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Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na‰e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stﬁediskem „U Tﬁí kohoutÛ“ pﬁipravila v parku na Moravském námûstí Den dûtí
a víkend umûleck˘ch ﬁemesel.
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Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Pﬁíprava jízdních ﬁádÛ je velmi sloÏitá.
V DPMB, a. s., tuto ãinnost zaji‰Èuje oddûlení grafikonÛ a jízdních ﬁádÛ.
Po necel˘ch tﬁech letech dlouhodobé v˘luky
bude od soboty 30. ãervna 2007 obnoven pravideln˘ provoz autobusov˘ch a trolejbusov˘ch
linek mûstské dopravy ulicí Hlinky v úseku
V˘stavi‰tû–Pisárky. NavrÏené dopravní ﬁe‰ení
zohledÀuje pﬁedev‰ím osvûdãen˘ pﬁedv˘lukov˘
stav linkování, souãasnû v‰ak také reaguje na
nové poÏadavky dopravní obsluhy v ﬁe‰ené
oblasti. Za nejv˘znamnûj‰í novinky lze povaÏovat Univerzitní kampus, obytné lokality
v Bystrci a Îebûtínû a také pozitivní ohlas na
pÛvodnû v˘lukovou tangenciální trolejbusovou
linku. Vzhledem k souãasnû probíhající v˘luce
v oblasti Univerzitního kampusu bude obnovení
provozu linek MHD realizováno ve dvou etapách. První ãást dopravního opatﬁení vstoupí
v platnost v sobotu 30. ãervna se zahájením letních prázdnin. Dokonãení celkového dopravního ﬁe‰ení pak nastane k 1. záﬁí, kdy by mûla b˘t
ukonãena v˘luka a otevﬁen nov˘ terminál MHD
a IDS v zastávce Nemocnice Bohunice.
Následující struãn˘ popis jednotliv˘ch zmûn je
zamûﬁen pﬁedev‰ím na 1. etapu ke 30. ãervnu.
Linky 25, 35 zÛstávají i nadále ve v˘luce a jsou
mimo provoz.
Linky 26, 37 a 68 se bez v˘jimky obnovují
v pÛvodních trasách pﬁed v˘lukou. Trasa 26 –

Linka 29 je zachována v souãasné v˘lukové
trase, která sdruÏuje nûkolik v˘znamn˘ch
dopravních funkcí. Na základû nepﬁehlédnutelného mnoÏství pozitivních ohlasÛ a poÏadavkÛ
pﬁedev‰ím obyvatel Kohoutovic je zachováno
atraktivní a rychlé spojení do Îabovﬁesk, pﬁípadnû do zastávky Klusáãkova (úﬁady MMB
apod.). Linka souãasnû zaji‰Èuje obsluhu ulice
Veslaﬁské a nabízí pﬁímé spojení z Jundrova do
centra mûsta.
Linka x29 zaji‰Èující náhradní dopravu za trolejbusy v koncovém úseku linky 29 posiluje pﬁedev‰ím autobusovou linku 50 a doplÀuje vazbu
mezi Kohoutovicemi a Nov˘m Lískovcem
k páteﬁní tramvajové trase do pﬁestupního uzlu
Osová.
Linka 50 je zachována v dlouhodobû stabilizované trase (v˘lukou nebyla ovlivnûna).
Linka 52 je v nové trase vytvoﬁena slouãením
stávajících linek 52 a 54, coÏ je motivováno problematicky ﬁe‰iteln˘m poÏadavkem na obsluhu
staré a nové obytné lokality v Îebûtínû linkami
MHD jak z Mendlova námûstí, tak i z Bystrce.
Nová trasa tento poÏadavek beze zbytku naplní
a navíc ãásteãnû ﬁe‰í zlep‰ení dopravní obsluhy
obytné lokality Kamechy minimálnû pro
1. etapu bytové v˘stavby.
Trasy linek
26: Novolí‰eÀská – Mendlovo námûstí – Pisárky
– Kamenn˘ vrch
29: âeská – Pﬁívrat – Anthropos – Jírovcova
x29: Kohoutovice, hájenka – Kamenn˘ vrch –
Nemocnice Bohunice – Osová
37: Mendlovo námûstí – Pisárky – Jírovcova
50: Ústﬁední hﬁbitov – Osová – Nemocnice
Bohunice – Kamenn˘ vrch – Jírovcova – Bystrc,
Zoo
52: Mendlovo námûstí – Pisárky – Îebûtín
(závleky Bartolomûjská a Rí‰ova) – Kamechy –
Eãerova – Bystrc, Zoo
68: Mendlovo námûstí – Pisárky – Myslivna –
Kohoutovice, hájenka
Hana Pohanová,
tisková mluvãí Dopravního podniku mûsta
Brna, a. s.

VáÏení a milí,
nastává ãas, na kter˘ kaÏd˘ z nás ãekal.
Pro na‰e ‰koláky jsou zde koneãnû prázdniny a pro vût‰inu dospûl˘ch hlavnû období dovolen˘ch. Pokud pojedete na zaslouÏen˘ odpoãinek, pak Vám pﬁejeme, aby
Vám svítilo sluníãko, abyste pﬁestali myslet na problémy v‰edního dne – zkrátka
abyste si odpoãinuli. To ale neznamená, Ïe
by si mûli odpoãinout jenom ti, kteﬁí
nûkam pojedou. Stejnû tak i Vy ostatní,
kteﬁí budete trávit letní mûsíce v Brnû,
mÛÏete proÏít krásné dny. Zajdûte si na
chvilku do Denisov˘ch sadÛ nebo do
LuÏánek, uÏijte si krásného v˘hledu ze
·pilberku, no a na koupali‰ti Kraví hora
na Vás ãekají. Pokud tam zajdete, uvidíte,
Ïe i tam lze proÏít krásné dny.
V letních mûsících na‰e mûsto a zejména na‰e mûstská ãást bude stﬁedem zájmu
náv‰tûvníkÛ nejenom z na‰í republiky, ale
z celého svûta. Jsem ráda, Ïe poãet
náv‰tûvníkÛ se neustále zvy‰uje, Ïe se
Brno stává jedním z míst, kam lidé pﬁijíÏdí. Pﬁála bych si, aby sem nejenom pﬁijeli,
ale aby se jim tady líbilo tak, jako se líbí
nám, a aby se sem chtûli vrátit. Je na nás,
na v‰ech, aby se toto pﬁání splnilo, a proto
pﬁivítejme na‰e hosty, ukaÏme jim krásy
na‰eho mûsta a chovejme se k nim tak,
aby zase chtûli pﬁijet. Dûlejme v‰echno pro
to, aby vzpomínali na Brno jako na mûsto
ãisté, pﬁívûtivé a pohostinné.
VáÏení pﬁátelé, z celého srdce Vám pﬁeji
krásné a klidné proÏití letních dnÛ!
Va‰e
MUDr. Dagmar Hrubá
statutární zástupkynû starosty

Z OBSAHU

âinnost unikátní instituce, Design centra
âR, která sídlí na území na‰í mûstské
ãásti, pﬁedstavuje její ﬁeditel Karel
Kobosil.
Více na stranách 6 a 7

Pro v‰echny milovníky koupání a letního
pobytu u vody jsme pﬁipravili pﬁehled
koupali‰È a aquaparkÛ v na‰í mûstské
ãásti, v Brnû, ale i na jihu Moravy.
Více na stranách 14 a 15

Informace úřadu, rady a zastupitelstva
22. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 6. 6. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále jen RMâ BS) projednala
pﬁedloÏen˘ materiál, t˘kající se dotazu MUDr. Weinbergera na
petici ve vûci realizace Lékaﬁského centra Brno, Orlí 10, a schválila odpovûdi na materiál.
RMâ BS schválila obnovení spolupráce s firmou
E+B textil, s. r. o., pﬁi zaji‰Èování sbûru pouÏitého textilu. Jednala
o obecn˘ch pravidlech prodeje domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostor.
Schválila rozpoãtové opatﬁení ã. 7 na rok 2007.
RMâ BS rozjednala otázku podnûtu o nestandardních okolnostech pﬁi „odprodeji“ pÛd v domû Nové sady 22a a po diskusi
pﬁesunula tento bod na následující termín.
RMâ BS jednala o roz‰íﬁení pÛdních prostor ve dvou domech
a odprodeji bytov˘ch jednotek v jedenácti pﬁípadech.
RMâ BS diskutovala o poplatcích ze vstupného a koneãné rozhodnutí odloÏila. Rozhodla ve vûci oprav v bytov˘ch domech
v 10 pﬁípadech, dal‰ích záleÏitostech ve vûci dispozic s majetkem
a provedení zmûn v seznamu domÛ doporuãen˘ch k prodeji.
Prodiskutovala a odsouhlasila upraven˘ pﬁehled rozpoãtu Hâ,
VHâ a penûÏního fondu na I. Q. 2007.
RMâ BS schválila finanãní transféry na 8 000 Kã na Kolpingovu
rodinu Brno I, o. s., 10 000 Kã na Mateﬁskému centru Kuﬁátka, o. s.,
10 000 Kã na P.TÁ.K. – Partû táborníkÛ a kamarádÛ, o. s., 8 000 Kã
na Archaia Brno, o. p. s.
23. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 13. 6. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
RMâ BS odsouhlasila licenãní smlouvu o veﬁejném provozování
hudebních dûl ã. VP-274826 s Ochrann˘m svazem autorsk˘m.
Projednala záleÏitosti v oblasti dispozic s majetkem v 10 pﬁípadech. Podle pﬁedloÏen˘ch nabídek schválila opravy v domech
Botanická 68, Bure‰ova 16, Lidická 15.
RMâ BS schválila v˘pÛjãku Kluzi‰tû „Nové sady“ pﬁíspûvkové
organizaci Sportovní a rekreaãní areál Kraví hora a dále souhlasila s pﬁevodem movitého majetku kamerového systému v poﬁizovací hodnotû 296 934 Kã a serveru HP v poﬁizovací hodnotû
294 276 Kã do správy pﬁíspûvkové organizace. Zab˘vala se zmûnou reÏimu v plavecké ãásti 25m bazénu ve Sportovním a rek-

reaãním areálu Kraví hora, p. o., a nové uspoﬁádání odsouhlasila.
RMâ BS souhlasila se zﬁízením pﬁípravné tﬁídy v Z· a M·
Kﬁenová.
RMâ BS vzala na vûdomí zadání zmûn Územního plánu mûsta
Brna (ÚPmB) 2006 – I – 22. soubor a (ÚPmB) 2005 – II – 21. soubor s textov˘mi pﬁipomínkami a uloÏila ing. arch. Menclovi pﬁedloÏit materiál na nejbliÏ‰í jednání ZMâ BS.
RMâ BS projednala podnût k Radû mûstské ãásti Brno-stﬁed ve
vûci zdrÏování privatizace bytÛ v domû Nové sady 22a a prozatím
pﬁípad neuzavﬁela.
RMâ BS odsouhlasila pﬁedloÏen˘ návrh „Obecnû závazné
vyhlá‰ky Statutárního mûsta Brna o místních poplatcích“ –
s doplÀujícími pﬁipomínkami.
5. zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konaného ve stﬁedu 20. 6. 2007 od 14.00 hod.
ve spoleãenském centru ÚMâ BS, Dominikánská 2, Brno
(v˘bûr z usnesení)
Pan starosta na zaãátku jednání pﬁijal petici obãanÛ Masarykovy
ãtvrti t˘kající se zastavení projektu v˘stavby ‰estipodlaÏního
bytového domu Wilson a seznámil obãany s tím, Ïe se peticí bude
zab˘vat nejbliÏ‰í Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed.
Zastupitelstvo mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále jen ZMâ BS) projednalo a schválilo návrh rozpoãtového opatﬁení ã. 8 na rok
2007, finanãní zprávu o plnûní rozpoãtu Hâ, VHâ a penûÏních
fondÛ na I. Q. 2007.
ZMâ BS jednalo o pﬁípadech domÛ, které jsou na seznamu
domÛ nedoporuãen˘ch k prodeji, a jejich pﬁevodu do seznamu
domÛ urãen˘ch k prodeji. DÛm na Obilním trhu 2 – odsouhlasilo
pﬁevod, na Radnické 3 – neodsouhlasilo pﬁevod, na Hrnãíﬁské 17
– souhlasilo s pﬁevodem za podmínky min. 15 let ponechání ve
vlastnictví, na Hrnãíﬁské (domovní celek) 37, 39, 41, 43 – neodsouhlasilo pﬁevod.
ZMâ BS projednávalo v˘‰i poplatkÛ z prodlení v 10 pﬁípadech
a prodej obecnû vymezen˘ch jednotek v 11 pﬁípadech.
ZMâ BS projednalo zadání zmûn Územního plánu mûsta Brna
(ÚPmB) 2006 – I – 22. soubor a (ÚPmB) 2005 – II – 21. soubor
s pﬁipomínkami a uloÏila odboru v˘stavby ÚMâ BS zaslat záznam MMB OÚPR.
ZMâ BS vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti Kontrolního
a Finanãního v˘boru ZMâ BS.
V závûru jednání vystoupili obãané a zastupitelé se sv˘mi pﬁipomínkami a podnûty.

Obãané mohou pﬁedkládat návrhy na udûlení Ceny mûsta Brna pro rok 2007
Kanceláﬁ primátora mûsta Brna sdûluje, Ïe
v souladu s Pravidly pro udílení Ceny
mûsta Brna pﬁijímá návrhy na udûlení
Ceny mûsta Brna pro rok 2007.
Cenu mûsta Brna udûluje Zastupitelstvo
mûsta Brna za ãinnost nebo dílo, které
v˘znamnû obohatily nûkterou oblast ãi
více oblastí veﬁejného Ïivota, a pﬁispûly
tak k posílení dobrého jména mûsta Brna.
Cenu mûsta Brna udûluje Zastupitelstvo
mûsta Brna v následujících oblastech:
– hospodáﬁsk˘ rozvoj
– technick˘ pokrok
– pﬁírodní vûdy
– spoleãenské vûdy
– architektura a urbanismus
– uÏité umûní
– v˘tvarné umûní
– hudba
– literární ãinnost
– dramatické umûní
– sport
– Ïurnalistika a publicistika
– v˘chova a vzdûlávání
– mezinárodní spolupráce mûsta Brna
V kaÏdé z uveden˘ch oblastí mÛÏe b˘t

udûlena jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu. Návrhy na udûlení
Ceny mûsta Brna mohou pﬁedkládat obãané, orgány Statutárního mûsta Brna a
mûstsk˘ch ãástí, ãlenové Zastupitelstva
mûsta Brna a zastupitelstev mûstsk˘ch
ãástí, organizace, instituce, spoleãnosti,
spolky a sdruÏení, vysoké ‰koly, vûdecké
ústavy a dal‰í subjekty.
Návrh na udûlení Ceny mûsta Brna
musí b˘t podán písemnou formou.
Termín pro podání návrhu: 31. srpna
2007
Návrhy doruãené po stanoveném termínu nejsou posuzovány.
Písemn˘ návrh lze podat osobnû na
podatelnû Magistrátu mûsta Brna nebo na
sekretariátu primátora mûsta Brna, pﬁípadnû zaslat po‰tou na adresu Magistrát mûsta
Brna, Kanceláﬁ primátora, Dominikánské
námûstí 1, 601 67 Brno, nebo elektronickou po‰tou na adresu kp@brno.cz.
Rozhodující datum pro pﬁijetí návrhu k
dal‰ímu posouzení je v pﬁípadû návrhÛ
podan˘ch osobnû datum doruãení na pﬁijímacím razítku, v pﬁípadû návrhÛ zasla-
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n˘ch klasickou po‰tou datum na podacím
razítku po‰ty a v pﬁípadû návrhÛ zaslan˘ch
elektronickou po‰tou datum odeslání.
Návrh musí obsahovat jméno a pﬁíjmení kandidáta navrÏeného na udûlení Ceny
mûsta Brna, oblast, v níÏ je udûlení Ceny
mûsta Brna kandidátu navrhováno, ﬁádné
zdÛvodnûní návrhu a kontaktní údaje
navrhovatele. KaÏd˘ kandidát na udûlení
Ceny mûsta Brna musí b˘t navrÏen
samostatn˘m návrhem. Návrh, kter˘
nesplÀuje tyto náleÏitosti, mÛÏe b˘t z dal‰ího projednávání vylouãen.
Podrobné informace o postupu podávání
a projednání návrhÛ na udûlení Ceny
mûsta Brna jsou obsaÏeny v Pravidlech pro
udílení Ceny mûsta Brna a zveﬁejnûny na
oficiálních internetov˘ch stránkách statutárního mûsta Brna http://www.brno.cz/.
Navigace (pravidla): Úvod > Potﬁebuji si
vyﬁídit > Pravidla pro udílení Ceny mûsta Brna
Navigace (postup): Úvod > Potﬁebuji si
vyﬁídit > Dal‰í postupy k vyﬁízení > poloÏka ã. 010
Ing. Milan Kohout
vedoucí Kanceláﬁe primátora mûsta Brna
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Radnici a obãanÛm se podaﬁilo zastavit
nevhodné zmûny ulice Kounicova

Mûstská policie radí, co s nalezen˘mi
injekãními jehlami a stﬁíkaãkami

Díky aktivitû místních obyvatel a podnikatelsk˘ch subjektÛ a za pﬁispûní orgánÛ samosprávy mûstské ãásti Brno-stﬁed se podaﬁilo docílit zastavení plánovan˘ch zmûn v ãásti ulice Kounicova.
PÛvodním zámûrem investora, jímÏ je Statutární mûsto Brno
v zastoupení spoleãnosti Brnûnské komunikace, a. s., bylo nové
vyuÏití chodníku pﬁed domy Kounicova 1–27. Podle dokumentace
to znamenalo nejen umístûní betonov˘ch nádob se zelení, ale také
v˘razné omezení moÏnosti parkování. Právû evidentní snaha pﬁesunout stojící auta do parkovacího domu na Moravském námûstí se
na poãátku kvûtna pﬁi ústním jednání v rámci územního ﬁízení ukázala jako nejvût‰í problém. Navrhované ﬁe‰ení totiÏ nerespektovalo
potﬁeby jak obyvatel (vyná‰ení nákupÛ, nastupování a vystupování
star‰ích a imobilních obãanÛ), tak podnikatelÛ (problémy se zásobováním provozoven).
Na pﬁipomínky vznesené mûstskou ãástí Brno-stﬁed a obãany
zareagovalo Statutární mûsto Brno kladnû a v polovinû ãervna vzalo
svou Ïádost o vydání územního rozhodnutí zpût. Na základû toho
pak Stavební úﬁad mûstské ãásti Brno-stﬁed celé ﬁízení zastavil.
Informace o prÛbûhu územního ﬁízení: Statutární mûsto
Brno zastoupené spoleãností Brnûnské komunikace, a. s.,
podalo Ïádost o vydání územního rozhodnutí o umístûní stavby s názvem Mobiliáﬁ a sadové úpravy v rámci stavby Nové
vyuÏití chodníku Kounicova 1–27 umístûné na pozemcích
250/1 a 250/3, k. ú. Veveﬁí, obec Brno. Stavební úﬁad oznámil
dne 28. 3. 2007 zahájení územního ﬁízení a naﬁídil ústní jednání, které se konalo dne 3. 5. 2007. Îadatel vzal svou Ïádost
podání ze dne 11. 6. 2007 zpût. Na základû toho stavební úﬁad
ﬁízení zastavil.
Podle informací z odboru dopravy Magistrátu mûsta Brna
vzalo Statutární mûsto Brno zpût i Ïádost o vydání stavebního
povolení na samotné stavební úpravy chodníku, které také mûly
omezit parkování.

V posledních letech se stále ãastûji setkáváme s odhozen˘mi aplikaãními pomÛckami. Ty na veﬁejnû pﬁístupn˘ch místech ponechávají osoby zneuÏívajících návykové látky. Injekãní jehly pﬁitom mohou bezprostﬁednû ohrozit zdraví osoby, která se o nû
náhodnû poraní. Nejvíce jsou pﬁitom ohroÏeny dûti pﬁi hﬁe na
hﬁi‰tích, pískovi‰tích ãi v parcích.
Projekt Jehla je zamûﬁen právû na tyto nálezy pouÏit˘ch injekãních jehel a stﬁíkaãek na veﬁejn˘ch prostranstvích. Zamûﬁuje se
na akutní oznámení obãanÛ o nálezech tûchto aplikaãních
pomÛcek na frekventovan˘ch místech, kde je bezprostﬁednû
ohroÏeno zdraví obãanÛ. V nepﬁetrÏitém provozu zaji‰Èuje technik operaãního stﬁediska Mûstské policie Brno detekci a sbûr
tohoto nebezpeãného infekãního materiálu, uloÏení a pﬁevoz k
bezpeãné likvidaci.
Pﬁi nálezu injekãních jehel na veﬁejn˘ch prostranstvích, kde
bezprostﬁednû ohroÏují zdraví osob, neprodlenû zavolejte na bezplatnou tísÀovou linku Mûstské policie Brno: 156.
Pﬁi poranûní o pohozenou injekãní stﬁíkaãku proveìte následující opatﬁení:
Bezprostﬁednû po poranûní nechte ranku co nejdéle volnû
krvácet (krvácení sníÏí dávku viru). Ranku nemaãkejte.
Po zastavení krvácení ranku dÛkladnû vymyjte vodou a m˘dlem a o‰etﬁete dezinfekãním roztokem.
Co nejdﬁíve kontaktujte lékaﬁe.
Chcete o projektu vûdût víc? Na va‰e dotazy a pﬁipomínky rádi
odpovíme. Kontaktovat nás mÛÏete na adrese:
Preventivnû informaãní místnost MP Brno
Zeln˘ trh 13, 602 00 Brno
tel.: 544 252 617
Po–Pá: 7.30–15.00 hod.

Ze zahradního odpadu
je moÏné spalovat pouze dﬁevo

BlíÏí se dal‰í roãník Îelezného Empíka
Dal‰í, tentokrát jiÏ ‰est˘ roãník celomûstského branného závodu
pro Ïáky druhého stupnû základních ‰kol pﬁipravili stráÏníci
Odboru prevence Mûstské policie Brno. Závod s názvem „Îelezn˘ Empík“ se uskuteãní 14. ãervna 2007 v 8.00 hod. v Lí‰ni
v Mariánském údolí, a to za jakéhokoliv poãasí. Na celé akci
s mûstskou policií tradiãnû spolupracuje rodina Belcredi,
Univerzita obrany, Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Vranov u Brna
a Fakultní nemocnice Brno – pracovi‰tû dûtské medicíny.
Pro soutûÏící dûti je pﬁipravena bûÏecká traÈ v pﬁírodním terénu, spojená s plnûním úkolÛ na jednotliv˘ch stanovi‰tích s obsahovou náplní roz‰iﬁující jejich dovednosti. StráÏníci budou úãastníky závodu hodnotit podle jejich v˘konu v jednotliv˘ch oblastech (dovednosti v topografii, znalosti první pomoci, pravidla silniãního provozu, protipoÏární ochrana) nejen jednotlivû, ale také
podle druÏstev. Ta budou rozdûlena podle vûku, a to do dvou
kategorií: 6.–7. a 8.–9. tﬁída Z·. KaÏdé závodní druÏstvo se bude
skládat ze tﬁí ãlenÛ, z toho musí b˘t v kaÏdém z nich minimálnû
jedna dívka. DÛleÏit˘ pochopitelnû bude i ãas, ve kterém dûti
zvládnou stanovenou trasu absolvovat.
Na vítûze ãekají díky podpoﬁe sponzorÛ hodnotné ceny a za
absolutnû nejlep‰í v˘kon v tomto branném závodu bude udûlena
speciální Cena ﬁeditele Mûstské policie Brno. Ta bude pﬁedána
vítûznému druÏstvu ve tﬁídû na základní ‰kole, kterou t˘m reprezentoval. V‰echny ostatní ceny budou pochopitelnû pﬁedány
ihned po skonãení závodu.
Pokud jste o soutûÏi dosud nesly‰eli a chcete se jí zúãastnit
anebo chcete pﬁípadnû obhájit titul, máte moÏnost poslat pﬁihlá‰ku, nejpozdûji v‰ak do 13. ãervna 2007, na adresu: Statutární
mûsto Brno – Mûstská policie Brno, Odbor prevence, Zeln˘ trh
13, 602 00 Brno nebo na e-mail prevence@mpb.cz.
KaÏdá pﬁihlá‰ka musí obsahovat:
– jméno, pﬁíjmení a datum narození ãlenÛ druÏstva
– ‰kola a tﬁída, kterou druÏstvo reprezentuje
– kategorie, do které se druÏstvo hlásí
– kontakt na odpovûdného pedagogického pracovníka
Va‰e dotazy rádi zodpoví stráÏníci odboru prevence na telefonickém ãísle 548 210 035.
Mgr. Denisa Kapitanãiková

Obãané se na nás ãasto obracejí s dotazy, jak je to se spalováním
zahradního odpadu. Spalování zahradního odpadu upravuje
obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 26/2002, kterou se vydávají poÏární
ﬁády mûstsk˘ch ãástí ve mûstû Brnû. Podle této vyhlá‰ky se na
území mûstské ãásti Brno-stﬁed mÛÏe spalovat na otevﬁen˘ch
ohni‰tích pouze suché dﬁevo a dﬁevûné uhlí, pﬁiãemÏ uvedená
paliva nesmûjí b˘t kontaminována chemick˘mi látkami. Otevﬁené
ohni‰tû je podle zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, v platném znûní, povaÏováno za mal˘ stacionární zdroj zneãi‰Èování
ovzdu‰í. Povinností provozovatele tohoto zdroje je neobtûÏovat
kouﬁem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti.
Z dÛvodu husté obytné zástavby v centrální ãásti mûsta se Úﬁad
mûstské ãásti Brno-stﬁed rozhodl – v souladu s v˘‰e uveden˘m
zákonem – eliminovat dopady spalování such˘ch rostlinn˘ch materiálÛ na kvalitu ovzdu‰í a zakázal jeho spalování na otevﬁen˘ch
ohni‰tích. Za such˘ rostlinn˘ materiál se povaÏuje listí, suchá tráva,
travní shrabky a jiné zbytky rostlinného pÛvodu (napﬁ. odstranûn˘
plevel). Pro likvidaci tûchto odpadÛ lze vyuÏít sbûrná stﬁediska na
ul. Plynárenská, Jílová, Veveﬁí-·umavská a na VaÀkovû nám.
Poru‰ení vyhlá‰ky fyzickou osobou lze postihnout podle ustanovení § 46 zák. ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní,
u právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob podnikajících pak podle
ustanovení § 58 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znûní. Osobami s oprávnûním k udûlování sankcí jsou pracovníci
úﬁadu mûstské ãásti, popﬁ. mûstská policie.
Odbor Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Brno-stﬁed

Zpravodaj na internetu
Na oficiálních webov˘ch stránkách radnice mûstské ãásti
Brno-stﬁed www.stred.brno.cz jsou novû ke staÏení jednotlivá ãísla Zpravodaje mûstské ãásti Brno-stﬁed z tohoto
volebního období, tedy od ãísla 11/2006 (listopad). Odkaz
k jednotliv˘m ãíslÛm, pojmenovan˘ „Zpravodaj“, najdete
hned na úvodní stranû webu v horní navigaãní li‰tû.
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750 LET OD VYSVùCENÍ MINORITSKÉHO KOSTELA. Za
znûní zvonÛ, chrámov˘ch písní a pﬁítomnosti mnoha vûﬁících
i náhodn˘ch chodcÛ zaãaly dne 10. 6. 2007 oslavy 750. v˘roãí
posvûcení kostela Konventu minoritÛ v Brnû na Minoritské ulici.
Za zakladatele kostela je povaÏován Jan Velen âernohorsk˘
z Boskovic. Olomouck˘ biskup Bruno ho vysvûtil v roce 1257.
V období stﬁedovûku zasáhly klá‰ter i kostel dva velké poÏáry,
které znaãnû poniãily stavbu. Pﬁi obnovû pomohli ãlenové mûstské rady a rodu BoskovicÛ. ¤ád proslul sv˘m ﬁádov˘m studiem
a tû‰il se pﬁízni mûstského obyvatelstva. V roce 1733 dokonãil
Moﬁic Grimm barokizaci celého objektu vãetnû proslul˘ch staveb
Lorety a Svat˘ch schodÛ. Objekt pﬁeãkal váleãné i nové ãasy a po
revoluci 1989 zaãali klá‰ter i kostel opût spravovat minorité.
V Brnû je to jedin˘ ﬁád, kter˘ témûﬁ 800 let setrval na stejném
místû. Po 16. hodinû z minoritského kostela a Lorety vy‰el prÛvod k oslavû „Tûla Krve Pánû“ míﬁící do kostela sv. Máﬁí
Magdalény na Masarykovû ulici, k Morovému sloupu na námûstí
Svobody a nakonec do kostela sv. Jakuba.
TEXT A FOTO AM

NOV¯ PO·TOVNÍ P¤EPRAVNÍ UZEL. V Brnû byl zprovoznûn
v budovû nové po‰ty (vedle nového Bauhausu) supermoderní
stroj na tﬁídûní po‰tovních a balíkov˘ch zásilek za více neÏ jednu
miliardu korun. Nov˘ objekt dne 30. 4. 2007 slavnostnû otevﬁeli
generální ﬁeditel âeské po‰ty Karel Kratina s jihomoravsk˘m hejtmanem Stanislavem Juránkem, primátorem mûsta Brna
Romanem Onderkou a dal‰ími vzácn˘m hosty podílejícími se na
vzniku v˘jimeãné stavby. Tím vznikl nov˘ prvek v obchodnû-prodejní zónû za ﬁekou Svratkou smûrem na VídeÀ. Vedení po‰t si od
nûj slibuje pﬁedev‰ím zrychlení pﬁepravy po‰tovních zásilek.
âeská po‰ta je‰tû za dob první republiky, to byly obrovské haly se
stovkami úﬁedníkÛ, kteﬁí tﬁídili dopisy. Stereotypní práce s sebou
pﬁiná‰ela i chyby. Dopis obãas do‰el tam, kam nemûl. Pﬁepravní
uzel zpracuje listovní i balíkové zásilky z celé jiÏní Moravy. To, co
dﬁíve po‰ták rozdûloval hodinu, zvládne tﬁídící stroj za pár
sekund. V devatenáctém století dûlníci rozbíjeli stroje, protoÏe
jim braly práci. Dnes, v dobû narÛstající a bleskové komunikace,
TEXT A FOTO AM
to nehrozí.

MISTROVSTVÍ MùSTA BRNA V PÉTANQUE. Souboj o titul.
Mistrovství mûsta Brna v pétanque. To je MIMB. Nedûle, kapky
rosy na trávníku, pﬁedzvûst nádherného dne. TJ Útûchov Brno hostila dne 17. 6. 2007 vybrané t˘my z jednotliv˘ch mûstsk˘ch ãástí.
Zaãíná turnaj v pétangue. Jsme mûstská ãást, která je srdcem Brna.
Ná‰ t˘m vyhrál. Na snímku vidíte zleva doprava ‰Èastné a pﬁekvapené vítûze Ale‰e Vraspíra, starostu Michala Bortela a Filipa
Vraspíra. Dali se dohromady na poslední chvíli a pokoﬁili v‰echny
své soupeﬁe. Zvládli nejlépe nádhernou a velmi spoleãenskou hru,
která má koﬁeny v zemi dobrého vína i jídla. Hraje se na paﬁíÏsk˘ch bulvárech i na pra‰n˘ch cestách maliãk˘ch jihofrancouzsk˘ch mûst a vesniãek. Je to hra, pﬁi které se snaÏí soupeﬁi (2 t˘my
po 3 hráãích) dostat svoje kovové koule co nejblíÏe k malé barevné
kuliãce. Pﬁitom se mohou hodem pﬁiblíÏit, odstrãit soupeﬁovu
kouli a nebo tu malou kuliãku (zvanou prasátko). Hráãi kolem
obchází a pﬁemûﬁují, dohadují se (vÏdy pouze v dobrém) a pﬁed
hodem se pekelnû soustﬁedí.
TEXT AM

V¯STAVA OBRAZÒ MICHALA KRYSTKA. Vydatná sprcha zchladila rozpálenou Josefskou ulici. V kavárnû a ãokoládovnû v ãísle
popisném dvû se krãil hlouãek lidí. Dne 6. 6. 2007 zde probûhla vernisáÏ malíﬁe, grafika a fotografa Michala Krystka. K podávané ãokoládû a ãokoládov˘m stûnám se pﬁidaly obrazy barevnû ladûné do stejn˘ch odstínÛ. Pﬁíjemná obsluha s pralinkami navozovala sladkou
atmosféru nicnedûlání a silnû kontrastovala se shonem na ulici.
Obrazy „V kﬁivkách Ïeny“ vytvoﬁené autorem v leto‰ním roce podtrhly atmosféru ãokoládovny a jsou nejnovûj‰ím jeho poãinem.
V˘stava potrvá do 6. 8. 2007 a do té doby si mÛÏou náv‰tûvníci prohlédnout jak jednotlivé obrazy, tak i okusit dobroty inzerované na
nabídkovém listu. Kdo bude mít zájem se s autorem a jeho díly obeznámit blíÏe, poznat dal‰í zákoutí jeho tvorby, pak má moÏnost se
podívat na internetové stránky www.michalkrystek.com, kde objeví
více informací o vernisáÏi, obrazech a dal‰ích dílech nejenom z raného období, napﬁíklad Hlubina ticha, Sen, nebo z nedávného období
Pohled tváﬁe a dal‰í.
TEXT A FOTO AM
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PREMIÉRA JEâMÍNKA V POLÁRCE. „Vekládám, vekládám
pohádko…,“ se rozeznûlo vyprodan˘m dûtsk˘m divadlem Polárka
dne 9. 5. 2007. „Hanáci idó do boja,“ tak zaãala premiéra inscenace z nitra Moravy nazvané Pohádky krále Jeãmínka a reÏírované
Martinem Franti‰ákem. Pﬁed novou sezónou 2007/2008, kterou
divadlo na Tuãkovû 34 nazvalo jako sezónu „OdváÏného srdce“,
je tato premiéra dobrou pﬁedzvûstí. Velkolep˘ obraz stﬁetu dobra
a zla z Hané. Pﬁíbûh ryze ãesk˘, rembrandtovské osvûtlení, rozjásané dûtské oãi a smích pobaven˘ch rodiãÛ. Diváci a herci mají
k sobû tak blízko, Ïe pﬁedstavení se odehrává jak na jevi‰ti, tak
i v hledi‰ti. Dokonce jeden dûtsk˘ neposeda ‰el a okusil kousek
knedlíku, kter˘m se herci cpali pﬁi vypjaté scénû, kdo více sní. Tak
jednodu‰e probûhla premiéra. Nádherná vûc, která pﬁipomíná
staré, dobré, za‰lé ãasy. Pﬁijìte s dûtmi i veãer sami na malou
scénu. Je na co se dívat, vÏdyÈ soubor Polárka v nové odváÏné
sezónû bude dávat napﬁíklad Ostrov pokladÛ od Stevensona,
Mauglího od Kiplinga, Dvacet tisíc mil pod moﬁem od Verna
TEXT A FOTO AM
a dal‰í dobré kusy pro malé i velké.

AUTOSALÓN 2007. JiÏ podesáté (9.–14. 6. 2007) se konala na
brnûnském v˘stavi‰ti nejvût‰í pﬁehlídka osobních automobilÛ
ve stﬁední a v˘chodní Evropû. Ze 13 zemí pﬁijelo 307 vystavovatelÛ s novinkami, ale i osvûdãen˘mi modely. Diváci si mohli
zkusit a prohlédnout auta, na která si myslí reálnû i tajnû. Jeden
takov˘ sen si uskuteãnil majitel firmy Brisk Tábor ing. âapka.
Tﬁetí nejvût‰í v˘robce automobilov˘ch svíãek v Evropû potﬁeboval testovací vÛz pro svÛj v˘voj, a tak se zrodil model ·koda
Fabia Brisk RS01 WRC. Ojedinûl˘ projekt soutûÏního vozu
vlastní konstrukce. Pod kapotou je pﬁeplÀovan˘ dvoulitrov˘
motor, ve kterém se skr˘vá 500 koní a roztáãí v‰echna ãtyﬁi
kola. Hmotnost vozu se podaﬁilo technikÛm stlaãit na úctyhodn˘ch 1 000 kg. KdyÏ ãlovûk otevírá dveﬁe, jako by nic nedrÏel.
To jenom pro pﬁedstavu. To, co nejvíce potﬁebuje soutûÏák, je
zrychlit. To umí z 0 na 100 km/h za 2,7 sekundy. Pokoﬁí tak
vûhlasné znaãky jako McLaren F1 Le Mans (3,2 s), Ferrari Enzo
(3,6 s), Maserati MC 12 nebo Lamborghini Murcielago (3,8 s)
TEXT A FOTO AM
vãetnû Porsche Carrera GT (3,9 s).

Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí zmodernizovala kuchyni i jídelnu
konci 80. let, ale jiÏ o necel˘ch dvacet let pozdûji byl její stav tak
Ïalostn˘, Ïe napﬁíklad elektrické rozvody v podlaze ohroÏovalo
podmáãení vodou. Personál neustále obtûÏovaly ucpané odpady,
prostﬁedí nesplÀovalo pﬁísné hygienické poÏadavky.
KuchyÀsk˘ provoz Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí kaÏd˘ den
pﬁipravuje pﬁes 800 jídel pro pacienty a zamûstnance nemocnice,
vãetnû léãebny dlouhodobû nemocn˘ch na âerveném kopci. Po
dobu rekonstrukce vznikla náhradní jídelna v konferenãní místnosti nemocnice. Pro tabletování doãasnû pﬁiváÏené stravy
poslouÏily provizornû upravené prostory v suterénu nového
Pavilónu akutní medicíny.
Mgr. Pavel Gejdo‰,
tiskov˘ mluvãí Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí

V˘raznû lep‰í podmínky pro pﬁípravu jídel pro pacienty, do
budoucna pravdûpodobnû i bohat‰í v˘bûr pokrmÛ, a také útulnûj‰í jídelna pro zamûstnance. To jsou hlavní v˘sledky dnes skonãené kompletní rekonstrukce stravovacího provozu brnûnské
Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí (NMB).
Star˘ stravovací provoz byl ve zcela nevyhovujícím technickém
stavu. Pro nesplÀování hygienick˘ch pﬁedpisÛ doslouÏil loni
v srpnu, kdy zaãala jeho rozsáhlá rekonstrukce za 39,7 miliónu
korun z mûstského rozpoãtu.
PÛvodní rozpoãet rekonstrukce ãinil 37,2 miliónu korun.
Bûhem stavby a následn˘ch úprav se ale zjistila potﬁeba vymûnit
i vyslouÏilou, dvacet let starou myãku nádobí, která byla jiÏ
v natolik havarijním stavu, Ïe ne‰la namontovat zpût, a koupit
i potﬁebnou novou dûliãku tûsta. AÏ na dvû zachovalé drobnosti,
jako je fritéza a ﬁeznick˘ ‰palek, tak bude jídlo pro pacienty
nemocnice pﬁipravováno ve zbrusu nov˘ch pﬁístrojích a suroviny
budou skladovány v moderních mrazicích boxech. V‰echna technická zaﬁízení nové jídelny splÀují nejpﬁísnûj‰í hygienické normy
Evropské unie, v duchu certifikace nemocnice ISO 9001:2000.
Kapacita lÛÏkov˘ch ãástí NMB ãiní 516 lÛÏek, z toho 243
v léãebnû dlouhodobû nemocn˘ch.
Díky klimatizaci jiÏ také nebude muset zdravotní i technick˘ personál nemocnice v letních mûsících ãelit pramenÛm potu v dﬁíve
tropicky Ïhnoucí závodní jídelnû. Praktiãtûj‰í je i zmûnûné dispoziãní ﬁe‰ení objektu. Dodavatelem stavby byla firma Unistav, a. s.
Od pondûlí bude kuchyÀ fungovat ve zku‰ebním provozu, kdy
se bude personál uãit zacházet s novou technikou a vaﬁit pro
léãebnu dlouhodobû nemocn˘ch na âerveném kopci. Následnû
i pro pacienty budov v Polní ulici a nakonec i pro zamûstnance.
Bûhem rekonstrukce stravovacího areálu musela nemocnice
dováÏet jídlo z jin˘ch brnûnsk˘ch nemocnic a od soukromé firmy,
coÏ ji kaÏd˘ mûsíc zatûÏovalo o minimálnû 600 000 korun.
KuchyÀská a stravovací budova v areálu nemocnice vyrostla na
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Karel Kobosil pﬁedstavuje Design centrum âeské republiky
Proti mnû se posadil Karel Kobosil ﬁeditel Design centra âR, které
v roce 1991 za vedení ministra Karla Dyby zﬁídilo tehdej‰í
Ministerstvo pro hospodáﬁskou politiku (dnes MPO âR). Do vínku
dostalo Design centrum âR (dále DC âR) na svou dobu moderní a v zahraniãí dobou ovûﬁené - metodické i faktické podmínky pro
podporu domácího prÛmyslu a obchodu.
V kanceláﬁi pana ﬁeditele je nádherná památkovû chránûná
malba, která je ozvûnou orientálních motivÛ. Mírnû pod úrovní
okolní ulice je galerie DC âR v gotick˘ch a barokních prostorách se
vstupem zdarma !!! Zde si ãlovûk mÛÏe prohlédnou v˘stavy, které
organizace pravidelnû poﬁádá pro odborníky i laiky více jak 20krát
do roka.
Já jsem laik.Co je to design?
Design je podoba v˘robku ãi sluÏby, která zásadnû ovlivÀuje uÏitné
vlastnosti, v˘slednou kvalitu a cenu produktu. Je v˘znamn˘m ekonomick˘m nástrojem pro firmy a podnikatele, v˘raznû ovlivÀuje konkurence schopnost a prosperitu v˘robcÛ. Kvalita designu se hodnotí
mnoha hledisky:
A. Estetick˘m, tj. forma = barevnost, soulad apod., a také v˘raz =
srozumitelnost, pﬁehlednost, logiãnost uspoﬁádání, styl atd.,
B. Ergonomick˘m, jednoduchost a podobné aspekty, uÏivatelská
pﬁívûtivost, komfort obsluhy, hygiena,
C. Ekologick˘m, energetická nároãnost, Ïivotnost, rizika v ohroÏení
pro Ïivotní prostﬁedí, recyklace
D. Psychologicko-sociologick˘m – morální Ïivotnost, soulad vzhledu a kategorie v˘robku, pﬁedpoklad pro vytvoﬁení trvalého vztahu uÏivatele k v˘robku, moÏnost prodlouÏení Ïivotnosti, splnûní poÏadavku
pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj.
Proces vytváﬁení dobrého designu je v‰ak sloÏit˘. Teì jednodu‰e: DC
âR ukazuje, jak se design „maÏe na chleba“. Pﬁíklad? V˘robce vyrobí
stroj, kde technolog a konstruktér splní v‰echny poÏadované parametry. V˘robek pﬁijde do prodeje a zjistí se, Ïe se neprodává. Proã? Pﬁíli‰
se nelíbí, je sloÏit˘ a pﬁitom je funkãní. Musí se mu tedy udûlat nov˘
kabát. Ve skuteãnosti se stala chyba ve v˘voji a je tﬁeba se vrátit na
poãátek. Odborník na design se totiÏ musí jiÏ v prvopoãátku setkat
s konstruktérem a technologem. V‰ichni vedou vzájemn˘ dialog a tím
vznikne pﬁesná pﬁedstava o podobû nového v˘robku, kter˘ získá dÛleÏit˘ design – nikoli kabát - dﬁíve, neÏ jsou známy detaily a pﬁesné parametry. Takov˘ je správn˘ proces, jehoÏ v˘sledkem jsou niÏ‰í poﬁizovací
náklady a vy‰‰í uÏitná hodnota stroje ãi v˘robku. Nikoliv naopak, jak
se obãas stává.
Laicky ﬁeãeno, va‰í úlohou je ukazovat, jak se má proces v˘roby
správnû odehrávat?
Ano, DC âR je v podstatû multifunkãní stﬁedisko, které poskytuje
podnikatelské veﬁejnosti sluÏby, zejména formou strategick˘ch informací. To na‰e je ãlenem ﬁady mezinárodních organizací, zcela zásadní
je BEDA, která sdruÏuje jednotlivá národní centra v Evropské unii.
Mohu se pochlubit, Ïe jsme je‰tû pﬁed vstupem âeské republiky do EU
byli ãleny této organizace a mûli tak de facto v pﬁedstihu dvou let hvûzdiãku, jakoÏto symbol pﬁíslu‰nosti k EU. KdyÏ se vrátím k funkci DC
âR, pak lze jednodu‰e konstatovat, Ïe vykonáváme zejména informaãní sluÏbu pro zaãlenûní designu do rozvoje firmy, metodick˘ servis pro
zaãlenûní designu do v˘voje v˘robku, edukaãní ãinnost - poﬁádáme
rÛzné semináﬁe, pracovní skupiny a dal‰í formy ‰kolení, prÛzkumnou
ãinnost v oblasti inovací a pﬁipravenosti podnikatelÛ, prÛzkumnou ãinnost v oblasti úrovnû designu v ãeské produkci, ãinnost organizátora
soutûÏí a v˘stav, inicializaãní ãinnost na nové projekty, které doposud
nebyly podnikatelsky vyuÏity, naplÀujeme vládní program podpory pro
malé a stﬁední podniky DESIGN, organizujeme informaãní a aktualizaãní ãinnost v databázi autorÛ designu a stejnû tak v˘robkÛ a jejich
ocenûní. Nezastupitelnost ãinnosti DC âR spoãívá v tom, Ïe jím
poskytované sluÏby nejsou a ani nikdy nemohou b˘t komerãnû rentabilní, nemohou b˘t pﬁedmûtem pﬁípadného podnikání, slouÏí
v‰em, zejména v‰ak podnikatelÛm.
âinnost organizace zpÛsobuje v ekonomice státu multifunkãní efekt
(v pﬁíjmech od podnikatelského sektoru), a to tím, Ïe se podnikatelÛm
lépe daﬁí prodávat v˘robky s dobr˘m designem, neÏ s tím ‰patn˘m.
V zaãátcích to bylo v ﬁádu stovek, nyní v ﬁádu tisícÛ podnikatelsk˘ch
subjektÛ, kteﬁí vûdomû uplatÀují design jako souãást své v˘robkové
strategie. Kromû toho DC âR spolupracuje s ﬁadou národních institucí
tj. muzeí, s univerzitami, ‰kolami, badatelsk˘mi institucemi a veletrÏními správami. Poskytuje posudky a garance designu, pomáhá podnikatelsk˘m aktivitám a tím plní i integraãní funkci ve v‰ech oblastech
designu. VÏdyÈ v cenû v˘robku je obsaÏeno v‰e. Pﬁíklad: Zde na stole
stojí dvû skleniãky. Jedna je prÛmyslovû vyrobená. Ta druhá, která stojí

vedle ní, je jedineãná. Tu vyfouknul fyzicky skláﬁ ve sklárnû. Cena
zachycuje jeho dech i jedineãnost okamÏiku, ale ta sériovû vyrábûná se
zase dostane k obrovskému mnoÏství spotﬁebitelÛ. Jsou v‰ak i sloÏitûj‰í
a nároãnûj‰í v˘robky, které si vyÏádají pro v˘robu del‰í ãas i vût‰í
náklady. Na‰e DC âR pomáhá pﬁi tûchto procesech a jestliÏe se zajistí
v‰echny dÛleÏité informace, pak zisk pro firmy i stát je vy‰‰í, udrÏitelnost v˘roby a pouÏité technologie jsou dlouhodobûj‰í. Dívejme se do
svûta, hledejme inspiraci v Severní Americe ãi ve vyspûlé západní
Evropû ãi v Japonsku. Je tﬁeba stále dohánût jejich náskok a spolupracovat.
Je pro Brno DC âR dobrou vizitkou?
Design má v Brnû obrovskou tradici. Zde Ïil Makovsk˘. Tady je nejvût‰í koncentrace autorÛ a nov˘ch absolventÛ designu. V na‰em mûstû
je pût vysok˘ch ‰kol, které uãí design – VUT - FAVU, VUT- strojní
fakulta, Mendlova zemûdûlská a technická univerzita – lesnická a dﬁevaﬁská fakulta, Masarykova universita – fakulta informatiky, VUT –
fakulta stavební. Ve Zlínû jsou dvû vysoké designérské ‰koly, v Praze
jedna a je‰tû po jedné je v Plzni, Liberci, Ostravû. Brno je opravdové
centrum designu.
V novinách se objevují ãlánky o ru‰ení DC âR. Co se dûje, kdyÏ v‰e
funguje, co se ministerstvu nelíbí?
Dnes je snaha v‰e privatizovat a nejlépe na akciové spoleãnosti.
Respektujeme trendy, které vyvstávají. Jsme pﬁesvûdãeni o tom, Ïe co
dobﬁe funguje, co je prospû‰né, mûlo by se opra‰ovat a vylep‰ovat,
nikoli ru‰it. Souhlasíme s transformací DC âR na pﬁíspûvkovou organizaci s postupn˘m sniÏováním pﬁíspûvku státu. Cíle lze dosáhnout hledáním jin˘ch zdrojÛ, zpoplatnûním ãinností neohroÏujících nezávislost
(v úvahu pﬁipadá napﬁ. vybírání vstupného na v˘stavách, pronájem
galerie, vklad pﬁi soutûÏích, prodej ãasopisu apod.). Musím podotknout, Ïe ministerstvo si nechalo zpracovat pﬁehled o fungování takov˘ch organizací v zahraniãí a z anal˘zy jednoznaãnû vyplynulo, Ïe
dne‰ní uspoﬁádání je obvyklé a plnû funkãní.
To se asi ministerstvu nehodí?
Urãitû ne. Dokonce po prvních pûti letech ãinnosti jsme se striktnû
drÏeli doporuãeného mezinárodního schématu a stali se vzorem pro
dal‰í zemû, které také vytváﬁejí design centra. Jejich zástupci k nám pﬁijíÏdûjí a ãasto pﬁejímají ná‰ model. Nedávno u nás byli zástupci Koreje,
Bulharska, Rumunska a dal‰ích zemí. Napﬁíklad v Nûmecku má témûﬁ
kaÏdá spolková zemû své design centrum a cel˘ stát má je‰tû národní
DC, které se stará o jednotlivá zemská design centra. Podobná situace
je v Americe, Austrálii, Japonsku, v ﬁadû zemí Evropy a dokonce se jiÏ
zakládají design centra v zemích Afriky, o Singapuru ãi Honkongu ani
nemluvû.
Jen pro ilustraci: DC âR poﬁádá roãnû více jak 50 soutûÏí pro podnikatele, uspoﬁádá 35 aÏ 40 semináﬁÛ a workshopÛ pro témûﬁ 5000
posluchaãÛ, pﬁipraví více jak 20 v˘stav designu u nás i v zahraniãí,
které nav‰tíví na 100 000 náv‰tûvníkÛ, vytvoﬁí 12 dílÛ televizního poﬁadu o designu a dal‰í vzdûlávací programy, organizuje VideoFest, které
shlédne dal‰ích 3000 divákÛ. Roãnû registrujeme více jak 250 pozitivních ãlánkÛ o DC âR v médiích, vydáváme mûsíãník Bulletin a ãtvrtletník Design trend. Realizujeme program podpory mal˘ch a stﬁedních
podnikÛ Design, jehoÏ se kaÏdoroãnû zúãastní stovky firem. Ná‰ nejvy‰‰í rozpoãet na rok byl vyãerpán v roce 2006 – cca 20 miliónÛ.
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Rozhovor s osobností
Nutno je‰tû podotknout, Ïe Brno má málo soch ve volném prostoru.
Napﬁíklad: zvonkohra, která je na velkém nádvoﬁí na ·pilberku, hraje
Pánu Bohu do oken. Kdyby nûco takového bylo na námûstí Svobody,
byla by to atrakce a námûstí by mûlo tﬁi prvky, tﬁi rohy a tﬁi strany.
Sloup, ka‰nu a orloj. Do spirály kolem ka‰ny bych nechal zabudovat
reproduktory a pustil pûknou a pﬁíjemnou hudbu. Zvonkohru bych
naprogramoval, umí 200 rÛzn˘ch melodií. Pûkné moravské písniãky.
VÏdyÈ jsme perla Moravy. Zu‰lechtil bych kopec pod ·pilberkem.
VÏdyÈ je to pevnost na kopci, která byla vÏdy nutnû holá. KaÏd˘ strom
byl v˘hodou nepﬁítele. Pochopím, Ïe se stromy nedají bezhlavû vykácet, ale alespoÀ je probrat a upravit, aby ·pilberk z dálky nevypadal
jako zalesnûn˘ kopec s vyãnívající stﬁechou stodoly. Tuhle odvahu mûli
ve Îdáru nad Sázavou, kdyÏ vykácením uvolnili z lesního objetí
památku zaﬁazenou na seznamu UNESCO - Zelenou horu. Dále bych
zvelebil velké centrum, kde se setkávají studenti, lidé míﬁící do zdravotního zaﬁízení, odpoãívající v parku, náv‰tûvníci botanické zahrady
(Veveﬁí, Kotláﬁskou, Koneãného námûstí...). Tivoli, nejkrásnûj‰í brnûnské námûstí je degradované na nic neﬁe‰ící kﬁiÏovatku. Na rohu krásná
kavárna, která nemÛÏe mít pﬁedzahrádku, protoÏe není chodník, jen
silnice. KdyÏ by byla vÛle, i tam by se na‰lo ﬁe‰ení. Stejn˘m problémem je Mendlovo námûstí.
To jsou opravdu smûlé plány?
To není v‰echno. Mûsto dûlají ﬁeky. Vzpomenul jste Bratislavu. Tam je
velká ﬁeka. Byl jste se v‰ak podívat pﬁed Prahou a za Prahou, jaká je tam
Vltava?. Nemá pﬁíli‰ vody. Nav˘‰ení zpÛsobují pﬁírodní prahy a umûle
vybudované jezy, které nejdﬁíve vznikly kvÛli dopravû a nyní jsou chloubou a estetickou dominantou i s pﬁíjemn˘m zchlazovacím úãinkem pro
okolí. Kdyby tak Brnûnská pﬁehrada nebyla tam kde je, ale na soutoku
pod Brnem, ale to pﬁíroda neumoÏÀuje. Dovedu si Ïivû pﬁedstavit nádherná nábﬁeÏí a bulváry. Kdysi - za primátorování pana Duchonû - jsem
byl ãlenem jakési komise. Pozvali jsme tﬁi známé americké marketingové
spoleãnosti Mark/BBDO, Leo Burnett, Young&Rubicam, které nám
vyhodnotily, co by turisticky Brnu prospûlo.
Vzpomenete si alespoÀ na nûco?
Ano, velká mûsta potﬁebují velké mezinárodní akce. Bylo tam napﬁ.
poﬁádání závodÛ F1, koÀské dostihy, festival filmu, ale v‰e na svûtové
úrovni. Je‰tû agentury vyjmenovaly dal‰ích asi osm bodÛ, z kter˘ch se
zachovaly dodnes jen ohÀostroje. Novû bych pﬁedláÏdil námûstí
Svobody po vrstevnicích. Laviãky by byly na rovném povrchu a struktura námûstí by se v˘raznû promûnila. Taky bych zmûnil ulici
Masarykovu. Nedávno jsem si prohlíÏel foto z roku 1905 a traÈ byla
jednokolejná. Vzniklo místo na zahrádky a tramvaj se jednodu‰e vracela. Mûla by jezdit jen historická, pomalu, otevﬁená, aby se do ní dalo
naskoãit. VÏdyÈ tenkrát to taky nikoho nezabilo. Nechal bych téÏ opravit v‰echny pamûtní desky a ke kaÏdé bych dal z úcty státní vlajku
a vlajku Brna. Tak jako ve Vídni. Brnu chybí jezdecká socha. Pomník
k bitvû tﬁí císaﬁÛ. Zaﬁídil bych pamûti mûsta Brna, tak jako napﬁíklad
ve Frankfurtu, kde mají kolem Mohanu co krok to jeden rok tabulku
s v˘znamnou událostí. Taky bych vyzdobil Masarykovu ulici souborem
vlajek mûst a obcí jihomoravského kraje, aby kdyÏ k nám pﬁijedou na
náv‰tûvu, budou tady mít alespoÀ svÛj symbol, kdyÏ ne zrovna vyslanectví.
Je‰tû nûco ze svého bydli‰tû. Bydlím na Tuãkovû ulici. V okolních
ulicích jsou stromoﬁadí. Postupnû stromy chﬁadnou. V˘sadba v‰ak není
Ïádná. Jistû by prospûlo, kdyby se postupnû zeleÀ obnovovala, kdyÏ se
neroz‰iﬁuje. To bych vidûl jako funkci státní správy a samosprávy. Není
správné, kdyÏ zaãnou budovat na této ulici vjezdy do garáÏí a zniãí
nádherné pﬁedzahrádky.
Ná‰ ãas se krátí, téma je velmi zajímavé, co by bylo je‰tû dobré
vûdût?
Na úpln˘ závûr nûco o tom, jak se historie opakuje. Bylo to ve dvacát˘ch letech, kdy parta mlad˘ch podnikatelÛ si ﬁekla: Máme tady prÛmysl a kulturu. Postavíme V˘stavi‰tû. To bude na‰e v˘kladní skﬁíÀ do
svûta. Byli jasnozﬁiví. V˘stavi‰tû slouÏí dodnes a v dobû vzniku tito
odváÏlivci stáli proti obyvatelÛm Masarykovy ãtvrti, tj. vesmûs zámoÏné a vlivné loby. Ta ﬁekla ne. My se díváme na louky a ty tady zÛstanou.
Dnes mÛÏeme potvrdit, Ïe i pﬁes znaãnou pﬁesilu se vûc podaﬁila.
Situace se opakuje. Tehdy a opakovanû pﬁed nemnoha lety pﬁi‰la jiná
parta, která ﬁekla: PosuÀme nádraÏí. Já ﬁíkám: Udûlejme z hlavní budovy taneãní sál jako je Obecní dÛm v Praze a nebudeme jiÏ tanãit
v nedÛstojn˘ch tûlocviãnách. Probouráme místo mezi po‰tou a hlavní
budovou nádraÏí. Otevﬁeme, oãistíme, vyspravíme a zpﬁístupníme historick˘ Ïelezniãní viadukt aÏ za Svratku, jako cestu do nového dal‰ího
centra Brna. Pak pﬁi‰la dal‰í parta, která ﬁekla: zpût na stromy! a zdÛraznila jiné priority. Brno je v tomto ohledu nemocné mûsto. Na jednu
a tutéÏ vûc musíme mít ne jedno, ale alespoÀ 3 v˘bûrová ﬁízení a i ty
dokáÏeme zpochybnit. Pﬁál bych v‰em BrÀanÛm, aby se nûco v nich
a kolem nich zmûnilo v tomto smûru.
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Uvedená ãinnost byla realizována s 19 pﬁeváÏnû vysoko‰kolsky vzdûlan˘mi pracovníky. Paradoxnû mnû leÏí na stole pﬁípis z ministerstva, Ïe
pro rok 2008 musíme sníÏit poãet zamûstnancÛ o jednoho. Já vím, Ïe
napﬁíklad z ministerstva v Praze odejde roãnû do dÛchodu 30 – 40 lidí,
ale to je mohutná organizace. Taková situace u nás není.
Co udûláte proto, abyste ministerstvo pﬁesvûdãili?
Na‰e odborná pomoc plodí pomoc z druhé strany. Úspûchy firem
jsou nám oporou. Jenom pro pﬁiblíÏení: nedávno jsme vypisovali soutûÏ pro v˘robce dﬁevûn˘ch schodÛ do nov˘ch interiérÛ. Oslovili jsme
necel˘ch 30 designérÛ. Z jejich návrhÛ komise doporuãila 5 – 6 nádhern˘ch ﬁe‰ení a firma mohla mluvit o nápaditém roz‰íﬁení nabídky
k prodeji. KdyÏ bude mít nûkdo o nás zájem, aÈ se pﬁijde podívat
a nakoukne do na‰eho informaãního centra ãi do Bulletinu. Jistû bude
pﬁekvapen, kolik soutûÏí bûÏí nebo právû probûhlo.
Cítím, Ïe musíme podtrhnout na‰i nezávislost. Napﬁíklad se zúãastÀujeme soudních sporÛ a provádíme odbornou expertízu ve vûci autorsk˘ch práv. Tam musíme b˘t jednoznaãnû nezávislí.
Úloha designu není tak nezáÏivná, jak by se na první pohled
zdálo?
V autorsk˘ch právech je opravdu skryto mnoho nepochopení a pﬁehmatÛ. Pro upﬁesnûní. Autorsk˘ honoráﬁ je sloÏen ze tﬁí ãástí. Je na
autorovi, kolik z uÏití díla prodá. První honoráﬁ je z vítûzství v soutûÏi.
Pro pﬁedstavu tﬁeba 30 000 Kã. Pak pﬁijde odmûna za vytvoﬁení návrhu. To nûkteﬁí v˘robci nechtûjí sly‰et a mylnû se domnívají, Ïe v‰e je
obsaÏeno v cenû za vítûzství. Poslední ãást odmûny je za uÏití díla a je
stanovena za mnoÏství vyroben˘ch a prodan˘ch kusÛ, obecnû ﬁeãeno,
rozhoduje, jak se v˘robek ujme. Tak autor získá buì mnoho, nebo
mnohem ménû penûz. V prodeji leÏí váha úspû‰nosti.
Mluvíme jen o v˘robcích, a co sluÏby?
Ve sluÏbách se design napﬁíklad projevuje v jednotné vizuální podobû dokumentÛ, logotypu, vizitek a podobnû. MÛÏe se tﬁeba uplatnit pﬁi
tvorbû vzhledu prodejen, provozoven, kaváren a dal‰ích objektÛ.
Abychom zÛstali v Brnû, tady jsme pﬁed ãasem zorganizovali soutûÏ,
vypsanou mûstem Brnem, na jednotn˘ vizuální styl mûsta Brna. Toto
dílo pak obdrÏelo Národní cenu za design.
Tak to jsme doma. Co soudíte o mûstû Brnû a jeho centru?
Já nejsem kunsthistorik, ale Brno je smûsicí SlovanÛ, NûmcÛ a ÎidÛ.
Velkého v˘znamu nabylo v dobû zhruba od poloviny 19. století aÏ tak
po 30.-40. léta 20. století. Brno - na rozdíl od jin˘ch mûst, kter˘m se
podaﬁilo zachovat pÛvodní tváﬁ a okolo historického jádra vybudovat
nové mûsto a pﬁitom zachovat funkãnost obou celkÛ - provádûlo pﬁestavby i v historickém jádru. Takové je napﬁíklad vnitﬁní jádro Prahy
nebo Hradec Králové. Kampa v Praze sice Ïije , ale Parlamentem,
Senátem, velvyslanectvími mnoha státÛ, i kdyÏ se jedná o budovy tﬁeba
500 let staré. Chránili si srdce mûsta, ale nechali je umﬁít. Jin˘m pﬁíkladem je Nové Mûsto nad Metují, kde pﬁírodní podmínky historické
jádro „odsunuly“ na okraj roz‰iﬁujícího se mûsta. V historickém jádru
zÛstaly tﬁi restaurace, jeden hotel a hrstka turistÛ. To je pak opravdov˘
problém. Brno má naopak velmi funkãní centrum. Míchá se zde hodnû
rÛzn˘ch staveb. 30. léta minulého století pﬁinesly centru napﬁ. Alfa
pasáÏ na Jánské a dal‰í stavby, které - z hlediska stáﬁí okolních staveb jsou veskrze moderní. My na Radnické 2 vedle Staré radnice se nacházíme v pÛvodnû gotickém domû s barokní nadstavbou. Jinde vznikly
unikátní stavby, jako Hotel Avion na âeské, po‰ta u Hlavního nádraÏí
a podobnû. Trochu ne‰Èastná je stavba Komerãní banky na Námûstí
Svobody, kde spojením tﬁí domÛ s horizontálním ﬁe‰ením stavby vznikl
ohromn˘ blok, kter˘ pÛsobí ru‰ivû mezi budovami s pﬁeváÏnû vertikálními liniemi. Válka vytvoﬁila proluky, a tak vznikly moÏnosti pro
doplÀkovou v˘stavbu.
Laik mÛÏe namítnout, Ïe se mu stavba nelíbí. Je to tím, Ïe jen
dÛvody pro disharmonii neumí pojmenovat?
Lidé mají slu‰n˘ cit pro to, co se jim nelíbí. Ano, je to tak. Co mnû
víc vadí je, Ïe mají ‰patnou zku‰enost z období totality, jsou skeptiãtí.
„Je lep‰í, kdyÏ se tam radûji nic nepostaví“, ﬁíkají. Dnes se tyto vûci ﬁe‰í
soutûÏí a je velká záruka, Ïe nové stavby mohou b˘t prvotﬁídní.
Byl jsem v Bratislavû a Ostravû. Zdá se mi, Ïe se posunuli dál ve
vyuÏívání veﬁejn˘ch ploch a prostranství.
Mûsta nelze tak jednodu‰e mezi sebou srovnávat. KaÏdé má jiné prostorové podmínky a jin˘ v˘voj. V minulosti brnûn‰tí radní - na rozdíl
od jin˘ch mûst - vyslali pro nás poselství. Mûsto je tﬁeba rozvíjet
a nebát se zasahovat tam, kde je moÏno. V dne‰ních podmínkách jiÏ
nehrozí, Ïe by do‰lo k velké demolici ãi úpravám, které by mûsto v˘raznû po‰kodily. Ale zpût k stavebním skvostÛm. Brno je povûstné vysok˘m v˘skytem památek v âeské republice z období klasicismu, secese,
funkcionalismu a toho bychom mûli vyuÏít a zdÛraznit (komplex
budov Tivoli - Koneãného námûstí, vily v âern˘ch Polích,
v Masarykovû ãtvrti, tzv. Rohlík, kter˘ je souãástí Univerzity obrany,
nebo sídlo Policie âR na Kounicovû ulici…).
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Inzerce

ZAŽIJTE U NÁS AFRICKOU ATMOSFÉRU
Brno, Orlí 16
ve dvorním traktu domu
" Dům u kamenné panny"
Tel.: 542 214 215
Mobil: 720 589072
www.africanarestaurant.cz
E-mail: mirmac@africanarestaurant.cz
Otevřeno: Po - So: 11 - 24.00 hod.
Návrh interiéru viewart, Ing.Ondřej Brunecký
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Inzerce
SIMPLY CLEVER

Dříve než se vydáte za vysněnými dálkami letošního léta,
objednejte svůj vůz Škoda
na letní servisní prohlídku za
99 Kč.
Naši servisní mechanici jsou
připraveni poskytnout Vašemu vozu maximální péči.
Užijte si pohodové a bezstarostné léto s dobře připraveným vozem. Navíc od nás
dostanete malou pozornost sluneční clonu na čelní sklo.
Naše mimořádná nabídka za
zvýhodněnou cenu platí od
18. 6. 2007 do 13. 7. 2007.
Podrobnější informace získáte u autorizovaných servisních partnerů Škoda,
na Škoda Auto Info-Line
800 600 000 či na
www.skoda-auto.cz.

VYKROČTE DO LÉTA!

99Kč

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

LETNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD 18. 6. DO 31. 7. 2007
Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

NOVÉ KADEŘNICTVÍ v Brně – SENZI SALON
INTERSPAR (Cejl) nyní nabízí

Pánské střihy: 107 Kč
Dámské střihy: krátký 227 Kč
polodl. 256 Kč, dlouhý 303 Kč
Pracujeme s kosmetikou WELLA
PŘIJMEME KADEŘNÍKY, KADEŘNICE !!!

Volejte: 602 322 414

RK BÍLÝ REALITY
Pekařská 7, Brno

hledá pro své klienty
k prodeji i pronájmu byty, RD,
chaty v Brně a okolí.
V případě nabídky uhradíme
znal. posudek nebo poplatek na
družstvu u DB.

OČNÍ OPTIKA
Husova 6, Brno

Volejte: 543 237 105,
602 521 766 – prodej,
606 111 267 – pronájem.

Otevřeno:
po – pá 8.30–18 hod.,
sobota 9–12 hod www.giacintov.cz

LETNÍ AKCE
brýlové obruby JOOP – modely 2007 včetně pouzdra za skvělou cenu
všechny sluneční brýle, včetně polarizačních s bonusem –10 %

správa inzertní plochy zpravodajů

z Specializujeme se na multifokální brýlová skla. Nabízíme měření

Brno-střed, Starý Lískovec, Bohunice

dioptrií, záruku na vidění a servis pro uživatele multifokálních brýlí.

inzerce@oranzovareklama.cz
tel./fax: 545 426 144,
gsm: 774 531 591

z Nabízíme široký sortiment brýlových obrub se zárukou 24 měsíců.
z Aplikujeme tvrdé a měkké kontaktní čočky. Roztoky ke kontaktním
čočkám nabízíme za výhodné ceny + dárek pro nositele kont. čoček
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Naše školy

Zahradní slavnosti
Pálící slunce, které se pomalu sklání za obzor, rozzáﬁené
oãi dûtí, jejich rodiãÛ a pﬁíbuzn˘ch, velká ‰kolní zahrada stínûná stromy, úsmûvy zamûstnancÛ a velké pﬁípravy.
To je obraz M· na Úvoze 57 ze 14. 6. 2007. Zahradní
slavnosti, tak stálo na pozvánce. Odbíjí patnáctá hodina
tﬁicátá minuta a paní ﬁeditelka Mgr. Bohumila
Urbánková zahajuje celou akci. K mikrofonu postupnû
pﬁistupují se sv˘mi dûtmi uãitelky jednotliv˘ch tﬁíd
a pﬁedvádí nacviãené tance a písnû spojené s recitací,
které jsou po zásluze odmûÀovány bouﬁliv˘m potleskem
rodiãovského sboru. Budoucí prvÀáãci dostávají na cestu
do svého prvního ‰kolního roku nádhernou kníÏku
o zvíﬁátkách. Oãi jim o to více svítí. Nakonec pﬁichází
odmûna pro reprezentanty ‰kolky v tanci, kteﬁí dobﬁe
reprezentovali ‰kolku na akci poﬁádané mûstem. Vybraní
taneãníci pﬁedvedou poslední kreaci a oficiální ãást
Zahradních slavností 2007 konãí. Paní uãitelky rozdají
malé prÛkazky a jde se na sport. Je pﬁipraveno pût disciplín. Dûti pﬁelézají, podlézají, skáãí, hází, jezdí na
kolobûÏce a s koleãky. Je to prostû paráda. KaÏd˘ dostane zápis do prÛkazky a odmûnu za splnûní pûti disciplín.
TEXT A FOTO AM

Prostor pro neziskové organizace

Projekt Rodinn˘ch pasÛ vstoupil do druhé sezóny

Od ledna loÀského roku funguje na jiÏní
Moravû projekt Rodinné pasy. Tento pas
mÛÏe získat kaÏdá rodina (i neúplná)
alespoÀ s jedním dítûtem ve vûku do
18 let, trvale Ïijící v Jihomoravském
kraji. Registrace je zdarma a slevy nabízené v projektu mohou drÏitelé karet
vyuÏívat jak v celé âeské republice, tak
i na Slovensku a v oblasti Dolního
Rakouska.
K dne‰nímu dni je k dispozici síÈ
7 800 poskytovatelÛ v âR a na
Slovensku. V Rakousku nabízí své
slevy od prvního ãervence roku 2006
celkem 769 spoleãností a subjektÛ.
Obecnû jsou pﬁipraveny slevy v následujících oblastech: kultura, volnoãas o v é a k t i v i t y, s p o t ﬁe b n í n á k u p y
(odûvy, elektronika, sportovní potﬁeby) a ostatní sluÏby (restaurace, ubytování, dovolené).
Nejvût‰í slevy jsou pﬁipraveny
v oblastech volnoãasov˘ch aktivit, kde
mÛÏeme jmenovat zejména pﬁíspûvko-

vé organizace Jihomoravského kraje.
Jedná se napﬁíklad o muzea, koupali‰tû, divadla, kulturní slavnosti, památkové objekty, láznû, sportovi‰tû atd.
Novinkou jsou úspû‰ná jednání
s Národním památkov˘m ústavem
v lokalitû Jihomoravského kraje.
V praxi to znamená, Ïe mezi poskytovatele slev se zaﬁadí státní hrady
a zámky. JiÏ nyní mÛÏeme poãítat
s takov˘mi historick˘mi objekty, jako
jsou napﬁ. státní hrad a zámek Kun‰tát
na Moravû, zámek Milovice a nejbliÏ‰í
pro obyvatele mûsta Brna hrad Veveﬁí.
S ostatními objekty, které má NPÚ ve
správû, se dále jedná.
Mezi úãastníky projektu je moÏné se
zaregistrovat tﬁemi zpÛsoby: po‰tou, emailem a prostﬁednictvím webov˘ch
stránek.
Po‰tou: Na obecním úﬁadû podle va‰í
pﬁíslu‰nosti nebo pﬁímo na Krajském
úﬁadû Jihomoravského kraje je pﬁipraven pro zájemce formuláﬁ, kter˘ po vyplnûní po‰lete po‰tou na adresu: Sun
Drive Communications, s. r. o.,
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, s heslem na obálce Rodinné pasy.
E-mailem: Uveden˘ formuláﬁ lze
poslat také pohodlnûji z va‰eho e-mailu
na info@rodinnepasy.cz.
Prostﬁednictvím www stránek:
Staãí kliknout na odkaz registrace na
webov˘ch
stránkách
p ro j e k t u
www.rodinnepasy.cz, vypsat údaje
a systém automaticky za‰el vyplnûn˘
formuláﬁ na správné místo. Vyplníte-li
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kolonku va‰eho e-mailu, budou vám
v tomto roce zasílány zprávy o akcích
a novinkách.
Projekt Rodinné pasy je realizován za
podpory Jihomoravského kraje.
Koordinátor projektu: Sun Drive
Communications, s. r. o., Mendlovo nám. 1a,
603 00 Brno, tel.: +420 543 211 254,
fax: +420 543 332 034, info@rodinnepasy.cz, www.rodinnepasy.cz.
NEJâASTùJ·Í DOTAZY:
Má registrovaná rodina nûjaké finanãní povinnosti?
Ne. Registrace je zdarma a ve‰keré
náklady s vystavením karet apod. jsou
hrazeny JmK.
Musí mít registrovaná rodina 2 rodiãe?
Nemusí. Registrovat se jako rodina
mohou i nesezdaní partneﬁi, samoÏivitelé, osoba mající dítû v péãi apod.
MÛÏe se zaregistrovat i rodina z jiného
kraje?
BohuÏel, toto moÏné není. Rodinné pasy
jsou aktivitou Jihomoravského kraje
a novû i kraje Vysoãina. Registrovat se
tedy mohou pouze rodiny s trval˘m bydli‰tûm v dané lokalitû.
Nemáme e-mailovou adresu, je to pﬁi
registraci dÛleÏité?
Uvedení e-mailové adresy je v˘hodou.
Pﬁipravujeme pravidelné rozesílání
novinek a aktualit právû e-mailem,
kde získáte informace o nov˘ch
poskytovatelích slev ãi pozvánky na
akce.

Prostor pro neziskové organizace

Na internetové adrese www.dobrytabor.cz najdete rady,
jak najít pro své dûti „Opravdu dobr˘ tábor“

KampaÀ Opravdu dobr˘ tábor jiÏ úspû‰nû absolvovala dva roãníky a pomohla mnoha rodiãÛm v období
pﬁed letními prázdninami pﬁi orientaci a hledání
v nabídce táborÛ vhodn˘ch pro jejich dûti. Letos
v návaznosti na pﬁedchozí dobré v˘sledky probûhl
tﬁetí roãník se stejn˘m cílem – pomoci rodiãÛm
a dûtem najít „Opravdu dobr˘ tábor“.
Cílem projektu je informovat veﬁejnost o dÛleÏit˘ch
pravidlech, jeÏ by mûl splÀovat kaÏd˘ poﬁadatel táborÛ,
a pomoci rodiãÛm pﬁi hledání a v˘bûru toho nejlep‰ího
letního tábora pro jejich dûti. Jeho tûÏi‰tûm je opût
webová prezentace na adrese www.dobrytabor.cz.
Tﬁe t í ro ã n í k k a m p a n û j e o b o h a c e n o p ro j e k t
„Expedice léto“, v jehoÏ rámci sdruÏení Pion˘r vydává ﬁadu celotáborov˘ch her, jeÏ jsou zpracovány
z k u ‰ e n ˘ m i v e d o u c í m i a p ro v û ﬁe n y p r a x í .
Celotáborové hry totiÏ nejsou v Pion˘ru povaÏovány
za cíl táborové ãinnosti, ale za prostﬁedek, jenÏ je
nedílnou souãástí v˘chovného programu Pion˘ra.
ProtoÏe na‰im vedoucím poskytujeme potﬁebn˘ servis pro zkvalitnûní v‰ech forem ãinnosti, „Expedice
léto“ je zcela pﬁirozen˘m v˘sledkem této snahy.
KampaÀ Opravdu dobr˘ tábor je ve své podstatû
nástrojem pro spotﬁebitele specifického druhu sluÏeb.
JelikoÏ pomÛcek podobného druhu je v této oblasti
málo, zahájili jsme spolupráci se SdruÏením obrany
spotﬁebitelÛ âR, ãímÏ se tento v˘znamn˘ aspekt kampanû posunul na je‰tû vy‰‰í úroveÀ.
Projekt opût vede organizace Pion˘r, jeÏ má v poﬁádání letních táborÛ dlouholetou tradici a nezpochybnitelnou dobrou povûst a opírá se o ‰irokou základnu
odborníkÛ.
Kontakt:
Jakub Koﬁínek
info@dobrytabor.cz, www.dobrytabor.cz

OSMERO DOBRÉHO TÁBORA:
1. Má kvalifikované vedení
Tábor pﬁipravují a vedou osoby s odpovídající kvalifikací (akreditované vzdûlání M·MT, ‰kolení) a osoby schopné práce s dûtmi
(napﬁ. na základû dlouholeté zku‰enosti – reference, historie
tábora).
2. Má zajímav˘ program
Program tábora je pestr˘, zajímav˘, ucelen˘, odpovídá vûkovému
sloÏení úãastníkÛ, vychází z dlouhodobé ãinnosti a je zaji‰Èován
s dostateãn˘m pﬁedstihem (napﬁ. pﬁipravená celotáborová hra).
3. Je bezpeãn˘
Tábor má pevn˘ ﬁád, je náplní i programem pro dûti bezpeãn˘, je
legální akcí, ohlá‰enou orgánu hygienické sluÏby i obecnímu
úﬁadu, pro nouzové pﬁípady má pﬁipraven i krizov˘ plán.
4. Je ve vhodn˘ch prostorách
Tábor je pﬁipraven ve vhodn˘ch prostorách, vãetnû jeho zázemí,
vyhovuje hygienick˘m podmínkám.
5. Je zdravotnû zabezpeãen
Na táboﬁe je kvalifikovan˘ zdravotník a povinn˘ kontakt s dûtsk˘m lékaﬁem v místû poﬁádání tábora. Poﬁadatel tábora má od
rodiãÛ k dispozici dostateãné informace o zdravotním stavu dítûte a jeho dal‰ích zvlá‰tnostech a jeho povinností je dodrÏovat je.
6. Má dostatek informací pro v‰echny
O provozu, programu, personálním zabezpeãení, nárocích na
vybavení dítûte mají rodiãe dostatek informací pﬁedem. Vût‰inou
rodiãe i dûti mají moÏnost seznámit se s vedoucími na schÛzce
s rodiãi, pﬁípadnû i formou úãasti na akci pro dûti, kterou poﬁadatel pﬁipravuje.
7. Rozvíjí osobnost úãastníka
Tábor je pﬁínosn˘ pro rozvoj dûtí – pomocí her mohou rozvíjet
svou osobnost a schopnosti, nauãí se spolupracovat v kolektivu,
odpoãinou si od v‰edního ‰kolního Ïivota a odnesou si mnoho
záÏitkÛ i dovedností.
8. Má dÛvûryhodného poﬁadatele
Poﬁadatel tábora je dÛvûryhodn˘m subjektem. MÛÏe doloÏit pﬁípadná dobrozdání. V pﬁípadû neziskového sektoru napﬁíklad
Statut uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce
s dûtmi a mládeÏí.
Citováno ze serveru www.dobrytabor.cz
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Kulturní příloha

V˘stava pﬁipomíná odkaz Jaroslava Foglara
Ke 100. v˘roãí narození Jaroslava Foglara
(* 6. ãervence 1907–† 23. ledna 1999) pﬁipravilo
historické oddûlení Moravského zemského
muzea, ve spolupráci se SdruÏením pﬁátel
Jaroslava Foglara (SPJF) a dal‰ími pﬁíznivci
v˘stavu s názvem Kde oblaka bílá plují…,
která chce pﬁipomenout Ïivot a dílo tohoto klasika ãeské dûtské literatury 20. století a v˘znamného organizátora a propagátora skautského
hnutí. Foglarovy literární pﬁíbûhy hochÛ od
Bobﬁí ﬁeky, klubu Rychl˘ch ‰ípÛ a mnoha dal‰ích chlapeck˘ch hrdinÛ pronikly do povûdomí
mnoha generací mlad˘ch ãtenáﬁÛ.
Náv‰tûvníci najdou na v˘stavû velké mnoÏství originálních materiálÛ jak ze sbírek SPJF
a soukrom˘ch sbûratelÛ (v‰echna vydání foglarovek, originály ilustrací od B. Koneãného
a dal‰ích, ãasopisy Vpﬁed, Mlad˘ hlasatel,
sbírky jeÏkÛ v kleci, apod.), tak zejména
z Památníku národního písemnictví v Praze
na Strahovû, kde je uloÏena Foglarova pozÛstalost (napﬁ. originály osmi dílÛ kresleného
seriálu Rychlé ‰ípy od Jana Fischera a Marko
âermáka, ‰est kronik Foglarova skautského
oddílu z období let 1926–1960, ukázky rukopisÛ nûkter˘ch jeho románÛ a básní, scénáﬁe,
deníky, osobní vûci a dokumenty apod.).
V jednom ze tﬁí sálÛ je instalována (kromû
legendárního Tleskaãova létajícího kola)
minigalerie s obrazy souãasn˘ch ãesk˘ch
malíﬁÛ na foglarovská témata a také zde bude
moÏné na televizní obrazovce zhlédnout
krátké dokumentární filmy o Foglarovû Ïivo-

tû a díle (Jestﬁáb od Bobﬁí ﬁeky a Návraty
Rychl˘ch ‰ípÛ).
Souãástí v˘stavy je herna U 13 bobﬁíkÛ,
kterou pﬁipravilo Dûtské muzeum. Zde si
dûti, ale i dospûlí náv‰tûvníci mohou formou
her ovûﬁit své znalosti dÛleÏité pro pobyt
v pﬁírodû, vyzkou‰et si vázání uzlÛ ãi pﬁípravu táborového ohni‰tû. Nejmlad‰í náv‰tûvníky urãitû potû‰í moÏnost pobytu v opravdo-

vém táborovém stanu a pﬁíleÏitost vyzkou‰et
si posílání zpráv morseovou abecedou baterkami. Kromû ﬁady dal‰ích aktivit a her si
mohou náv‰tûvníci vyzkou‰et i vyﬁe‰ení hlavolamu, jehoÏ autorem je právû Jaroslav
Foglar – jeÏka v kleci.
V˘stava potrvá v Dietrichsteinském paláci
na Zelném trhu v Brnû do 6. ﬁíjna 2007.
PhDr. Jan Bﬁeãka

Sté v˘roãí narození a dvacáté v˘roãí úmrtí spisovatele Vladimíra Pazourka
Vladimír Pazourek se narodil 18. srpna 1907 v Brnû. Dûtství a dospívání
proÏil v barvitém prostﬁedí Starého Brna, kde mûl jeho tatínek na Pekaﬁské
ulici obuvnickou dílnu a obchod. Vzpomínky na mizející ãasy svého dûtství
a nezamûniteln˘ kolorit Brna v tûch dobách ãasto oÏívaly v autorov˘ch novinov˘ch ãláncích i bûÏném vzpomínání v kruhu rodiny a pﬁátel. Byl znalcem
jak souãasného, tak minulého umûleckého dûní mûsta s jeho v˘znamn˘mi
postavami i bizarními figurkami, dne‰ním BrÀanÛm neznám˘mi.
Vzpomínkov˘ autobiografick˘ román Trnová cesta (1978) zachycuje atmosféru Brna pﬁed 1. svûtovou válkou a bûhem ní. Rodinn˘ Ïivot je vidûn oãima
chlapce, kter˘ je nucen okolnostmi pﬁedãasnû dospût a stát se samostatn˘m.
Na nûj volnû navazují prózy Vábení (1980) a Zkou‰ka dospûlosti (1982).
Po maturitû na Uãitelském ústavu krátce uãil, pak se stal redaktorem
v nakladatelství Václava Petra a od roku 1945 do roku 1948 vedl oddûlení
divadla pro mládeÏ V˘zkumného ústavu pedagogického v Brnû. Od roku
1948 se vûnoval literární tvorbû jako svobodnému povolání. Mohli
bychom ji rozdûlit na prvotní pﬁírodní a osobní lyriku, teoretickou literaturu z oblasti tvorby pro mládeÏ, rozsáhlé prozaické dílo pro mládeÏ,
romány pro dospûlé a novináﬁství.
JiÏ ve 30. letech a bûhem války vznikala pﬁírodnû ladûná próza pro mládeÏ a romány. Autor pravidelnû jezdil do Orlick˘ch hor, jejichÏ pﬁírodu si
zamiloval. Byl nad‰en˘m sportovním rybáﬁem a ﬁeky ho okouzlily. Divoká
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Orlice, Zdobnice a Rokytenka. Îivot ﬁeky a jejího okolí – luãin a lesÛ,
zkrátka pﬁírody – se stal námûtem knih Tﬁi pstruÏí ﬁeky, Dravci pstruÏí
ﬁeky, Stopou lovcÛ, ·elmy hledají domov a pohádky DobrodruÏství na
zlaté zátoce (pozdûji zfilmovaná). Do Orlick˘ch hor jezdil v té dobû také
v˘znamn˘ malíﬁ Vojtûch Sedláãek, kter˘ ilustroval ﬁadu Pazourkov˘ch
knih a vzniklo tak jejich pevné pﬁátelství. Souãasnû se V. Pazourek zaãíná
teoreticky a kriticky vûnovat literární tvorbû pro dûti. Vydává sborník
Literatura pro mládeÏ, âe‰tí básníci, MládeÏi, Divadlo pro ml. a jiné.
Pozdûji pﬁispívá do odborného ãasopisu Zlat˘ máj.
Nejzdaﬁilej‰í Pazourkovou prózou pro dospûlé je do té doby Ústup z hranice. Realistick˘ román zobrazuje osud hraniãáﬁského oddílu za dnÛ
Mnichova.
Ov‰em k dûtské knize se vrací v 50., 60. a 70. letech neustále. Jsou to:
Hledá se stopa (samozﬁejmû vzácného Ïivoãicha!), Lískáãek (o Ïivotû zvíﬁátek – Ïelvy, kﬁeãka, papou‰ka – ve mûstû), Va‰ek a Lenka (lyrick˘ pﬁíbûh pro star‰í dûti), Chlapec ze starého lesa (dobrodruÏství kluka Toma,
kter˘ po smrti otce Ïije u dûdeãka v hájence) a populární Medvídek
z Oravského lesa. Sám autor ﬁekl, Ïe jeho vstup do ãeské prózy byl pﬁedznamenán sbírkou lyrick˘ch próz Tﬁi pstruÏí ﬁeky, ilustrovanou národním
umûlcem V. Sedláãkem. V roce 1972 se oba umûlci opût setkávají
v Mal˘ch setkáních, roku 1974 vycházejí Obrazy psané do tmy – obû
kníÏky jsou mal˘mi teãkami za velkou láskou k ãeské krajinû.
RÛÏe pro Charóna – je svazkem pﬁírodních a meditativních dûl, která
v Pazourkovû tvorbû zaujímají pﬁední místo. Zachycují kouzlo prchav˘ch
chvil, pocitÛ a nostalgii vzpomínání, potvrzují nepomíjivost krásy Ïivota.
Pazourkova padesátiletá literární tvorba zahrnuje mnohem více knih, dnes jiÏ
nepodstatn˘ch, ov‰em v˘znamná byla jeho novináﬁská ãinnost. Ta se zaãínala
v Lidov˘ch novinách, kde vedl od roku 1939 do roku 1951 rubriku knih pro
mládeÏ, byl divadelním referentem Lidové demokracie, Rovnosti a Svobodného
slova. Pﬁispíval do Hosta do domu, Indexu a jin˘ch novin ãi ãasopisÛ.
Koncem 70. let se podílel na zaloÏení Literárního klubu mlad˘ch zaãínajících autorÛ pﬁi brnûnské poboãce Svazu spisovatelÛ, kter˘ i vedl. Mezi tehdej‰ími ãleny klubu byli mnozí dne‰ní pﬁedstavitelé umûleckého Ïivota Brna.
Vladimír Pazourek psal stﬁídavû na své chalupû na Vysoãinû, kterou si
oblíbil stejnû jako kdysi v mládí Orlické hory, a v Brnû, kde shodou okolností patﬁil k obyvatelÛm na‰í mûstské ãásti po 35 let.
V roce 1980 váÏnû onemocnûl a vzhledem k vlekl˘m obtíÏím se do kulturního a umûleckého dûní jiÏ iniciativnû nezapojoval. Pﬁestal psát definitivnû.
V. Pazourek zemﬁel 10. 2. 1987 a je pohﬁben na ãestném místû ÚH
v Brnû. Letos jsme vzpomnûli nejen 100. v˘roãí jeho narození, ale
i 20. v˘roãí úmrtí.

Kulturní příloha
XVI. mezinárodní kytarov˘ festival
a kursy BRNO ’07 5.–11. srpna 2007
5. srpna – Kytara Argentiny

Z inscenace Othella.

FOTO VIKTOR KRONBAUER

Zaãalo tradiãní Brnûnské kulturní léto
Brnûnské kulturní léto nabízí pestr˘ program
pro letní mûsíce, kdy jsou divadla zavﬁena a kulturní instituce mají omezen˘ provoz. Souãástí
programu jsou jak jednodenní koncerty
a vystoupení, tak i velké festivalové poﬁady
a tematické bloky.
Brnûnské kulturní léto sleduje tﬁi cíle: pobavit
turisty, náv‰tûvníky Brna i jeho obyvatele, pestrostí programu oslovit co nej‰ir‰í skupiny obyvatel, pﬁedstavit Brno jako kulturní instituci,
která i v letních mûsících pﬁipravuje bohatou
kulturní nabídku. Akce má nûkolik vrcholÛ –
Brnûnské shakespearovské dny, Brnûnské lidové slavnosti, jejichÏ souãástí je Mezinárodní
kytarov˘ festival a Den Brna, a Mezinárodní
pﬁehlídku pouliãních divadel a skupin.
Brnûnské shakespearovské dny
JiÏ poosmé pﬁipomínají nestárnoucí díla nejvût‰ího ze svûtov˘ch dramatikÛ. Pod ‰ir˘m
nebem na velkém nádvoﬁí hradu ·pilberku oÏívají pﬁíbûhy, které po celá staletí dojímají
i mrazí. Divadelní pﬁehlídka shakespearovsk˘ch
inscenací pod ‰ir˘m nebem je jiÏ tradiãnû událostí, kterou si zájemci o kulturní dûní v Brnû
rozhodnû nenechávají ujít. Leto‰ní program slibuje zajímavou podívanou.
Derniéru má v Brnû pﬁed sebou Kupec benátsk˘ s Bolkem Polívkou v hlavní roli, dále pak
hrají Jan Pﬁeuãil, Anna Polívková ad. Kupec
benátsk˘ bude uveden 23.–26. 7.
V repríze se na brnûnské scénû pﬁedstaví
drama Othello v hlavní roli s Michalem Dlouh˘m
a Lucií Vondráãkovou v roli Desdemony, dále
hrají O. Navrátil, V. Brabec, B. Munzarová, R.
Jelínek, Z. Slavíková ad. Po loÀském vypr‰eném
Othellovi (odehráno pouze jedno pﬁedstavení) je
o leto‰ní pﬁedstavení hry velk˘ zájem. Othello se
bude na ·pilberku hrát 27.–31. 7.
S velk˘m zájmem je oãekávána leto‰ní premiéra pﬁedstavení Bouﬁe, pﬁedev‰ím díky hlavním
protagonistÛm. V roli otroka Kalibana se pﬁedstaví Jan Tﬁíska, v roli kouzelníka Prospera pak
Martin Huba (v alternaci s Emilem Horváthem
ml.). Bouﬁe patﬁí mezi Shakespearovy poslední
a v mnoha ohledech vrcholné hry, souhrnnû
oznaãované jako romance. V‰echna pﬁedstavení
letos zaãínají ve 20.30 hod.
Brnûnské lidové slavnosti
Souãástí brnûnského kulturního léta jsou srpnové Brnûnské lidové slavnosti, které do ulic
vracejí pohodu pouliãních oslav a jarmarkÛ
a také na druhé stranû nechávají nahlédnout do
váÏné hudby. Tradiãnû jsou vyvrcholením a také
zavr‰ením Brnûnského kulturního léta.
Slavnosti poﬁádá Brnûnské kulturní centrum jiÏ
od roku 1993 nejdﬁíve jako Galantní slavnosti,
od roku 1995 pod nynûj‰ím názvem. Postupnû
se jednotlivé ãásti BLS vycizelovaly do souãas-

né podoby a je o nû mezi náv‰tûvníky a obyvateli Brna obrovsk˘ zájem.
XV. mezinárodní kytarov˘ festival, kter˘ je
souãástí slavností, probûhne v termínu 5.–11. 8.
Souãástí festivalu jsou letos i mistrovské kursy
hry flamenka, hry na loutnu a kytaru, pﬁedná‰ky
a letos také kytarová soutûÏ Guitartalent.
Dal‰í atrakcí bude Den Brna od 17. do 19. 8.
Akce se kaÏdoroãnû koná jako pﬁipomínka
v˘znamné historické události z dûjin Brna, jako
pﬁipomínka hrdinství BrÀanÛ pﬁi obléhání
mûsta ·védy v dobû tﬁicetileté války v roce
1645. PﬁitaÏlivou a prázdninovû odpoãinkovou
formou se tak pﬁedstavuje historická událost
turistÛm i obyvatelÛm mûsta.
V leto‰ním jubilejním roce je pro náv‰tûvníky
pﬁipraven dobov˘ jarmark na Radnické ulici,
vystoupení historického vojska – svolání jednotek a prÛvod mûstem, programová vystoupení
na pódiu na Radnické. Vyvrcholením bude
sobotní program, kdy se strhne skuteãná bitva
o ·pilberk. Slavnosti zakonãí nástup vybrané
jednotky pﬁed katedrálou sv. Petra a Pavla, slavnostní salva a odvedení náv‰tûvníkÛ na Zeln˘
trh a slavnostní ohÀostroj na Zelném trhu.
Tradiãním zavr‰ením oslav je pontifikální m‰e
svatá v katedrále sv. Petra a Pavla za úãasti
zástupcÛ historick˘ch vojsk.
Mezinárodní divadelní festival „Na prknech,
dlaÏbû i trávû“
Mezinárodní pﬁehlídka pouliãních divadel
a skupin „Na prknech, dlaÏbû i trávû“ (27. aÏ
31. 8.) je nesoutûÏní festival divadel a skupin,
které svoji tvorbu smûﬁují pﬁedev‰ím do voln˘ch
prostorÛ, zejména na ulici, do parkÛ, mûstsk˘ch
zákoutí, ale také na pódia pod otevﬁen˘m
nebem. To je také jediné obsahové omezení,
které je pro tuto pﬁehlídku vypsáno. UmoÏÀuje
tak zcela volnou dramaturgii, coÏ dává moÏnost
hostujícím divadlÛm uvádût nejrÛznûj‰í typy
pﬁedstavení podle sv˘ch nejvlastnûj‰ích pﬁedstav a umûleckého pﬁesvûdãení.
Od konce devadesát˘ch let se vyvíjí festival,
kter˘ si získává jméno a postupnû se blíÏí
k naplnûní cílÛ, které si pﬁed jeho zrodem dali
poﬁadatelé. Obohatit letní kulturní sezónu
mûsta, pﬁivádût do Brna co nejzajímavûj‰í divadelní projekty z oblasti open air a zaﬁadit se do
kalendáﬁe evropsk˘ch festivalÛ divadel na ulici.
Zatím pouze nárazovû (ve tﬁech roãnících) se
podaﬁilo uvést dovezená divadla i v jin˘ch mûstech Jihomoravského kraje, ale je snahou poﬁadatelÛ i tento cíl splnit.
V‰echny informace na www.kultura-brno.cz
a v mûsíãníku KAM v Brnû... Vstupenky v pﬁedprodeji Bûhounská 17, predprodej@bkc.cz.
Eva Pánková,
tisková mluvãí Brnûnského kulturního centra
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Jorge Morel, Jorge Cardoso & Liliana Rodriguez,
Maria Isabel Siewers, Rafael Padrón, René
Gonzales, Gabriel Guillen, Rex Willis & Melodie
Dickerson
GABRIEL GUILLEN – jeden z nejlep‰ích venezuelsk˘ch kytaristÛ koncertoval a pedagogicky pÛsobil ve
více neÏ 25 zemích. Îije v Rakousku, kde je rovnûÏ
pedagogem na Konzervatoﬁi Josefa Haydna
v Eisenstadtu.
RENÉ GONZALES – je ﬁeditelem kytarové sekce na
Univerzitû v Miami. Koncertoval v USA, ve státech
Latinské a JiÏní Ameriky a v Evropû. Nahrává pro
televizi a rozhlas.
6. srpna
Jorge Cardoso, kytara & Liliana Rodriguez, soprán
(Argentina)
JORGE CARDOSO – je autorem pﬁes 350 kytarov˘ch
skladeb, je nositelem ﬁady v˘znamn˘ch mezinárodních ocenûní. Koncertuje po celém svûtû mj. i se
sopranistkou Lilianou Rodriguez.
LILIANA RODRIGUEZ – pochází z Argentiny, kde
pÛsobila jako vokalistka v Argentinské folklórní skupinû, nyní Ïije a uãí zpûv v PaﬁíÏi. Vystupuje na ﬁadû
festivalÛ po celém svûtû sólovû i v souboru autentické
barokní hudby.
7. srpna
Rafael Padrón (USA/Cuba), Maria Isabel Siewers
(Argentina/Rakousko)
RAFAEL PADRON – laureát mezinárodních soutûÏí,
nositel ceny za nejlep‰í interpretaci latinskoamerické
hudby kytarové soutûÏe v Havanû. Vyuãuje kytaru na
Univerzitû v Miami.
MARIA ISABEL SIEWERS – vynikajíci interpretka
s mimoﬁádn˘m lyrick˘m projevem mûla koncerty
v mnoha svûtovû v˘znamn˘ch sálech – Wigmore Hall,
Lond˘n v Carnegie Hall, New York, Théatre des
Champs Elysées v PaﬁíÏi aj. Je profesorkou na Univerzitû
Mozarteum v rakouském Innsbrucku a Salzburgu.
8. srpna
Jorge Morel (Argentina/USA)
JORGE MOREL – jeden ze svûtovû proslul˘ch skladatelÛ pro kytaru je interpretem s brilantní technikou, unikátním osobit˘m stylem a smyslem pro hudební vyjádﬁení emocí. Pochází z Argentiny a pÛsobí v New Yorku.
9. srpna
Rex Willis, kytara & Melodie Dickerson, soprán
(USA)
Duo Franc,ois Laurent & Stefano Palamidessi
(Itálie)
REX WILLIS – je profesorem skladby a kytary na floridské Manatee College v Brandentonu v USA. Jeho
skladby jsou hrány pﬁedními interprety po celém
svûtû, vãetnû osobností, jako jsou Antigoni Goni,
Stephen Robinson a Vladislav Bláha.
MELODIE DICKERSON – vynikající sopranistka,
profesorka a sbormistrynû na Manatee College
v Brandentonu, USA. Sólovû vystoupila a produkãnû
pÛsobila ve 150 muzikálech.
DUO FRANCOIS
,
LAURENT & STEFANO PALAMIDESSI – jsou oba vítûzové ﬁady mezinárodních soutûÏí. Kombinují rÛzné hudební styly, ve kter˘ch vyuÏívají temperamentní rytmické kombinace, mûní atmosféru pomocí siln˘ch kontrastÛ, pﬁi kter˘ch pouÏívají
vlastní fantazii. Stefano Palamidessi je ﬁeditelem Arts
Academy v ¤ímû.
10. srpna
Noc flamenka na ·pilberku: El Macareno y grupo
(·panûlsko)
El Macareno – kytara, Jorge del Pino – tanec, Maria
Lopez Sanchez – flétna, Juan Masana – baskytara,
Juan Antonio Claus – zpûv, Luis Fernandez – cajon
EL MACARENO – pochází z Cordoby. Byl ocenûn
titulem nejlep‰ího hráãe flamenka. Sv˘m umûním
b˘vá pﬁirovnáván k vûhlasnému Paco de Luciovi.
JORGE DEL PINO – je podle znalcÛ jeden z nejlep‰ích taneãníkÛ flamenka. Vedle ﬁady dal‰ích soutûÏí
zvítûzil i v té nejv˘znamnûj‰í „Diputacion de
Cordoba“. Úãinkuje spolu se skupinou El Macarena,
sloÏenou z vynikajících hráãÛ flamenka z Cordoby:
MARIA LOPEZ SANCHEZ – flétna, JUAN MASANA – baskytara, LUIS FERNANDEZ – cajon, JUAN
ANTONIO CLAUS – zpûv.
V‰echny koncerty se konají ve 20.00 hod v sále Nové
radnice, Dominikánské nám., mimo Noci flamenka
dne 10. 8., která se koná na nádvoﬁí hradu ·pilberk.
Info: www.guitarcz.com, e-mail: guitarfestival@guitarcz.com

Volný čas
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Pisárecká Riviéra má bazény
v provozu dennû od 9 do 19 hodin
Areál Riviéra v Brnû-Pisárkách je v provozu od 1. 6. do
31. 8. 2007. Otevﬁeno je kaÏd˘ den od 9.00 do
21.00 hodin, bazény jsou v provozu do 9.00 do 19.00
hodin. Na Riviéﬁe jsou náv‰tûvníkÛm k dispozici také
rÛzné atrakce: bungee trampolína, aerotrim, klasická
kruhová trampolína se sítí, air jumper, swing belt, autíãka, nafukovací atrakce.
CENÍK VSTUPNÉHO V AREÁLU RIVIÉRA PRO
ROK 2007:
dospûlí: 80 Kã za den
dûti do 6 let (v doprovodu rodiãÛ): zdarma
dûti do 15 let: 40 Kã za den
dospûlí ve vûku 60 a v˘‰e: 40 Kã za den
osoby vlastnící ZTP: 35 Kã za den
rodinné vstupné (1–3 dûti v doprovodu rodiãÛ): 180 Kã
za den
OD 16.00 HODIN:
dospûlí: 40 Kã za den
dûti do 6 let (v doprovodu rodiãÛ): zdarma
dûti do 15 let: 20 Kã za den
dospûlí ve vûku 60 a v˘‰e: 20 Kã za den
osoby vlastnící ZTP: 15 Kã za den
Poplatek za ztrátu klíãe od skﬁínky ãiní 300 Kã.

Dal‰í koupání v okolí Brna

Dal‰í koupání v Brnû
Bazén TJ Tesla
(bûhem prázdnin je v provozu venkovní dûtské brouzdali‰tû
a plavci mají pﬁístup do krytého bazénu – pozn. red.)
Halasovo námûstí 7, Brno
Otevﬁeno dennû 10.00–18.00 hod.
Kontakty: tel.: 545 222 672, www.tjtesla.cz
Koupali‰tû Brno
(dﬁíve „Dobrák“ – pozn. red.)
Dobrovského 29, Brno
Otevﬁeno: dennû 9.00–19.00 hod. (ranní koupání od 1. 7. út–pá
7.00–8.00 hod.; veãerní koupání dennû 20.00–22.00 hod.)
Ceny (denní vstupné): dûti do 3 let zdarma, dûti 3–15 let 60 Kã,
dospûlí 70 Kã, dÛchodci 50 Kã
Kontakty: tel.: 774 579 535, e-mail: koupaliste@koupalistebrno.cz,
www.koupalistebrno.cz
Koupali‰tû Juliánov
Juliánovském nám., Brno
Otevﬁeno: dennû 10.00–20.00 hod.
Ceny (denní vstupné): dûti 30 Kã, dospûlí 45 Kã
Koupali‰tû Královopolská
KﬁiÏíkova 68, Brno
Otevﬁeno: dennû 9.00–21.00 hod.
Ceny: 80 Kã
Kontakt: tel.: 532 045 534
Koupali‰tû Star˘ Lískovec
Klobásova 79, Brno
Otevﬁeno: dennû 10.00–19.00 hod.
Ceny: dûti 30 Kã, dospûlí 50 Kã
Kontakt: tel.: 547 219 280
Koupali‰tû Zábrdovice
Zábrdovická 13, Brno
Otevﬁeno: ãerven a srpen 9.00–19.00 hod., ãervenec 9.00–20.00
hod.
Ceny: dûti 25 Kã, dospûlí 50 Kã
Kontakt: www.lazne-brno.cz

Aquapark Blansko
Otevﬁeno: dennû 9.00–20.00
hod.
Ceny (denní): dûti do 6 let: 25
Kã, dospûlí 70 Kã, dÛchodci,
mládeÏ do 150 cm: 50 Kã,
rodinné: 220 Kã
Kontakty: tel.: 516 428 919,
www.sluzby-blansko.cz
Aquapark Vy‰kov – letní
bazén
Otevﬁeno: dennû 8.00–20.00
hod.
Kontakty: tel.: 517 348 745,
www.antee.cz/bazenvyskov
Koupali‰tû Bluãina
Otevﬁeno: dennû 10.00–20.00
hod.
Ceny: dûti do 15 let 30 Kã,
dospûlí 50 Kã
Kontakty: tel.: 547 235 143,
www.bazenblucina.com
Letní koupali‰tû Hustopeãe
Otevﬁeno: dennû 9.00–22.00
hod.
Ceny: dûti do 6 let 10 Kã, dûti
do 15 let: 20 Kã, dospûlí 35 Kã
Kontakty: tel.: 519 411 173,
www.hustopece-city.cz
Letní koupali‰tû Kuﬁim
Otevﬁeno: dennû 9.00–20.00
hod., noãní koupání Pá–So
20.00–22.00 hod.
Ceny: dûti 2–6 let 15 Kã (po 16.
hod. a noãní zdarma), dûti
6–15 let 20 Kã (po 16. hod. a
noãní 15 Kã), dospûlí 30 Kã
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(po 16. hod. 25 Kã a noãní 20
Kã)
Kontakty: tel: 541 230 390,
www.kurim.cz
Koupali‰tû Mokrá-Horákov
Otevﬁeno: dennû 10.00–20.00
hod.
Ceny: dûti 25 Kã, dospûlí 40 Kã
Koupali‰tû Rosice
Otevﬁeno: dennû 9.00–20.00
hod., veãerní koupání do 22
hod.
Kontakty: tel.: 603 204 299,
www.rosice.cz
Koupali‰tû Slavkov u Brna
Otevﬁeno: dennû 9.00–19.00
hod.
Ceny: dûti pﬁed‰kolní:15 Kã
(po 15. hod. 5 Kã), mládeÏ do
18 let + dÛchodci 35 Kã (po
15. hod. 30 Kã), dospûlí 50 Kã
(po 15. hod. 40 Kã)
Kontakty: tel.: 544 221 788,
www.slavkov.cz
Koupali‰tû Zb˘‰ov
Otevﬁeno: dennû 10.00–19.00
hod.
Ceny: dûti 15 Kã, dospûlí 25
Kã.
Kontakty: www.mestozbysov.cz
Oáza Vojkovice
Otevﬁeno: dennû 10.00–19.00
hod.
Ceny: dûti do 3 let zdarma, dûti
do 15 let 25 Kã, dospûlí 35 Kã
Kontakty: tel.: 547 238 134,
www.oaza-vojkovice.cz

Informujeme

Zmûny v mûstské hromadné
dopravû v dobû prázdnin

STRUâNù
• Letní pobyty Loga
Chcete zajistit pro své dûti kvalitní program na prázdniny? Chcete, aby
se nauãily hravou formou nûco nového a poznaly nové kamarády?
Neváhejte a vyuÏijte nabídku t˘denních terapeutick˘ch pobytÛ v pûkném prostﬁedí v zeleni, u venkovního bazénu a s pohybem.Letní pobyty
jsou zamûﬁeny na celou ‰íﬁi potíÏí a u vybran˘ch pobytÛ je na programu moÏná i úãast rodiãÛ. Podle typu pobytu jsou u klientÛ rozvíjeny
komunikaãní dovednosti, komplexní rehabilitaãní péãe, v˘tvarná ãinnost, cviãení a hry ve vybavené tûlocviãnû, aquagymnastika a plavání
v bazénu, prÛpravná grafomotorická cviãení, muzikoterapie a to v‰e
hravou a dûtem pﬁístupnou formou. Ve‰keré ãinnosti jsou provádûny
pod odborn˘m vedením specialistÛ obãanského sdruÏení. Máte-li zájem
informujte se na Obãanském sdruÏení Logo, Vsetínská 20, 639 00 Brno
nebo na tel. ãísle 543 420 681, mobil 777 675 233, www.oslogo.cz.
• Pﬁímûstsk˘ tábor
Kulturní a vzdûlávací stﬁedisko „U Tﬁí kohoutÛ“, pﬁíspûvková organizace
mûstské ãásti Brno-stﬁed, poﬁádá ve dnech 9.–13. ãervence pﬁímûstsk˘
tábor pro dûti 1. stupnû Z·. Program mj. zahrnuje celodenní program na
koupali‰ti Kraví hora, celodenní v˘let do westernového mûsteãka
Boskovice, Kulturní program v Klubu Leitnerova, pﬁedstavení v dûtském
Divadle Polárka ãi v˘let do brnûnské zoo. Dûti budou také vyuÏívat sportovní areál ve vnitrobloku Z· Kotláﬁská a rovnûÏ k malování ãi jiné ãinnosti uãebny v na‰em stﬁedisku na Botanické ulici. Pﬁíchod a pﬁevzetí
dûtí: vÏdy v 7.30–8.00 hod a v 16.00 hod. v sídle poﬁadatele. Více informací na tel.: 541 238 664 a 606 705 321 nebo na webov˘ch stránkách
www.kvsbrnostred.cz.

OBDOBÍ PRÁZDNIN
V období letních ‰kolních prázdnin od 30. ãervna do 31. srpna
2007 bude reagováno na niÏ‰í pﬁepravní poptávku následujícími
úpravami jízdních ﬁádÛ:
– na vût‰inû linek bude prodlouÏen v pracovních dnech interval o 2
aÏ 5 minut
– na lince 79 budou zachovány pouze úãelové spoje
– budou platit jízdní ﬁády ve sloupci PRACOVNÍ DNY –
PRÁZDNINY
– regionální linky IDS JMK mají vyznaãeno pﬁípadné omezení
spojÛ inverzní poznámkou v záhlaví pﬁíslu‰ného spoje
LETNÍ TRAMVAJOVÁ V¯LUKA V UZLU âESKÁ
Jako v kaÏdém roce se i letos vyuÏívá sníÏené poptávky po pﬁepravû v období letních ‰kolních prázdnin pro realizaci rozsáhlé v˘luky
pﬁedev‰ím v tramvajové dopravû, která by byla z provozního pohledu problematicky uskuteãnitelná v jiném období roku. V sobotu
30. ãervna bude zahájena rozsáhlá tramvajová v˘luka v uzlu âeská,
pﬁesnûji pÛjde o rekonstrukci kolejového trojúhelníku v kﬁiÏovatce
Jo‰tova x âeská a ãásti navazujících úsekÛ.
V˘lukou je dotãeno 8 ze 13 tramvajov˘ch linek a vzhledem k tomu,
Ïe se jedná o stavbu v centrální ãásti mûsta, je celkové dopravní
ﬁe‰ení podﬁízeno pravidlu zachování tramvajového provozu na
v‰ech trasách vedoucích do pﬁestupního uzlu âeská. V˘sledkem je
pak v˘luková organizace linek MHD bez potﬁeby zavedení náhradní autobusové dopravy po pﬁetíÏen˘ch komunikacích v centru
mûsta (napﬁíklad Husova, Pekaﬁská apod.). Dal‰ím základním pravidlem je zachování zavedeného ãíselného oznaãení linek na vût‰inû provozních tratích vedoucích do centra mûsta. V˘jimkou je pﬁípadné doplnûní symbolu „x“ k ãíslu linky jako oznaãení druhé provozní vûtve rozdûlené linky (napﬁ. linky 5, x5, 6, x6 apod.). Tato
struãná pravidla mají za cíl provozní stabilitu a prioritnû orientaãní
jednoduchost pro cestující veﬁejnost.
Seznam dotãen˘ch linek se struãn˘m popisem trasy:
3: Stará osada – Milady Horákové – âeská (Ra‰ínova) –
Masarykova – Nové sady
4: âeská (Ra‰ínova) – Masarykova – Cejl – Malomûﬁick˘ most –
Obﬁany, Babická
5: Komenského n. / âeská – Pekaﬁská – Mendlovo nám. –
VídeÀská – Star˘ Lískovec
x5: ·tefánikova ãtvrÈ – Milady Horákové – âeská (Ra‰ínova),
pokraãování po lince 4
6: Mendlovo námûstí – VídeÀská – Ústﬁední hﬁbitov, smyãka
x6: KP, nádraÏí – âeská (Ra‰ínova) – Masarykova – Rooseveltova –
KP, nádraÏí
7: mimo provoz
11: âertova rokle – Milady Horákové – âeská (Ra‰ínova) –
Masarykova – Nové sady
x11: âeská (Bíl˘ dÛm) – Veveﬁí – Vozovna Komín – Rakovecká
12: Námûstí Míru – Komenského námûstí – Husova – Komárov
13: Námûstí Míru – Komenského námûstí – Husova – Juliánov
x13: âeská (Bíl˘ dÛm) – Veveﬁí – PurkyÀova – Technické muzeum
Pﬁed samotn˘m zahájením v˘luky a souãasnû i v souvislosti se zmûnou dopravy v oblasti Pisárek byla v mûsíci ãervnu realizována rozsáhlá informaãní kampaÀ zahrnující letáky, pﬁistavení informaãního autobusu v pﬁestupních uzlech, tematické ãlánky v mûsíãníku
Bez starostí a také osvûdãenou sluÏbu informátorÛ v pﬁestupních
uzlech pﬁedev‰ím v prvních dnech po zahájení v˘luky.
V oblasti uzlu âeská budou instalovány informaãní tabule a navádûcí prvky (smûrníky, reflexní pásy apod.) pro pﬁestup mezi jednotliv˘mi tramvajov˘mi trasami. Pﬁíkladem lze uvést pﬁestup mezi
tramvajov˘mi linkami x11 a x13 z prostoru Îerotínova námûstí
u krajského úﬁadu pû‰í trasou kolem âerveného kostela na
Komenského námûstí k tramvajov˘m linkám 12 a 13 pokraãujícím
ulicí Husovou k Hlavnímu nádraÏí.
Informace poskytl:
Dopravní podnik mûsta Brna, a. s.

Letní kino ·pilberk vstoupilo do 3. roãníku
Podobnû jako v roãnících uplynul˘ch mûli i letos diváci pﬁíleÏitost sami
demokraticky rozhodnout, jaké filmy by chtûli na ba‰tû brnûnského hradu
vidût. Na v˘bûr mûli tﬁicet snímkÛ, z nichÏ mûli sestavit svÛj vlastní Top
Ten. Letos se hlasování na serverech www.kultura-brno.cz a www.kinoartbrno.cz zúãastnilo celkem 497 respondentÛ (v závorce je uvedeno,
kolik hlasÛ ten kter˘ titul v anketû získal):
Jako jed (48), Svatba jako ﬁemen (66), Bony a klid (73), South Park –
Peklo na Zemi (85), Trhák (88), Penzión pro svobodné pány (89), Proã?
(90), Smrt krásn˘ch srncÛ (92), Postel (94), Kdyby tisíc klarinetÛ (98),
·akalí léta (100), ·a‰ek a královna (118), Valerie a t˘den divÛ (120), Îeny
pro mûny (121), Rozpu‰tûn˘ a vypu‰tûn˘ (124), Kulov˘ blesk (133), V˘let
(134), Kopytem sem, kopytem tam (140), Lásky jedné plavovlásky (167),
Obchod na korze (168) a Amarcord (169). Tyto filmy na letÀáku neuvidíte, protoÏe získaly málo va‰ich hlasÛ.
V silné devítce filmÛ, na nûÏ se letos diváci mohou tû‰it, jsou filmy: Na
sever severozápadní linkou (179), Na samotû u lesa (180), Petrolejové
lampy (188), Jára Cimrman leÏící, spící (193), Balada pro banditu (199),
Kladivo na ãarodûjnice (202), Jízda (209), Zvût‰enina (211) a absolutní
vítûz ankety, morbidní animovaná Mrtvá nevûsta Tima Burtona, která získala 249 hlasÛ, ãili si ji vybral prÛmûrnû kaÏd˘ druh˘ respondent.
Vstup na Letní kino ·pilberk je ze zastﬁe‰eného schodi‰tû vedoucího
od vstupu do kasemat, jenÏ je u brány z Husovy ulice. Zaãátky promítání
jsou v 21.30, vstupné je 60 korun, tedy mnohem ménû neÏ do kamenn˘ch
kin, drÏitelé rodinného pasu Jihomoravského kraje (http://www.rodinnepasy.cz) mají navíc na letÀák 15% slevu.
Program Letního kina ·pilberk
29. 6. 2007
(pátek)
30. 6. 2007
(sobota)
6. 7. 2007
(pátek)
7. 7. 2007
(sobota)
13. 7. 2007
(pátek)
14. 7. 2007
(sobota)
20. 7. 2007
(pátek)
21. 7. 2007
(sobota)
27. 7. 2007
(pátek)
28. 7. 2007
(sobota)
3. 8. 2007
(pátek)
4. 8. 2007
(sobota)
10. 8. 2007
(pátek)
11. 8. 2007
(sobota)
17. 8. 2007
(pátek)
18. 8. 2007
(sobota)
24. 8. 2007
(pátek)
25. 8. 2007
(sobota)

Jízda
Jízda
Jára Cimrman leÏící, spící
Jára Cimrman leÏící, spící
Mrtvá nevûsta Tima Burtona
Mrtvá nevûsta Tima Burtona
Petrolejové lampy
LETNÍ KINO NEPROMÍTÁ
Zvût‰enina
Zvût‰enina
Balada pro banditu
Balada pro banditu
Kladivo na ãarodûjnice
Kladivo na ãarodûjnice
Na sever severozápadní linkou
Na sever severozápadní linkou
Na samotû u lesa
Na samotû u lesa
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