,
vedoucí NZDM DROM

Drom s Osvědčením
od České asociace Streetwork
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Drom získal Osvědčení
o úspěšném absolvování hodnocení kvality České asociace Streetwork. NZDM Drom, působící
v rámci organizace Drom romské
středisko, nabízí na pozadí volnočasových a motivačních aktivit sociální služby neorganizovaným
dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Nabídka aktivit se zaměřuje především na děti
a mládež, které by trávily volný čas
na ulici. Sociální služby jsou poskytovány ve dvou provozovnách:
klubovně pro děti od 6–11 let
a v klubu Brána pro mládež od
12–18 let. Posláním NZDM Drom
je poskytovat odbornou pomoc
dětem a mládeži, jež se ocitly
v obtížné životní situaci nebo jsou
ohroženy sociálním vyloučením,
a to prostřednictvím nabídky so-

lidem s jakýmkoli hendikepem
najít práci v běžném pracovním
prostředí, převážně programem
podporovaného zaměstnávání.
Program zahrnuje poradenství,
nácvik dovedností důležitých pro
nalezení vhodného zaměstnání,
podporu při výběru a hledání prá-

Akce Ekologického institutu
Veronica (ZO ČSOP Veronica)
Termín: 6. září 2008. Název: Evropská noc pro netopýry. Popis akce:
Tradiční akce na podporu ochrany
netopýrů v Moravském krasu. Od
1. 8. rezervace míst v autobuse na
tel. 542 422 750, osobně v Ekologické
poradně – Panská 9, Brno nebo
e-mailem na veronica@veronica.cz,
50 Kč záloha, odjezd z Brna od Janáčkova divadla (restaurace Bohéma).
Další informace na uvedených kontaktech.
Místo: Moravský kras – Sloupské
jeskyně. Kontakt: Mojmír Vlašín, tel.
542 422 755, mojmir.vlasin@veronica.cz.
Termín: 9. září – 31. prosince 2008.
Název: Výstava Vyhlídky na Brno.
Popis akce: Výstava přinese 29 růz-
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ce, jednání v zájmu uživatele
s úřady, zaměstnavateli a doprovod
k nim a pomoc při zapracování přímo na pracovišti. Pro žáky speciálních škol nabízí sdružení Tranzitní program, který je prevencí nezaměstnanosti. A doplňkovou službou je motivačně-vzdělávací kurz JOB
KLUB, který je určen široké
veřejnosti. Kurz pomáhá
s orientací na otevřeném trhu
práce, učí jak a kde hledat
zaměstnání.
Bližší informace o neziskové
organizaci AGAPO naleznete na
www.agapo.cz, na telefonních číslech 541 210 549, 608 605 240,
723 794 833 nebo přímo na Cejlu
68 v Brně, kde o. s. AGAPO sídlí.
Všichni jste srdečně zváni!
Adéla Kosourová, DiS.
AGAPO, o. s.

ných vyhlídkových pohledů na Brno
ve fotografiích autorů Milana Peňáze a Karla Hudce. Vernisáž se koná
9. září od 17 hod. Podrobnosti na
uvedených kontaktech. Místo: Dům
ochránců přírody, Panská 9, Brno.
Kontakt: Lucie Nováková, tel.
542 422 757, lucie.novakova@veronica.cz
Termín: 14. září 2008. Název: Studánky v údolí Ponávky. Popis akce:
Sraz v 9 h, Brno, Královo Pole – nádraží, zastávka autobusu č. 70 do Ořešína. Trasa Jehnice – Lelekovice –
údolí Ponávky – Vránův mlýn – soutok tří potoků v Mokré Hoře, délka
do 10 km. Exkurzi vede Rudolf
Pecháček a RNDr. Olga Skácelová.
Podrobnosti na uvedených kontaktech. Místo: Brno a okolí. Kontakt:
Rudolf Pecháček, rudolfpechacek
@centrum.cz
Termín: 28. září 2008. Název: Jablečná slavnost v Hostětíně. Popis
akce: Tradiční oslava jablek – krajového ovoce Bílých Karpat a zahájení
sezóny hostětínské moštárny s prohlídkou. Místo: Hostětín. Kontakt:
Centrum Veronica Hostětín, Hana
Němcová, 572 630 670,
hana.nemcova@veronica.cz

Volný čas
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Volný čas

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ / Září 2008
úterý 9. září v 19.30 hod.
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Poprázdninové setkání začínajících i pokročilejších literátů
středa 10. září v 19.30 hod.
SCANDAL a hosté
Rockový koncert
čtvrtek 11. září v 19.30 hod.
HUDECKÁ ÚDERKA:
Jiří PLOCEK & Jitka ŠURANSKÁ
Zemitý folklór od Moravy
po Rumunsko
úterý 16. září v 19.30 hod.
CARETA + MARVIN
Folkový večer
středa 17. září v 19.30 hod.
HUKL
Folková kapela
čtvrtek 18. září v 19.30 hod.
GRATIS
Staré blues v novém kabátě
úterý 23. září v 19.30 hod.
Poslechový pořad
Jiřího ČERNÉHO: John LENNON
středa 24. září v 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou tváří
čtvrtek 25. září v 19.30 hod.
BACKSIGHT

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ / Září 2008

Mladá blues-soulová kapela

čtvrtek 4. září, 19.00 hod.
Zálohy na vzpomínání
křest samizdatu, pořad „čtení“ a oslava
narozenin Jaroslava Tučka

úterý 30. září v 19.30 hod.
ORION a hosté
večer trampské hudby

pondělí 15. září, 9.30 hod.
Mauglí

ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA!

úterý 16. září, 9.30 hod.
Ostrov pokladů

KLUBOVÝ BAR:
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
NABÍZÍME:
4-měsíční KURZ KALANETIKY
(cvičení na zformování postavy).
Každé pondělí od 17 do 18.30 hod.
(1. lekce 8. září 2008).
Přihlášky osobně od 1. září
do 15. září 2008 v Klubu Leitnerova,
pondělí–čtvrtek od 17.00
do 19.00 hod.

čtvrtek 25. září, 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb město hříchu
pátek 26. září, 10.15 hod.
Ostrov pokladů
sobota 27. září, 15.30 hod.
Rumcajs

středa 17. září, 8.30 a 10.15 hod.
Broučci

pondělí 29. září, 8.30 a 10.15
Hašteřica

čtvrtek 18. září, 8.30 a 10.15 hod.
Broučci

úterý 30. září, 8.30 a 10.15
Hašteřica

pátek 19. září, 8.30 a 10.15 hod.
Broučci

Změna programu vyhrazena!

sobota 20. září, 15.30 hod.
Broučci
úterý 23. září, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb město hříchu
středa 24. září, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb město hříchu

Kontakt:
Divadlo Polárka, Tučkova 34, Brno,
tel.: 541 247 274, 603 559 481,
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www. divadlopolarka. cz

Akciová společnost Teplárny Brno

KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel: 543 213 693
www.volny.cz/leitnerka

Vás co nejsrdečněji zve

na Dny otevřených dveří,
které se budou konat ve dnech
3. října 2008
(od 12.00 do 18.00 hod.)
a 4. října 2008
(od 8.00 do 15.00 hod.).

Zaměstnanci a klienti Diakonie ČCE
(Českobratrské církve evangelické)
– střediska v Brně srdečně zvou na oslavy 15. výročí:
1. 10. 2008 koncert Jana Buriana, v 19.00 hod. v Blahoslavově
domě (Lidická 79), pod záštitou
JUDr. Marie Cackové, vstupné dobrovolné.
29. 9. 2008 Den otevřených dveří v brněnském středisku Diakonie
ČCE, ulice Hrnčířská 27

čtvrtek 25. září, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb město hříchu

Program:
10.00–16.00 celodenní prohlídka
střediska
10.30–11.15 ukázka tréninku paměti
13.00–14.00 ukázka muzikoterapie
15.00–15.45 prezentace projektu
testování paměti

Otevíráme pro Vás brány pěti teplárenských provozů

(Špitálka, Červený mlýn, Brno-sever,
Staré Brno, Bystrc).
Podrobnější informace naleznete na
www.tepl-brno.cz.

SLOVÁCKÝ KRÚŽEK V BRNĚ
Pořádá v klubu University obrany, du. Hraje CM Krúžku s primášem
Šumavská 4, Brno ve středu dne J. Pokorným.
24. 9. 2008 v 18 hod. veřejnou bese(red)

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Stránka 3

Inzerce
SIMPLY CLEVER

Nikdy nevíte, co Vám život přichystá.
A to je dobrý důvod pořídit si vůz
s dostatkem místa i pro překvapivé
situace. Se svým flexibilním interiérem, dělenými zadními sedadly, zavazadlovým prostorem o objemu až
1460 litrů a širokou nabídkou výbav,
jako jsou mlhová světla s „Corner“
funkcí, audiozdířka pro připojení např.
MP3 přehrávače, navigační systémy
a další, se nová Fabia Combi snadno
přizpůsobí Vašim životním změnám.
Přijďte se o tom přesvědčit už při zkušební jízdě. Navštivte nás co nejdříve,
těšíme se na Vás.

Nová ŠkodaFabia Combi
Místo pro vše, co přijde
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia Combi: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

CO KDYŽ SI VAŠE DÍTĚ
PŘIVEDE KAMARÁDA?

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz
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