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Součástí programu jednání jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
Občané mohou sledovat veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed také on-line na www.brno-stred.cz.
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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI ZPRAVODAJE,
věříme, že nejen my jsme se koncem února
radovali, že máme za sebou únavné období
covidových útrap a omezení. Byli jsme rádi,
že náš úřad dokázal po celé dva roky
neúnavně pomáhat našim občanům, podnikatelům, neziskovým organizacím, abychom aspoň trochu přispěli ke zmírnění
nepříjemných dopadů covidu. Těšili jsme
se, že nám následující dny přinesou trochu
odpočinku a pohody. A přišla další rána,
válka na Ukrajině.
Už od prvního dne jsme se aktivně
a naplno zapojili do pomoci ukrajinským
uprchlíkům. Role naší městské části Brno-střed byla od začátku jasná, zajistit sociální
krizové ubytování a poskytovat informace.
Ihned jsme zřídili informační linku v českém
a ukrajinském jazyce, díky které jsme pomohli stovkám volajících, a začali jsme chystat
prázdné byty pro krátkodobé ubytování ukrajinských běženců.
Hned v prvních dnech konﬂiktu se nám
například podařilo zajistit ubytování pro dvě
ženy s osmi dětmi, které jely za svým ukrajinským dědečkem žijícím v naší městské části. Asi nejvíce jsme ke zvládnutí situace přispěli tím, že jsme dokázali připravit celkově

více než 30 bytů pro krátkodobé a sociální
ubytování ukrajinských uprchlíků.
Tyto byty jsme připravili nad rámec bytů,
které nabízíme k pronájmu občanům města
Brna. Intenzivní prací 24 hodin denně včetně
víkendu se nám podařilo připravit 10 bytů
s kapacitou 60 lůžek, které jsme zprovoznili
a plně vybavili pro sociální služby, které zajišťuje přímo naše městská část. Díky sbírce
mezi zaměstnanci jsme shromáždili velké
množství drogerie, trvanlivého jídla, povlečení, ručníků, peřin a dalších věcí, což nám
umožnilo všech 10 bytů, které poskytujeme,
plně vybavit. 20 bytů, o které nás požádalo
město Brno, jsme poskytli pro potřeby celoměstské koordinované pomoci.
V našich sociálních krizových bytech nejčastěji ubytováváme na dva až tři dny matky
s dětmi, které přijedou v noci a potřebují si
odpočinout a najít zázemí, než si vyřídí všechny potřebné náležitosti a najdou si jinou možnost ubytování. Jejich příjezd se nezřídka
koná v nočních a brzkých ranních hodinách,
děti i maminky bývají značně unavené
a vyčerpané. Byty ve spolupráci s Diecézní
charitou také poskytujeme pro tranzitní ubytování Ukrajincům, kteří přes Brno projíždějí

a potřebují se někde vyspat, umýt se, najíst
a jedou dál.
Mezi prchajícími lidmi z Ukrajiny jsou často
také hendikepovaní lidé. Poskytovali jsme
ubytování, asistenci a dlouhodobější pomoc
například dvěma mladým hluchoněmým
lidem. Ti přijeli do Brna za svou maminkou,
která zde žije na ubytovně a kvůli jejich hendikepu bylo žádoucí, aby zůstali pohromadě.
Kolegyně ze sociálního odboru také zajišťují
veškerou péči a ubytování pro děti, které
nepřijely se svými rodiči nebo příbuznými,
ale s cizími lidmi, kteří je vzali s sebou.
Jsou to opravdu smutné události, které nás
spojily ve společné snaze pomoci těm, kteří
to potřebují. Jsme rádi, že městská část Brnostřed dokázala k této pomoci přispět a být
oporou nejen uprchlíkům, ale i našim občanům, kteří potřebovali pro někoho zajistit
pomoc, poradit nebo se chtěli do pomoci
zapojit. Chtěli bychom moc poděkovat všem,
kdo pomáháte nebo nás alespoň v mysli podporujete, to je také důležité.
Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS),
starosta městské části Brno-střed
a Bc. Petr Štika, LL.M.
tajemník Úřadu městské části Brno-střed 

PROJEDNÁNÍ K PARKOVÁNÍ TRÝBOVA

Setkání občanů z lokality Trýbova se
zástupci radnice Brno-střed a Magistrátu
města Brna se konalo ve středu 23. února
ve společenském sále radnice městské části Brno-střed a bylo také přenášeno on-line.
Občané z Trýbovy dlouhodobě upozorňují
na velmi špatnou situaci a možnosti parkování
pro rezidenty. Radnice Brno-střed tak iniciovala
jednání, kde navrhla dvě varianty řešení a cílem
diskuze bylo vybrat vhodné řešení vedoucí
ke zlepšení parkování pro místní. Ti si mohli
vybrat mezi variantou zavedení modrých zón,
tedy rezidentního parkování, nebo zavedení

režimu určeného speciálně pro vnitrobloky.
Oblast placeného stání neboli modrá zóna by
ale v lokalitě Trýbova způsobila skokový úbytek parkovacích stání. Vodorovné dopravní
značení je v zóně možné vyznačit pouze podle
platných norem, které jsou přísnější, než jak
jsou zpravidla občané zvyklí parkovat. Městská
část nechala orientačně zpracovat projekt
dopravního značení modré zóny a oproti dosavadnímu stavu by zavedení zóny znamenalo
úbytek skoro padesáti parkovacích míst.
„Během veřejného projednání jsme s touto
situací obyvatele Trýbovy seznámili a sou-

časně jsme jim navrhli alternativní řešení.
Parkování v této oblasti by bylo možné regulovat podobně jako vnitrobloky. Vjezd by byl
umožněn pouze vozidlům s povolením
Odboru dopravy Magistrátu města Brna.
Povolení se vydává primárně rezidentům
a abonentům. Zavedení regulace je také
mnohem rychlejší než u modré zóny,“ upřesnil
Mgr. Jan Mandát, LL.M. (ODS), radní Brno-střed pro oblast dopravy a bydlení.
Výhodou tohoto řešení je, že nedojde k úbytku parkovacích stání, jedná se pouze o osazení
zákazové značky s dodatkovou tabulkou na
vjezdu do ulice. Změna značení pak může být
realizovaná v létě letošního roku, zatímco modrá zóna přichází v úvahu až v řádech roků.
„Zúčastnění obyvatelé se téměř všemi hlasy shodli, že by preferovali zavedení regulace jako vnitroblok. Radnice Brno-střed společně s Magistrátem města Brna proto
zahájila kroky potřebné k jejímu zavedení,“
doplnil Jan Mandát.
Více informací o regulaci typu vnitroblok
je možné najít na webových stránkách:
www.parkovanivbrne.cz v sekci regulace
(kad) 
vjezdů.
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ZAČALA REKONSTRUKCE PARKU
NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ
Na začátku března byla zahájena revitalizace parku na Moravském náměstí. Na jejím konci bude místo koncipované podle současných
trendů navracení přírody do města, které nabídne obyvatelům města Brna i jeho návštěvníkům atraktivní veřejný prostor k odpočinku,
hře i zábavě vhodný pro všechny věkové skupiny. Hotovo má být v listopadu.
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Park na Moravském náměstí se kompletně
promění podle autorského díla CONSEQUENCE FORMA architects, na kterém se
podílela krajinářská architektka Klára Zahradníčková, arborista David Hora, zahradník
Ondřej Fous a dalších 50 odborníků. Zmizí
asfaltové chodníky, uprostřed vznikne centrální plocha s vodním prvkem a mlžnými tryskami, kterou doplní zklidněná okružní promenáda. V severní části přibude kavárna
s terasou, park oživí originální dětské prvky
od umělce Richarda Loskota. Původní návrh
jsme společně s architekty výrazně zdokonalili
a doplnili o řadu nových technologií modrozelené infrastruktury a postupů nutných při
stávajících změnách klimatu, jako jsou výsadba podporující biodiverzitu, periodicky zaplavované záhony, zlepšení kořenových systémů
stávajících stromů, využití dešťové vody jako
zálivky a její následné vsakovaní do země.
Dosadíme mnoho nových stromů, keřů a květinových záhonů. Park bude použitými postupy a technologiemi v České republice jedinečný.
Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS)
starosta městské části Brno-střed 
Vizualizace:
CONSEQUENCE FORMA architects
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MLADÍ LIDÉ A POLITIKA

Akademie Mladých občanů je soutěžně-vzdělávací projekt s několikaletou tradicí,
který přibližuje středoškolákům principy
politiky na místní, regionální a republikové
úrovni.
Probíhá ve třech kolech, vrcholí dílčími projekty Municipalita, Region a Republika. Pořádají jej mladí pro mladé, zábavně a s nadšením. Právě projekt Municipalita se konal
v Brně-střed od 10. do 13. února. Na Úřadu

městské části Brno-střed se v zastupitelském
sále odehrála celá řada přednášek, především pak s tajemníkem úřadu Petrem Štikou
a dalšími zaměstnanci úřadu. V neděli 13. února se v zastupitelském sále taktéž odehrála
závěrečná simulace zastupitelstva, kde si
účastníci mohli vyzkoušet, jaké to je být zastupitelem obce, která zakončila celý dílčí projekt. V průběhu projektu účastníci poznávali
fungování a řízení měst a obcí.
„Nadšení mladých lidí pro tematiku fungování veřejné správy obecně, ale i konkrétní
otázky k fungování našeho úřadu mě doslova nadchly a byl jsem potěšen, že můžu
mladým lidem pomoci se v problematice
zorientovat. Další ročník Akademie Mladých
občanů u nás na radnici opět rádi uvítáme,“
doplnil Petr Štika, tajemník Úřadu městské
části Brno-střed.
Příští ročník Akademie Mladých občanů se
bude taktéž konat ve spolupráci s Úřadem
městské části Brno-střed a účastnit se jej
může každý ve věkovém rozmezí od 15 do
21 let.
(kad) 
Foto: Vojtěch Kába

JUBILEJNÍ NAROZENINY NA RADNICI

Po téměř dvouleté odmlce způsobené vstupem koronaviru do našich životů opět připravujeme akci Jubilejní narozeniny seniorů.
Společenská setkání při oslavě jubilejních
narozenin jsou pořádána pro seniory s trvalým pobytem v městské části Brno-střed
a konají se formou společenského setkání
zhruba čtyřikrát ročně v prostorách úřadu.
Ve výjimečných případech je možné domluvit
i osobní návštěvu jubilanta v místě jeho bydliště, například při 100letém jubileu nebo ze
zdravotních důvodů.

Blahopřejeme seniorům, kteří dovrší věku
80, 85, 90 let a poté již každoročně. Oslavy
jubilejních narozenin na radnici se účastní
zpravidla starosta městské části, případně
další představitelé radnice. Setkání na radnici
provází příjemná atmosféra, kterou doplňují
hudební a recitační vystoupení hereček a herců Divadla Polárka, dětí ze základních
a mateřských škol a podobně. Jubilantům
připravíme malé občerstvení a slavnostní přípitek, předáme dárek a květinu. Při této příležitosti je také informujeme o akcích, které
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pro ně naše městská část připravuje, zodpovídáme dotazy nebo nasloucháme jejich přáním a podnětům.
V letošním roce plánujeme první setkání
v měsíci dubnu a další, podle počtu projevených zájmů, i v měsících květnu, červnu, září
a říjnu.
Pokud máte zájem se zúčastnit, je třeba
vyplnit tiskopis s názvem: Projevení zájmu
o akci jubilejní narozeniny seniorů. Ten je
k dispozici na www.brno-stred.cz a je také
k vyzvednutí na Odboru sociálním a zdravotním, Malinovského náměstí 4, 602 00
Brno, 2. patro, dveře 222b, a dále v prostorách Miniúřadu radnice Brno-střed, Dominikánská 2.
Projevit zájem můžete také na telefonu:
542 526 211 u paní Bronislavy Horákové, nebo
e-mailem na: podatelna.stred@brno.cz případně na podatelně úřadu osobně.
Pozvánka bude oslavenci zaslána dostatečně dopředu před konáním akce. Účast je
zapotřebí potvrdit písemně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu, osobně, prostě jakoukoliv cestou. Těšíme se na vás a věříme, že
společně s vámi strávíme příjemné a zábavné
(kad) 
dopoledne.
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V BRNĚ-STŘED
Blokové čištění je vždy doprovázeno místní
úpravou silničního provozu a stání na
komunikacích a upozorní vás na ně přenosné dopravní značky, které jsou instalovány v předstihu minimálně sedmi dní.
V městské části Brno-střed je začátek stanoven na 8.00 hodin, přičemž je každý blok
rozdělen do dvou časových úseků 8.00–
11.00 a 10.00–14.30 hodin. Pokud své vozidlo
majitel včas neodstaví, bude nutné jej přesunout. Vozidla jsou odtažena a odstavena
na jiné vhodné místo, například do vedlejší

ulice, na přestupní nebo odtahovou plochu,
odtud se budou vracet zpět na stejné místo
odkud byla odstraněna. Jedná se o takzvaný
zpětný odtah. Druhou variantou je pak naložení auta na odtahová vozidla a po vyčištění
se přímo z odtahového auta vrátí zpět. Jedná
se o takzvaný technický úkon. V obou případech je úkon majiteli vozidla zpoplatněn, a to
ve výši 1500 korun.
Úřad městské části Brno-střed si vyhrazuje
právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění.

Některé komunikace nejsou do harmonogramu blokového čištění městské části Brno-střed zařazeny. Jedná se o komunikace,
které spadají do základního komunikačního
systému. Jejich čištění zajišťuje naše městská
část smluvními partnery celoročně realizovaným strojním čištěním. Jejich seznam
najdete na www.brno-stred.cz v sekci Mohlo
by vás zajímat – Čistota a životní prostředí.
Termíny blokového čištění můžete také
sledovat v aplikaci na webové adrese:
(kad) 
cisteni.bkom.cz.

Harmonogram s rozvržením ulic do dvou časových úseků 8.00–11.00 hodin a 10.00–14.30 hodin.
blok č. 1

Björnsonův sad - spojovací komunikace nad Univerzitou obrany mezi ul. Zahradníkova a Hrnčířská, Hrnčířská, Sušilova, Burešova, Dřevařská
termín: 4 .4., 6. 6., 19. 9., 10. 11.

blok č. 2

Bayerova, Cihlářská+parkoviště, Hoppova, Tučkova, Sokolská

blok č. 3

tř.Kpt.Jaroše – lichá str.+slepá, Drobného v úseku č.orient. 18–30 (záliv), Smetanova

blok č. 4

tř.Kpt.Jaroše – sudá strana, Hilleho, Jeřábkova, Botanická v úseku Antonínská-Zahradníkova, Pekárenská

termín: 7. 4., 10. 6., 23. 9., 15. 1 1.

blok č. 5

Bartošova, Kudelova, Lužánecká, nám. 28 října mimo MHD, Vrchlického sad, Mášova, Mezírka

termín: 8. 4., 14. 6., 26. 9., 16. 11.

blok č. 6

Bratislavská v úseku Příkop-Soudní, Körnerova, Příční, Stará, Skořepka, Vlhká

termín: 11. 4., 17. 6., 27. 9., 21. 11.

blok č. 7

Barvířská, Radlas, Špitálka, Tkalcovská v úseku park-slepá, Valcha, Plynárenská, Podnásepní, Stavební

blok č. 8

Čechyňská, Mlýnská v úseku Dornych-Štěpánská, Řeznická, Antonínská, Janáčkovo nám., Masná, Zderadova termín: 14. 4., 22. 6., 3. 10., 24. 11.

blok č. 9

Cyrilská, Přízova, Rumiště, Spálená, Štěpánská, Kolískova, Mlýnská v úseku Štěpánská-Masná, Šujanovo nám., parkoviště na ul. Zderadova,
Koželužská, Křenová – slepá
termín: 21. 4., 23. 6., 4. 10., 28. 11.

blok č. 10

Bakalovo nábřeží, Kamenná, Ludmily Konečné, Táborského nábřeží, Červený kopec

termín: 13. 4., 13. 6., 22. 9., 28. 11.

blok č. 11

Celní, Jílová+slepá, Rovná, Vídeňská-slepá, Vinohrady

termín: 21. 4., 16. 6., 26. 9., 29. 11.

blok č. 12

Horní, Strž, Hluboká, Oblouková, Pšeník, Sovinec, Vysoká

termín: 25. 4., 17. 6., 27. 9., 15. 11.

blok č. 13

Gallašova, Havlenova, Polní v úseku Vídeňská-Polní č. orient. 13, Grmelova, Sobotkova, Vojtova

termín: 26. 4., 20. 6., 29. 9. 22. 11.

blok č. 14

Dvorského, Opavská, Polní v úseku č.orient.13-Opavská, Renneská-slepá, Strážní, Vsetínská

termín: 27. 4., 22. 6., 30. 9., 24. 11.

blok č. 15

Hybešova-slepá, Křídlovická v úseku Křížová-Nové sady, Nádvorní, Zahradnická, Poříčí-záliv u Ypsilantiho, Ypsilantiho, Jircháře, Leitnerova
v úseku Hybešova-Křídlovická, Soukenická
termín: 7. 4., 8. 6., 20. 9., 9. 11.

blok č. 16

Poříčí v úseku Křížkovského-Bauerova, Rybářská, Zedníkova, Bělidla, Výstavní

blok č. 17

Anenská, Kopečná, Leitnerova v úseku Pekařská-Hybešova, Bezručova, Křídlovická v úseku Nové Sady-viadukt, Vodní
termín: 4. 4., 6. 6., 19. 9., 8. 11.

blok č. 18

Hroznová v úseku Neumannova-Kalvodova, Hroznová slepá, Kalvodova, Marie Pujmanové, Neumannova v úseku Hroznova-Lipová,
Neumannova v úseku Lipová-Vinařská, Hroznová v úseku Neumannova-Hlinky, Vinařská v úseku Lipová-Neumannova č. orient. 12–44
termín: 20. 4., 21. 6., 4. 8., 23. 11.

blok č. 19

Bohuslava Martinů+obslužná komunikace, Hlávkova, Pavlíkova, Rezkova, Květná

termín: 5. 4., 7. 6., 20. 9., 11. 11.
termín: 6. 4., 8. 6., 22. 9., 14. 11.

termín: 13. 4., 20. 6., 29. 9., 22. 11.

termín: 12. 4., 10. 6., 21. 9., 10. 11.

termín: 22. 4., 24. 6., 5. 8., 25. 11.

blok č. 20 Havlíčkova v úseku Wurmova-Klácelova, Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova, Klácelova, Lerchova v úseku nám.
Míru-Klácelova, Rudišova
termín: 8. 4., 16. 6., 3 .8., 21. 11.
blok č. 21

Heinrichova, Helceletova, Jiříkovského, Zachova, Všetičkova, bratří Čapků, Grohova v úseku Úvoz-Údolní

termín: 14. 4., 14. 6., 1. 8., 16. 11.

blok č. 22 Lerchova v úseku Klácelova-Vaňkovo nám., Mahenova, Kampelíkova úsek Havlíčkova-Údolní, Roubalova, Bílého, Havlíčkova v úseku
Klácelova-Roubalova, Františky Stránecké, Kampelíkova úsek Barvičova-Havlíčkova
termín: 19. 4., 15. 6., 2. 8., 18. 11.
blok č. 23 Čápkova, Gorkého, Stojanova, Jaselská, Marešova

termín: 6. 4., 7. 6., 5. 9., 8. 11.

blok č. 24 Resslova, Rybkova, Žižkova po Lužickou, Žižkova-garáže proti č.orient. 16, Arne Nováka, Grohova v úseku Veveří-Úvoz, Jana Uhra
termín: 11. 4., 9. 6., 6. 9., 9. 11.
blok č. 25 Trýbova, Pellicova, Gorazdova, Sladová, Jiráskova

termín: 12. 4., 13. 6., 7. 9., 14. 11.
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ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Rodiče, kteří chtějí zapsat děti do mateřských škol na školní rok 2022/2023 si do
konce dubna musí vyzvednout přihlášku
a ve dnech 2. a 3. května ji odevzdat ve
vybrané mateřince.
Novela školského zákona v roce 2017
zavedla povinnou předškolní docházku od
počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Znamená
to tedy, že povinná předškolní docházka se
tento rok týká dětí, které pěti let dosáhnou do
září letošního roku. V této souvislosti statutární
město Brno schválilo obecně závaznou
vyhlášku, kterou se stanoví spádové obvody
mateřských škol. Spádovost je možné ověřit
na webových stránkách věnujících se zápisu
do mateřských škol: www.zapisdoms.brno.cz.

Od roku 2017 také platí přednostní přijímání
čtyřletých dětí pocházejících ze spádového
obvodu dané mateřské školy, což se ovšem
týká pouze obecních mateřských škol. Mateřská škola tak musí přijmout všechny děti starší
čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění
kapacity. V případě nedostatečných kapacit
budou mít přednost děti pětileté, přijímané
k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské
škole je bezplatné.
Zákonní zástupci však mohou i nadále přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání také
v jiné než spádové mateřské škole, neplatí
zde však výhoda přednostního přijetí pro
čtyřleté děti.
Zápis dětí do mateřských škol se koná ve
třech fázích.
Vydávání přihlášek
Přihlášky jsou vydávány od 1. do 30. dubna, a to přímo v mateřských školách, ve kterých si ředitelky a ředitelé sami stanoví termín a dobu pro jejich vydávání. Přihlášky si
je možné vyzvednout také na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu
města Brna, Dominikánské náměstí 3,

u Mgr. Hanákové a Mgr. Hudcové, a to
v úřední dny v pondělí a ve středu od 8.00
do 17.00 hodin. Případně si je rodiče mohou
stáhnout na webových stránkách:
www.zapisdoms.brno.cz. Přihlášky je potřeba vyplnit a nechat potvrdit od lékaře dítěte.
Sběr přihlášek
S vyplněnou přihláškou a dalšími doklady
se zákonní zástupci dítěte musí dostavit do
vybrané mateřské školy. Sběr přihlášek se
bude konat 2. a 3. května od 8.00 do 16.00
hodin v jednotlivých mateřských školách,
konkrétní hodiny určí ředitelka či ředitel školy
a zveřejní je obvyklým způsobem.
Přijímací řízení
V průběhu této fáze mohou rodiče na
webových stránkách monitorovat průběh
přijímacího řízení a sledovat hranici pro přijetí nebo nepřijetí dítěte do školy. Přijímací
řízení do mateřských škol bude zahájeno
od 17. května. Předškolák, který již navštěvuje mateřskou školu zapsanou v rejstříku
škol a školských zařízení, nemusí jít znovu
k zápisu.
(kad)



KAŽDÁ RODINA SI ZASLOUŽÍ PĚKNÝ DOMOV
Některé osudy jsou pohnuté, lidé musí překonat mnoho překážek a komplikací, které
není v silách jednotlivce zdárně vyřešit.
V takových případech dokáže pomoci
Armáda spásy třeba právě ve spolupráci
s městskou částí Brno-střed. Jedním z těch,
který se potýkal s nepřízní osudu, byl pan
D. a jeho rodina.
Pan D. zprvu bydlel spolu se svojí družkou,
paní H., a s pěti dětmi na ubytovně Pohoda.
Partnerský vztah však byl problematický, proto paní H. se svojí dcerou odešla mimo Brno.
Pan D. poté bydlel se svými čtyřmi dětmi u své
matky v nevyhovujících bytových podmínkách a později opět na ubytovně. Paní H. se
s dcerou vrátila do Brna a bydlela v Domově
sv. Markéty a ostatní děti občas jen navštěvovala.
Panu D. se v říjnu v roce 2016 podařilo získat bydlení v tréninkovém bytě Armády spásy,
která ho poskytuje potřebným na Staňkově
4 v rámci projektu Prevence bezdomovectví.
Pan D. byl v té době na rodičovské dovolené
a o čtyři děti se staral sám. Později však s paní
H. obnovil soužití a družka se k němu i se
svojí dcerou přistěhovala. V květnu 2018 se

rodina rozrostla, paní H. se narodila dvojčátka. Od prosince tohoto roku až do září 2019
bydlela celá rodina se sedmi dětmi v tréninkovém bytě na Bratislavské ulici. V té době
podstoupila paní H. výkon trestu odnětí svobody v délce tří měsíců. Podporu panu D.
v tomto náročném období kromě pracovníků
Armády spásy poskytovala také rodinná asistentka. Aby toho nebylo málo, z důvodu plánovaného prodeje domu developerské
společnosti se rodina pana D. v říjnu 2019
musela přestěhovat do tréninkového bytu
Armády spásy v domě na Francouzské ulici,
který má organizace pronajatý od městské
části Brno-sever.
V dubnu 2020 odešla paní H. od rodiny,
od té doby pečuje pan D. o všech sedm dětí,
a to včetně její dcery, opět sám. Vzhledem
k velice špatnému technickému stavu v domě
na Francouzské se Armáda spásy rozhodla
dům s bytovými jednotkami městské části
Brno-sever vrátit. Městská část nabídla
v různých lokalitách několik bytů, aby se
Armáda spásy nemusela zaobírat nákladnou
technickou správou domu a spolupracující
rodiny mohla přesunout do nich. Potíž však
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byla s bytem pro rodinu pana D. Při její velikosti nebylo vhodné prostory možné najít
a hrozilo, že se rodina bude muset rozdělit.
Na Francouzské ulici již rodina bydlet nemohla kvůli špatnému technickému stavu bytu,
opakovaně se v něm objevovala plíseň, štěnice, i odpady byly nefunkční.
„Když jsem si vyslechl složitý a těžký životní
příběh této velké rodiny, snažil jsem se jim
pomoci a rychle najít v našem bytovém fondu
vhodné bydlení. Jsem rád, že se vše podařilo
domluvit a rodina pana D. má konečně
k dispozici plnohodnotný domov,“ uvedl
Mgr. Jan Mandát, LL.M. (ODS), do jehož gesce
spadá bytová politika v městské části Brno-střed.
Ve spolupráci s městskou částí Brno-střed
a Magistrátem města Brna se tak Armádě
spásy nakonec podařilo sehnat adekvátní
sociální byt, kde bude moct zajišťovat této
rodině komplexní sociální podporu.
Nutno dodat, že dvojčata nyní již navštěvují
mateřskou školu a panu D. se podařilo najít
zaměstnaní, prozatím alespoň na dohodu
o provedení práce.
(kad)
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MĚSTO BRNO ROZŠÍŘÍ ŘEKU A VYSADÍ
PŘES 600 STROMŮ
Měníme nábřeží tak, aby další generace už
nemusely. Nábřeží Svratky se otevírá lidem.
Vznikají tady nové zóny plné zeleně protkané stezkami pro pěší a cyklisty, dlouho
očekávaná náplavka i nezbytná protipovodňová opatření chránící město. Hotovo
bude v druhé polovině roku 2023.
Nejde o žádnou kosmetickou změnu, ale
o významné a pro Brno potřebné úpravy.
Svratka tak už nebude vypadat jako dřív.
Vysoké zdi držely „řeku v okovech“, ale dnes
už víme, že na stoletou vodu nestačí a menší
povodně jen urychlují. Proto chceme koryto
rozšířit, tím zvýšit jeho kapacitu a ochránit tak
přilehlou zástavbu. Přibydou také široké bermy – vyzvednuté části koryta určené k častějším rozlivům povodní.
Oproti současnému stavu se nábřeží
dostane blíže hladině a v období většiny roku
bude sloužit pro rekreaci a odpočinek. Stávající stezky budou sneseny na nižší úroveň
a pěším i cyklistům se otevře kratší cesta podjíždějící svratecké mosty. Vytvořeny budou
i nové pěšiny spolu s hřišti, lavičkami a plochami pro odpočinek a sportovní vyžití.

rista. V místech, kde je to možné, proto zůstává každý zdravý strom. Minulý rok byly
během přípravy projektu už některé zdravé
stromy přesazeny a město Brno průběžně
jedná o úpravách projektu a ponechání stromů dalších.

až po dospělé vzrostlé stromy s obvodem
kmene 50–60 centimetrů.
Zajištěno je pět let rozvojové péče od zhotovitele stavby, na kterou naváže péče udržovací, kterou bude provádět Veřejná zeleň
města Brna.

Na nábřeží vysadíme stovky
nových stromů

Projekt pro další generace

Ruku v ruce s celou stavbou jde také navazující výsadba vhodných stromů v celé délce
řešené části nábřeží. Do konce roku 2023
tak bude ve městě Brně vysazeno celkem
1772 nových stromů, přímo v místě stavby jich
bude 603 a stanou se tak součástí nových
nábřežních parků.
Druhy nových stromů budou z naprosté
většiny domácí. Vybrány jsou tak, aby co nejlépe odolávaly případným nepříznivým podmínkám městského prostředí, rychle se ujmuly a začaly co nejdříve kladně ovlivňovat své
okolí. Budou mít různé velikosti od menších

Proměna nábřeží spojená s výstavbou přírodě blízkých protipovodňových opatření je
naplánována tak, aby do budoucna nebyly
v místě nutné žádné další změny a kácení.
Hlavním cílem je ochránit 6000 obyvatel
města před více než staletou vodou. Jde
o území s rozlohou přibližně 82 hektarů, kde
už dnes bydlí mnoho Brňanů a do budoucna
by tady díky protipovodňovým opatřením
mohly vznikat byty další.
Chceme, aby projekt přispěl ke zlepšení
ekologického stavu toku a zkvalitnění říčních
biotopů. Po staletích znovu meandrující Svratka umožní obyvatelům i návštěvníkům Brna

Proč došlo na kácení stromů?
Stromy vyrostly na uměle vybudovaných
zvýšených březích a kamenných stěnách. Ve
chvíli, kdy budeme břehy snižovat, odvážet
tuny zeminy a výrazně měnit proﬁl řeky, nebylo možné všechny zachránit.
Během přípravy celého projektu musel
každý jeden strom posoudit odborník, arbo-
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trávit ve své blízkosti volný čas a navrátí přírodu do krajiny města.
Další potřebné investice jsou zaměřeny na
související infrastrukturu. Počítáme s rekonstrukcí vodovodů a víc než sto let staré kmenové stoky, která potřebuje vyměnit a posunout dále od Svratky. Dojde k rekonstrukci
zdejších inženýrských sítí, některých nevyhovujících mostů i lávek a navazujících veřejných prostranství.

povodeň na Svratce a padesátiletá na Svitavě. Padesátiletá povodeň na Svratce byla
zaznamenána také v lednu 1920 a v únoru
1946.
Před nejkatastrofálnější povodní v červenci
1997 bylo Brno uchráněno jen díky akumulaci
vody na Vírské přehradě, kdy byla hladina
vody kvůli opravě hráze a výstavbě vodovodu dočasně snížena o 10 metrů.

Vliv stavby na dopravu
Povodně na Svratce
Povodně jako důsledek extrémních projevů počasí doprovázejí lidstvo během celé
jeho historie, jejich výskyt je v posledních
letech přitom dále umocňován dopady klimatických změn. Stávají se příčinou rozsáhlých materiálních škod nebo dokonce ztrát
na životech, jejich nepravidelný výskyt ale
ovlivňuje naše vnímání aktuálnosti nebezpečí. Přijít mohou během příštích měsíců, ale
také desítek let.
Nejextrémnější povodně 20. století se
vyskytly krátce po sobě na přelomu srpna
a září 1938, šlo o stoletou povodeň na Svitavě
a padesátiletou na Svratce. V březnu 1941 se
situace otočila a město ohrožovala stoletá

Rozsáhlý projekt, jakým je budování protipovodňových opatření, se neobejde bez
zásahů do dopravy. Omezení se budou týkat
nejen řidičů, ale také chodců a cyklistů, kteří
využívají přilehlou cyklostezku. Práce jsou
rozděleny do jednotlivých etap, v nichž se
dopravní omezení v oblasti může různit. Pro
aktuální informace o tom, co kolem Poříčí
můžete očekávat, najdete na webu
www.kopemezabrno.cz. Nejbližší změna
etap je v plánu přibližně v polovině dubna.
Magistrát města Brna
Kancelář architekta města Brna
Vizualizace: Sdružení Svratka a KAM
Foto: Marieta Musálková, KAM 

ETIKETA A HENDIKEP
ParaCENTRUM Fenix pořádá ve čtvrtek
28. dubna v 17.00 hodin panelovou diskuzi
na téma Etiketa a hendikep.
Setkání diskutujících se bude konat
v krásném prostředí Dietrichsteinského
paláce. U kulatého stolu se zde setká
odborník na obecnou rovinu etikety Daniel
Šmíd, odborník na etiku chování, pedagog,
teolog a přírodovědec Marek Vácha, dále
ředitel České televize Jan Souček, který
přiblíží problematiku hendikepovaných zorným úhlem médií a Michaela Janků, klientka
ParaCENTRA Fenix, která přinese pohled
samotného člověka s tělesným hendikepem.
Tyto osobnosti budou hledat odpovědi na
otázky: Změnila se společnost ve vztahu
k lidem s hendikepem? Co je správné a co
už ne? Jak mohou chování lidí ovlivnit média?
Diskuzi bude moderovat reportérka a novinářka Soňa Baranová. Akce je otevřená pro
veřejnost, můžete se přidat i vy.
Další podrobnosti a registrace účasti je
možná na stránkách: www.pcfenix.cz.
Mgr. Alena Jankotová



JARO BEZ DLUHŮ
NA JÍZDNÉM
Dopravní podnik města Brna spouští akci
Jaro bez dluhů s DPMB. Cílem je oslovit
dlužníky, kteří nesplňovali podmínky pro
využití Milostivého léta. Týká se 30 tisíc
lidí, kteří dopravci na pokutách nezaplatili
200 milionů korun.
Díky akci mohou dlužníci uhradit jen 825
korun za jednu pokutu, zbývající část jim
dopravní podnik odpustí. Celkově se jedná
o 30 tisíc lidí, některé pokuty jsou staré i 25
let. Pokud zájemci od 20. března do 20. června 2022 uhradí sníženou přirážku k jízdnému a jízdné, zbývající část mu dopravce
odpustí, místo 1525 korun tak lidé mají možnost zaplatit 825 korun. Do akce Jaro bez
dluhů s DPMB budou zahrnuty ty pohledávky,
které jsou vymáhány mimosoudně, u kterých
nebylo zahájeno soudní řízení, nebylo rozhodnuto soudem, nebylo zahájeno exekuční
řízení a insolvenční řízení. Dlužník, který bude
chtít akce využít, musí svůj záměr oznámit písemně DPMB, a. s. například e-mailem: pokuty@dpmb.cz, dpmb@advokati.pro.
Zároveň musí nejpozději do 20. června uhradit sníženou sazbu přirážky k jízdnému a jízdné. Podrobné informace jsou k dispozici na
čísle 543 174 541 nebo na pracovišti Tarifního
kontaktního centra na Novobranské 18.
(kad)
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Informujeme

NOVÝ NÁSTROJ DÁME NA VÁS!
Dáme na vás, pojem, pod kterým si lidé
vybaví participativní rozpočet města Brna.
Nyní je však Dáme na vás zastřešující název
obsahující již druhý nástroj participace,
jenž umožňuje širší zapojení obyvatel do
rozvoje města. Tímto nástrojem jsou
občanské návrhy.
Občanské návrhy Dáme na vás jsou další
možností, jak mohou lidé ovlivnit život v Brně
a zapojit se do správy a řízení města.
„Oproti participativnímu rozpočtu lze v rámci občanských návrhů podávat návrhy na
zlepšení našeho města po celý rok, a navíc
prakticky bez omezení. Občané tak budou
moci vedení města nejen dát zpětnou vazbu,
ale také se aktivně podílet na řízení města,”
uvedl Ing. Marco Banti, LL.M., vedoucí Odboru
participace Magistrátu města Brna.

Na rozdíl od participativního rozpočtu je
možné mezi takové návrhy řadit např. návrhy
bez konkrétní finanční částky, projektové
dokumentace, návrhy regulativního charakteru anebo ideové podněty bez vazby na konkrétní místo či rozsah realizace. Co je však
potřeba při navrhování dodržet je to, aby se
jednalo o návrhy veřejně prospěšné, aby směřovaly do samostatné působnosti města a aby
nepropagovaly produkty, služby, činnosti či
stanoviska subjektů komerčního nebo nekomerčního charakteru, a to ani náboženského
či politického. Návrhy může, stejně jako v participativním rozpočtu, podávat kdokoliv, není
nutné mít trvalé bydliště v Brně. Navrhování
probíhá elektronicky prostřednictvím jednoduchého formuláře na webových stránkách,
případně osobně na kontaktních místech.

Návrhy, které projdou formální kontrolou,
budou zveřejněny v galerii návrhů. Zde budou
moci občané města Brna, tedy občané s trvalým bydlištěm starší 18 let, za pomoci full účtu
na Brno iD, udělovat kladné či záporné hlasy
návrhům, ke kterým se chtějí vyjádřit. Po dosažení hranice 10 000 podporujících bude návrh
předložen vedení města, konkrétně Radě
města Brna, k projednání.
V plánu je také třetí nástroj participace, a to
takzvané městské ankety. Zde se budou moci
lidé vyjadřovat k aktuálním otázkám, jako byly
v minulosti třeba ankety na název parníku,
nového parku a mnohé další, na které by
vedení města rádo znalo názory veřejnosti.
Případné dotazy směrujte na e-mailovou
adresu: seitlerova.linda@brno.cz.
Ing. Linda Seitlerová



Názory občanů

INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ 2022
V roce 2022 se bude ve školství na území
městské části Brno-střed realizovat celá řada
důležitých investičních projektů. Rád bych
se o tyto informace zprostředkované paní
vedoucí školského odboru podělil i se čtenáři
Zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se na území naší městské části nachází hned 11 základních a 24 mateřských škol, přičemž se jedná
o majetek v hodnotě vyšší než 5 miliard korun,
a to často v architektonicky chráněných
budovách, tak i investice do tolika objektů
musí být vysoké a zejména pravidelné. V roce
2022 je tak v plánu hned osm projektů na

základě transferu prostředků ze strany Magistrátu města Brna.
Realizace by se tak měla dočkat přestavba
školnického bytu na družinu u ZŠ na náměstí
Míru, rekonstrukce tělocvičny na ZŠ Kotlářská, oprava říms na ZŠ náměstí 28. října,
a celková rekonstrukce objektu na Mlýnské
spadající pod ZŠ Křenová. Jako předsedu
školských rad Křídlovická a Husova mne
obzvláště potěšila zpráva o plánovaném
zateplení jedné z budov ZŠ Křídlovická
a oprava štítu ZŠ Husova. Co se týká oprav
u mateřských škol, mělo by dojít k realizaci

přestavby učeben, šatny a vstupu na zahradu
u MŠ Soukenická a rekonstrukci půdního
prostoru MŠ Kamenná. Na závěr chci jen ještě dodat, že bez magistrátních prostředků
by neměla možnost naše městská část realizovat ze svých prostředků ani zlomek
z těchto investic. Jsem proto rád, že si důležitost těchto investic na Magistrátu města
Brna uvědomují, je to v zájmu všech budoucích generací obyvatel města Brna, a zvláště
městské části Brno-střed.
Děkuji!
Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D.



Tato rubrika obsahuje názory občanů, které nejsou redakčně upravovány a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.

Názory zastupitelů

SDÍLENÍ ANO, CHAOS NE
Takzvané sdílené dopravní
prostředky neboli koloběžky a kola, dostupné k zapůjčení na veřejných místech,
do města nepochybně patří.
Jejich provozovatelé však
musí respektovat obecně závazná pravidla.
Netvořit překážky provozu, nezabírat stojany
soukromým uživatelům kol a podobně. I když
město v minulosti uzavřelo s provozovateli
koloběžek a kol všemožná memoranda, zůstalo jejich plnění pouze na papíře. Proto jsme

na naší městské části přistoupili (jako první
v Brně a zjevně i jiných městech) k vyměření
první pokuty provozovateli sdílených koloběžek za neoprávněný zábor veřejného prostranství. I když napříč úřady a politickým spektrem
převládal názor, že koloběžky pokutovat nelze,
naši šikovní úředníci dokázali opak. A protože
problémy se nemají řešit jen represí ale také
prevencí a hlavně systematicky, přijalo v prosinci loňského roku zastupitelstvo naší městské
části požadavek, aby takzvané sdílené dopravní prostředky regulovalo město Brno prostřed-

nictvím Tržního řádu. V době vydání tohoto
článku by již měla být novela Tržního řádu,
obsahující povinnost odstavovat takzvané sdílené dopravní prostředky výhradně na místech
určených úřadem, již v procesu projednání.
Mohu jen doufat, že bude přijata v navrženém
znění a úředníci budou mít stanoveny jasné
mantinely pro postih odkládání koloběžek a kol
na nevhodných místech.
Mgr. Jan Mandát, LL.M.
zastupitel MČ Brno-střed
za ODS 

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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Názory zastupitelů

NOVÉ MODERNÍ OSVĚTLENÍ ULIC
V CENTRU MĚSTA
Konečně tu máme výsledky unikátní designérské
soutěže na světelné girlandy v centru města. Toto
speciﬁcké osvětlení má
v Brně výraznou tradici.
Nicméně během svého více jak sedmdesátiletého provozu bylo několikrát renovováno
a mnohdy ztratilo svůj původní charakter. Naposledy to bylo před více jak patnácti lety. Girlandy
slouží ke každodennímu večernímu osvětlení
a jsou jedním ze symbolů našeho města i díky
charakteristickým znakům některých městských částí. Vzhledem k jejich technickému
stavu jsme se rozhodli osvětlení v ulicích centra
města nahradit, a to se záměrem navázat na
tradici světelných girland, které zpříjemňují
zážitek z procházek večerním městem.
Vypsána byla umělecká soutěž, kde vítěz
soutěže bude i dodavatelem díla. Porota složená ze zástupců odborníků i nás, zástupců
města, vybírala z deseti doručených návrhů.
Po dlouhých a náročných debatách byl nakonec jako nejlepší vyhodnocen návrh společ-

nosti VISUALOVE, i když stejně jako většina
návrhů již neodkazoval na symboly městských částí. Chceme, aby více než tři desítky
nových girland do konce roku ozdobily pětici
ulic historického centra Brna. V téměř každé
z nich je navržen jiný motiv. Dekorační osvětlení odkáže na osobnosti Gregora Johanna
Mendela a Leoše Janáčka, logo města
a významná data v jeho historii. Girlandy
osvětlí Českou, Středovu, Běhounskou, Kobli-

žnou a Masarykovu ulici. Jsem velice rád, že
tento vítězný návrh je střídmý a historickému
centru nijak nekonkuruje. Zároveň je ale
moderní, živý a umožňuje měnit barvy i tvary.
Může tak sloužit jako připomínka významné
události nebo se zbarvit do podoby brněnského loga. Snad se vám bude líbit.
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
zastupitel MČ Brno-střed
za KDU-ČSL 

PANE BOŽE, ZA CO! ZNOVU WILSON?
Před rokem vybrali politici
a architekti bez nás budoucí podobu nám. Míru, kterou však budeme (ale
doufejme, že přece jen ne)
další staletí užívat právě
my. Zatím je ticho po pěšině a soudě dle
reakcí na facebooku, tak by bylo nejlepší,
kdyby projekt zůstal v šuplíku nadobro.
Všem škarohlídům: kdyby záleželo na mně
a mnoha dalších lidech (mj. těch tisíců, co svého
času podepsali petici Stop Wilson), „Mírák“ by
dávno prošel kvalitní rekonstrukcí (bez pětipodlažní budovy se soukromými byty) a bývalý
vojenský areál krásně sloužil zlepšení vybavení
služeb i obchodů a volnočasovým aktivitám
pro všechny. To, že tomu tak zatím není, „vděčíme“ jak tehdejšímu vedení Brna-střed, když
zaprodalo lokalitu developerovi, tak dnešní
koalici na městě Brně (asi ne náhodou opět
především ODS), které mohlo areál dávno vzkřísit, podobně jako se nyní daří Žabovřeskám
přestavět bývalou výměníkovou stanici na Plovdivské na komunitní centrum. Není den, abych
nezáviděl kdejaké malé vísce, jak jejich osvícení

konšelé tupě nestaví další velké kvádry, ale
opravují stávající nemovitosti na živá centra.
Město Brno a zejména Kancelář architekta
města uskutečněnou arch. soutěž opředli
řadou polopravd a mýtů, a ty stojí za to uvést
na pravou míru. Legitimitu soutěži mělo dodat,
že se uskutečnilo „nejvíc projednávané zadání
soutěže v historii Brna“. K čemu však to, když
jejich výsledky organizátoři ignorovali? Zatímco
drtivá většina oslovené veřejnosti a lokálních
iniciativ si na poslední velké parcele v Masarykově čtvrti přála leccos, jen ne soukromé
byty, tak zadání bažilo po „bytovkoidní“ budově, která má nakonec bytů hned 65 (ještě o pět
víc, než bylo v zadání!). Větší plivnutí do tváře
tamním lidem si lze těžko představit.
Další šířenou chimérou je, že nám. Míru by
nebylo „správným“ náměstím bez vysoké
budovy. Místní vědí, že zde mohou klidně žít
i bez takové krabice, která jen přivede další
dopravu, vezme výhled studentům z Lerchovy
na Kraví horu a panorama z ní zkazí. Ačkoli
zadání preferovalo úzkou tramvajovou smyčku,
šalina má jezdit po celém náměstí – tedy i ruch
z ní půjde blíž k obyvatelům a žákům škol. Trasa

Údolní – Březinova pro auta se narovná
a zrychlí, což ovšem zase není dobrá zpráva
pro chodce. Volnočasové centrum má mít jen
nějakých 700 m2. Pokud by se využil bývalý
vojenský areál, jak navrhovali místní, mohl mít
celý komplex centra přes 5000 m2. Zatímco
dnes je v areálu cca 2500 m2 zelených ploch,
v návrhu je jich podstatně méně atd. atd.
Pomyslnými „vítězi“ soutěže jsou nečekaně
i vlastníci samoobsluhy Brněnka: spadne jim
do klína nový supermarket a hlavně 17 bytů.
Nejšílenější na návrhu arch. Luboše Františáka (mj. za výhru inkasoval 1,15 milionu; další
odměny účastníkům činily 2 mil. Kč – jak ty
mohly lépe posloužil revitalizaci areálu!) vedle
zastavení i části parku Kraví hora je, jak se
z náměstí stává malý „buzerplac“ s možností
skočit přímo pod kola tramvaje. Neznám mnoho lidí, co rádi relaxují přímo u tramvajových
kolejí a kde bych se bál pustit děti samotné.
Nám. Míru (a hlavně vy) si zasloužíte lepší
budoucnost.
JUDr. Michal Závodský
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za stranu Zelených 
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Historie

NÁDRAŽÍ TO V BRNĚ NEMÁ LEHKÉ

Když se v první čtvrtině 19. století začalo
uvažovat o spojení Vídně s polskou Bochniou přes Břeclav, vůbec se nepočítalo
s tím, že by tato trať mohla vést i přes
Brno. Pak se ovšem objevil názor, že by
Vídeň přece jen měla mít s Brnem, svým
to předměstím, jak se mu říkalo, železniční spojení, neboť Brno v té době už začínalo mít prudce se rozvíjející průmysl
a obchod a navíc začaly zastarávat pro
dopravu poštovní dostavníky a formanské
vozy.
Tehdy se tedy zrodil záměr vybudovat
aspoň jakousi odbočku z Břeclavi do Brna,
když by se nová železniční trať stavět neměla. Společnost Severní dráhy Ferdinandovy
pověřila projekcí této trati mladého inženýra
Karla Ghegu (1802–1860), který se svého
úkolu nadšeně ujal a už začátkem roku 1837
předložil vypracovaný návrh.
Pro konečnou stanici Brno, tehdy se totiž
vůbec nepočítalo s dalším možným prodloužením tratě z Brna kamkoliv, navrhl její
umístění hned ve dvojí variantě: ta první ji
kladla do blízkosti tehdy ještě stojících městských hradeb mezi dva bastiony na už zasypaný předhradební příkop mezi tehdejší
roh Ferdinandovy, dnes Masarykovy, a ústí
dnešní ulice Kopečné.
Druhá varianta umisťovala nové brněnské
nádraží v prostoru dnešní Trnité, Dornychu
a Mlýnské, kde se však tehdy rozkládaly
takzvané Offermannovy zahrady. Ty tam
však přiléhaly k tehdejší Offermannově textilní továrně a byly krásné, neboť Offermannova rodina měla k zeleni, a té veřejné zejména, velmi kladný vztah. Část těchto
zahrad navíc ještě sloužila také přilehlému

ústavu hluchoněmých dětí na dnešní Trnité
a poskytovala tak možnost pobytu na
čerstvém vzduchu jeho dětem a mládeži,
jinak spíše izolovaných do ústraní. Komise
tuto variantu proto odmítla s tím, že by to
určitě nedovolilo ani moravsko-slezské
gubernium. Ale ani ona první Ghegova varianta nebyla nakonec realizována ve své
původní podobě pro možné křížení silnice
a dráhy a byla proto zpracována varianta
zcela nová, jež se přimkla k městu ještě
úžeji.
Nádražní budova se tak proto v letech
1837 až 1838 vtěsnala mezi dvě hradební
bašty, přibližně u dnešního pátého nástupiště, kam byla poté železnice dovedena
od jihu po zajímavém viaduktu, jehož část
tam v blízkosti dosud stojí.
Záhy se však ukázalo, že umístění oné
konečné stanice Brno, pro niž toto nádraží
dostačovalo jen nějaký čas, je už neúnosné,
protože se z Brna musí tratě rozběhnout
i dalšími směry. Proto do hry vstoupila v roce
1840 Soukromá rakousko-uherská společnost státních drah, aby realizovala část plánované trasy Vídeň–Praha a to v rozsahu
Brno–Česká Třebová.
Tato nová společnost postavila i novou
budovu nádraží na dohled od té starší, ale
už podélně vůči kolejím. To pak umožnilo
projektem Ing. Antona Jünglinga obě budovy propojit roku 1849 středním vestibulovým
křídlem a přistavět k nim i budovu nádražní
pošty. Ale ani to nestačilo. Nepomohly ani
další úpravy v letech 1869 až 1870 a poté
ani úpravy rozsáhlejší v letech 1894 až 1897,
při nichž byl například částečně zasypán
viadukt, podjezd na Křenovou opatřen liti-

novými prvky a vystavěno skladiště později
zvané Amerika. I poté však zaznívaly stížnosti na přeplněné čekárny, nedostatečné
pohodlí cestujících, nevyhovující hygienické
a bezpečnostní poměry. Nezbývalo, než
celou věc řešit znovu a velkoryse.
Projektanti Franz Uhl a vrchní železniční
inspektor Johann Oehm vzali připomínky
v potaz, ze starých budov ponechali jen to
nejnutnější a celý areál upravili prakticky
do dnešní podoby. Ke kvalitě této úpravy
přispěl i brněnský známý stavitel Josef
Nebehosteny, jenž se ujal stavební realizace. V letech 1902 až 1904 se tak zrodila
nová nádražní budova s dvěma hodinovými
věžemi, jedna z nich, jak známo, byla zasažena bombou při náletu na Brno v listopadu
1944 a už znovu nedostavěna, krytým stanovištěm čekajících drožek, pak také aut,
a mohutným vestibulem, krásně vyzdobeným. Ale ani tato budova nebyla bez připomínek. Komise, která se nad novými plány
a projekty sešla už 10. a 11. prosince 1901
dospěla k verdiktu, že: „Tento projekt vyhovuje skoro všem podstatným petitům městským až na žádané úplné demolování staré
budovy.“
Jenže záhy po skončení první světové
války se začal brněnský železniční uzel rozšiřovat, k jeho starším tratím, mezi které patřily Česká Třebová, Střelice, Přerov, Tišnov,
Veselí nad Moravou, přibývaly další, vznikaly
nové problémy, a proto byla v roce 1924
vypsána i první urbanistická soutěž na komplexní velkorysé řešení železniční otázky
města Brna. Ani tak se však ji nepodařilo
vyřešit zcela a problém se postupně vracel
stále. Čím dál víc bylo jasné, že Brno potřebuje nové, moderní nádraží evropského
stylu ve vyhovující poloze i s možným dalším
rozvojem a klidným důstojným využitím.
Zažilo mnohé, přečkalo jakž takž dobré
i zlé, bylo obohacováno toliko o vhodné či
méně vhodné příštipkářské obchodní přístavky a úpravy spíše kosmetické. Dočká
se v dohledné době velkorysého řešení tak,
aby bylo určitým novým klenotem města
Brna? Držme mu palce, zaslouží si to. Nemělo a nemá to vůbec lehké.
Milena Flodrová



Historická fotograﬁe nádraží z roku 1908:
Brno – Staré pohlednice, vydalo
nakladatelství Josef Filip, zal. 1938
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Rozhovor
Alena Blažejovská se narodila v roce
1963 v Brně, kde žije s výjimkou šesti let,
které s rodiči prožila na Kubě. Její otec
Karel Kopřiva působil jako sólový kontrabasista v Národním symfonickém orchestru v Havaně, v sedmdesátých letech vedl
kontrabasovou třídu na prestižní škole Instituto Superior de Arte v Cubanacánu.
Do rozhlasu nastoupila v roce 1986
během svých studií na Filozoﬁcké fakultě
Masarykovy univerzity (tehdy UJEP), kde
vystudovala češtinu a dějepis. Jako členka
Tvůrčí skupiny Drama a literatura má v současnosti na starosti dramaturgii programové řady Radiokniha (četba na pokračování) na Českém rozhlase Plus. Zabývá
se také dramaturgií a autorskou tvorbou
literárních a kulturních pořadů pro stanici
Český rozhlas Vltava.
Od roku 1996 připravuje pro vysílání Českého rozhlasu Brno literárně-publicistický
magazín Zelný rynk, který dostal Cenu programového ředitele Českého rozhlasu za
rok 2000. V roce 2018 převzala v souvislosti stvorbou Zelného rynku iCenu generálního ředitele Českého rozhlasu.
Ze záliby navíc natáčí rozhlasové dokumenty. Tato tvorba získala několik ocenění:
v roce 2008 druhou cenu v soutěži Report
za rozhlasový dokument Drnka a v roce
2010 druhou cenu v soutěži Report za rozhlasový dokument, portrét Věry Mikuláškové, Všechno mám aneb krabice od
banánů. V roce 2016 obdržela třetí cenu
v soutěži Prix Non pereant – Média na
pomoc památkám za reportáž o archeologickém výzkumu v Tasově, odvysílanou
v magazínu Zelný rynk. Roku 2017 získala
v této soutěži první cenu za dokument
Ten příběh mě oslovil – Czech National
Trust. Roku 2020 reprezentovala Český
rozhlas na prestižním nesoutěžním festivalu rozhlasových dokumentů International Feature Conference s dokumentem
Muž, který sází stromy. Ten získal také
cenu studentské poroty na festivalu Prix
Bohemia Radio v roce 2019.
S Radimem Kopáčem vydala v roce
2010 knihu rozhovorů s básníky Popiš mi
tu proměnu. V roce 2000 se po výzvě
Antonína Přidala stala pedagožkou v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie
a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU
v Brně. V roce 2008 se habilitovala v oboru Dramatická umění. Roku 2019 byla jmenována profesorkou.
Je držitelkou Ceny města Brna v oblasti
žurnalistiky a publicistiky pro rok 2017.

ALENA BLAŽEJOVSKÁ:
ZŮSTÁVÁM VĚRNÁ ČESKÉMU ROZHLASU
Jak vzpomínáte na počátky
pořadu?

Profesorku Alenu Blažejovskou znají posluchači Českého rozhlasu Brno především
z oblíbeného literárně-publicistického
magazínu Zelný rynk a také jako tvůrkyni
rozhlasových dokumentů.

Zelný rynk vznikl roku 1996.
Jak se v názvu pořadu ocitlo
právě nejoblíbenější brněnské
tržiště?
Literárně-publicistický magazín Zelný rynk
vznikl v době, kdy se v Brně dynamicky rozvíjela nová knižní nakladatelství, časopisy,
hudební vydavatelství, alternativní scéna divadelní i klubová… To bylo dáno zvratem kulturní
politiky po listopadu 1989, takže se k aktivnímu
působení vraceli dříve zakázaní autoři, vycházely knihy, které předtím oﬁciálně vyjít nemohly, ale současně dozrávala nová, silná generace mladých umělců a publicistů. Kolem roku
1995 už bylo jasné, že literárně-dramatická
redakce brněnského rozhlasu potřebuje rozhlasový týdeník, který na to vše bude pružně
reagovat a který se k tomuto vzmachu inspirace v devadesátých letech připojí. Já jsem
byla tehdy v redakci nejmladší a s chutí jsem
se toho ujala. Od té doby jsem dramaturgyní,
autorkou a moderátorkou sobotního Zelného
rynku, tedy už bezmála 26 let. Název ale
vymyslel můj tehdejší redakční kolega, spisovatel Ludvík Němec. Zelný rynk má odrážet
širokou a pestrou nabídku, v případě rozhlasového magazínu rubrik, autorů a témat. Na
Zelném trhu je taky kašna Parnas, Divadlo
Husa na provázku, Reduta, Moravské zemské
muzeum, Janáček tam chodil naslouchat Líšňačkám prodávajícím ovoce a zeleninu a zapisoval si nápěvky mluvy, které pak využíval při
komponování. Zkrátka existuje i dost kulturních souvislostí. A zase magazín Zelný rynk
se vždy věnoval i environmentálním tématům,
je charakteristický zájmem o přírodu včetně
zahrádkaření.
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V průběhu let se podoba Zelného rynku
mírně proměňovala, ale trvá, že po úvodním
fejetonu, eseji, povídce či knižní ukázce
následuje rozhovor nebo reportáž, pak seriál
a rubrika Kulturní výročí. Sama taky vybírám
písničky, vesměs odrážející tvorbu nezávislé
hudební scény. A důležitý je i důraz na jižní
a východní Moravu, i když s přesahem. Po
čtvrtstoletí už rozhlasový magazín žije jako
svébytný organismus tak trochu i po svém.
S řadou témat přicházejí autoři nebo kulturní
instituce, pořad dýchá s dobou, s proměnami
kultury a společnosti. A na jeho výrobě ve
studiu se podílejí režiséři Radim Nejedlý
a Lukáš Kopecký, samozřejmě taky herci,
interpreti textů a zvukoví mistři. V řadě seriálů
se objevují vzpomínky, povídkové či populárně-naučné cykly, dokonce jsme odvysílali
i cyklus mikroher Jiřího Kratochvila.

Dáváte v pořadu prostor také
studentům, sama působíte jako
profesorka na Divadelní fakultě
JAMU. Jací jsou dnešní studenti?
Na Divadelní fakultě působím od roku 2000,
kdy mě k tomu vyzval zakladatel a dlouholetý
vedoucí Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie prof. Antonín Přidal. Musel mě chvíli přemlouvat, protože ačkoliv jsem na ﬁlozoﬁcké
fakultě vystudovala učitelský směr, učit jsem
neměla v plánu. Zpětně jsem ale ráda, že jsem
souhlasila, protože kontakt s dorůstajícími generacemi je velice osvěžující. Rozhodně inspirují
také studenti a studentky mě. Dnešní studující
se od svých předchůdců a předchůdkyň liší asi
nejvíc v tom, že práce s audio technikou a programy, ve kterých se nahrávky zpracovávají, je
pro ně víc samozřejmá. Jinak přicházím do
styku s určitým typem mladých lidí – originálními
tvůrčími osobnostmi, které chtějí rozvíjet své
schopnosti a dovednosti. Vybrali si mediální
obor, atak mají většinou skutečně izájem komunikovat s ostatními, tedy neorientovat se jen
na sebe, ale pracovat pro veřejnost. Asi právě
tohle jim chci nejvíc předat.

Byla práce v médiích vaším snem?
V osmdesátých letech jsem se chtěla přihlásit
ke studiu žurnalistiky, tehdy to bylo možné jen
v Praze. Ale když se mi dostaly do rukou učební
plány, viděla jsem, že ten obor je drtivě zasažený komunistickou ideologií. Tak jsem šla místo
toho studovat bohemistiku a historii na brněn-

Rozhovor / Informujeme
ské univerzitě. Oba moji rodiče byli hudebníci
a já jsem taky výrazně auditivní typ. Takže když
se mi v roce 1986 nabídla možnost jít na stáž
do literárně-dramatické redakce brněnského
rozhlasu, využila jsem toho. Padlo mi to jako
ulité. Pátý ročník jsem proto vystudovala podle
individuálního plánu a s výjimkou čtyř let, kdy
jsem byla na mateřské dovolené se dvěma
dcerami, zůstávám rozhlasu celý život věrná.
Když jsem do brněnského rozhlasu přišla, tak
jsem se profesi učila za pochodu, ale současně
jsem se před rokem 1989 proti stávající praxi
i vymezovala. Po mateřské dovolené jsem se
v roce 1992 vrátila do jiného, proměněného
rozhlasu. Vedle Tomáše Sedláčka, Svatavy
Morávkové (Růžičkové) a Ludvíka Němce jsem
se v něm jako s blízkým kolegou sešla se spisovatelem Jiřím Kratochvilem. Teprve devadesátá léta pro mě byla největší školou. Učila jsem
se od kolegů i od autorů, s nimiž jsem spolupracovala. Pro mě to byla úžasná doba.

Vydala jste společně s Radimem
Kopáčem knihu rozhovorů
s básníky. Jakou poezii ráda
čtete a kterou básnickou sbírku
byste našim čtenářům do
dnešních dnů doporučila?
Funguju tak, že mám čidla „vystrčená“ do
všech stran, inspiruju se mnohostí a různorodostí lidí a jevů, a to i v poezii. Každý čtenář
potřebuje něco jiného, protože každý člověk
prožívá jinak – sám sebe i současnou dobu.
Ale připomenu poezii dvou brněnských básníků, kteří jsou i nositeli Ceny města Brna za
literaturu. Mám na mysli Víta Slívu a Martina
Stöhra. A v poslední době jsme pro rozhlasové vysílání připravovali verše ze sbírky Boty,
paznehty dalšího Brňana, Zdeňka Volfa.

Vaši rodiče se věnovali klasické
hudbě, jakou roli ve vašem
životě hudba hraje?
Hudba pro mě v životě znamená mnoho.
Ale nešla jsem tou cestou jako oba moji rodiče,
že bych se věnovala klasické hudbě. Maminka
vystudovala dirigování, ale po narození nás
dětí už se k tomu nevrátila. Pracovala pak jako
korepetitorka a inspicientka v Národním divadle Brno a na brněnské konzervatoři. Tatínek
hrál v orchestru brněnské opery a baletu na
kontrabas a po návratu z Kuby taky učil v Brně
na konzervatoři. Dětství jsem tedy prožila částečně v zákulisí Janáčkova divadla, a ovšem
i v hledišti, a částečně v Domě československé
kultury v Havaně, kde rodiče mimo jiné koncertovali. Poprvé jsem s rodiči odletěla na Kubu
na dva roky, když mi byl rok a tři čtvrtě. Když
jsme se tam v roce 1972 na další tři roky vraceli,

už to pro mě nebylo cizí prostředí. Vlastně jsem
se pak dlouho cítila cize ve vlastní zemi, nechápala jsem, proč mě odvezli z Havany sem.
A pomohla mi právě česká kultura, mimo jiné
sbírka Melancholické procházky Ivana Blatného, abych se se svým rodištěm opět identiﬁkovala. Ale pobavím vás ještě historkou, která
se váže k mému prvnímu letu do Havany. Protože otec už tam na nás čekal, letěly jsme tehdy
samy s maminkou. Nějaký vousáč jí prý v letadle a na letišti pomáhal s mými věcmi včetně
nočníku – byl to Che Guevara.

Na čem teď pracujete, co pro
vaše posluchače, případně
čtenáře, chystáte?
Stále samozřejmě pracuju na nových
a nových vydáních magazínu Zelný rynk. Od
poloviny dubna se v něm například vysílá
cyklus vyprávění uherskohradišťského herce
Jožky Kubáníka o jeho přátelství s Květou Fialovou. Jsem také dramaturgyní programové řady Radiokniha na Českém rozhlase
Plus. Tam se chystá premiéra četby z knihy
Davida Attenborougha Život na naší planetě.
Déledobým projektem je dvouhodinový Večer
na téma pro stanici Český rozhlas Vltava, který
připomene 200. výročí narození Gregora
Johanna Mendela.

Jak odpočíváte a na co se teď
těšíte?
Nevím, jestli to je odpočinek, ale radost
určitě: s dcerami a dvěma vnoučky Ondřejem
a Mikulášem. Ti ale žijí v Praze. S přítelem
odpočívám na koncertech, v divadle, kině,
na kopcích a na horách, to je ale na Zlínsku.
A těším se na dovolenou na Mallorce. Když
jsem v Brně, tak relaxuji prací na zahradě,
a především cvičením jógy a meditací v rámci
tibetského buddhismu Diamantové cesty.

Máte v Brně-střed svoje
oblíbené místo?
Mám ráda celé staré Brno, zejména okolí
starobrněnského kláštera. Těším se, až bude
opět zpřístupněna klášterní zahrada, kde
jsme si jako děti hrály. A pak mám ráda tu
zahrádkovou oblast nad klášterem a nad starobrněnským pivovarem. Byla bych vděčná,
kdyby to unikátní území ve tvaru mušle zůstalo tím, čím je: rezervoárem rostlinných
a živočišných druhů, dárcem vláhy a ochlazování pro od jara do podzimu přehřívané
město. A v neposlední řadě místem pro dobrodružné hry dětí a jejich výchovu k environmentální citlivosti a odpovědnosti.
Marta Vojáčková 
Foto: Jiří Urbánek

NOVÝ REKTOR JAMU

Do funkce rektora Janáčkovy akademie múzických umění byl při slavnostním shromáždění akademické obce
oﬁciálně uvedený MgA. Petr Michálek.
Inaugurace se za přítomnosti patnácti
rektorů či prorektorů tuzemských vysokých škol uskutečnila v Divadle na Orlí,
Hudebně-dramatické laboratoři JAMU.
„Chci se při této slavností příležitosti
především přihlásit k baťovské tezi, která
v podstatě určuje veškeré mé další kroky. Ta teze zní: Dělejme třeba nejnepatrnější věc na světě, ale dělejme ji nejlépe. Proto budu směrovat Janáčkovu
akademii múzických umění především
ke kvalitě, což mimo jiné znamená otevřít se světu tedy překračovat hranice
– prostorové, časové, myšlenkové,“
uvedl při svém vystoupení Michálek.
Při osmdesátiminutovém ceremoniálu
se také rozloučil a svoje funkční období
uzavřel předcházející rektor JAMU, profesor Mgr. Petr Oslzlý, který ve svém projevu postavil umělecké akademie na
roveň ostatním vysokým školám a vnímá
je jako speciﬁcké dílny či laboratoře,
v nichž je zkoumáno umění. A skrze toto
zkoumání lze podle něj poznávat svět.
Jako emeritnímu rektorovi školy bylo profesoru Oslzlému předáno vyobrazení
insignie Janáčkovy akademie múzických
umění. Nastupující rektor Michálek složil
slavnostní slib a převzal od svého předchůdce insignie příslušející jeho úřadu,
především rektorské žezlo jakožto
odznak pravomoci nad celou akademickou obcí. Od emeritního rektora Oslzlého
pak Michálek přijal také slavnostní rektorský límec s portrétem Leoše Janáčka
jako symbolem tradice a důstojnosti nejvyššího akademického úřadu JAMU.
Nového rektora koncem letošního
ledna jmenoval prezident republiky
Miloš Zeman rektorem brněnské akademie pro funkční období od 1. února
2022 do 31. ledna 2026.
Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.
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Inzerce

VÝKUP HODINEK

VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)
KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ

Vykoupíme veškeré kapesní a pánské náramkové natahovací hodinky, krabičky od hodinek,
záruční listy – prodejky. Hodinky i nefunkční nebo značně poškozené nebo na díly!
I celou hodinářskou pozůstalost nebo sbírku. Dále veškeré starožitné hodiny a stroje.
DÁLE VYKOUPÍME: mince, medaile, vyznamenání, řády, fotoaparáty, reklamní cedule a další,
D
ZLATO (šperky zlomky), STŘÍBRO (tabatěrky, pudřenky, příbory, šperky, zlomky).

Telefon 737 171 367 !!! PENÍZE IHNED !!!
STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov
S
á ov
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00, PÁ 10.00–12.00
DOPRAVA: Tramvají č. 12 do Komárova, 4. zastávka od hl. nádraží,
hlášena Konopná Ö 15 m Õ Parkování autem přímo u obchodu.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JAROSLAVA KVAPILA BRNO,
příspěvková organizace

Přijímáme žáky na školní rok 2022/2023
Zápis nových žáků proběhne 11. a 12. 5. 2022
www.zusjk.cz/zapis-zaku/
Hudební obor
Taneční obor

MALÍŘSKÉ
PRÁCE BRNO
%\W\GRP\NDQFHO¢üHŅUP\KDO\
Y¾UREQ®SURVWRU\9ĂHU\FKOHDVSROHKOLYÖ
ZZZY\PDOXMHPHEUQRF]

Literárně-dramatický obor
Výtvarný obor

Kontakt:
třída Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno
tel.: 545 211 818, www.zusjk.cz

ZELEɞ STɫECHÁM!
ŠANCE PRO BRNO!
V\XŀiMWe podpory mÝVWa %rna a nechWe vaģe VWěechy
zezeOenaW %Xde Ve n£m vģem O«pe dýchaW

ZELENÉ STɫECHY POMÁHAJÍ:
- zadrŀovaW Vr£ŀNovou vodu - regulovaW WeploWu
- sniŀovaW mnoŀsWví prachu
- chr£niW hydroizolaci

V mnoha pěípadech dotace pokr[LGCʓ100% nákladʄ.
Více informací na: +420 724 583 955, info@greentop.cz
Napište si o kalkulaci zdarma!

www.pohrby.cz
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Otevřeli jsme pro Vás
novou lékárnu Dr.Max
OC Union Brno
Vídeňská 281/77 (u Lidlu)
n

7.30 –19.00
8.00–17.00
zavřeno

pondělí–pátek
sobota
neděle

o
OC Unio

zd
zzdr
droj:
dr
oj: se
sezna
zznaam
m.ccz

Ušetřete až polovinu
z doplatku na recept.
Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva
byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož
i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

„Příležitost pro osoby se zdravotním postižením“

Hledáme

DISTRIBUTORY
pro roznos letáků
v této lokalitě

56,"/
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Na trhu působíme již 30 let
a aktuál
aktuálně
ně jsme druhým
největším zaměst
ě tnava
navatele
telem
m
osob se zdravotním
postižen
post
ižením v České
republice.

Přidáte se k nám?
Nabízíme:
• pracovní poměr
s možností zkrácených
úvazků
• pravidelnou mzdu
a zajímavé bonusy
• nenáročnou práci a zaučení,
nepotřebujete žádné
zkušenosti
• roznos v místě bydliště,
distribuční vozík a závoz materiálů
na vámi požadovanou adresu

'58+ģ0(18
52=92=-Ë'(/

Nejste si jisti, zda je práce pro
vás vhodná? Otestujte se na
www.testdistributora.cz

O případný invalidní
důchod nepřijdete.

Zavolejte bezplatně na tel. 800

800 882

nebo

1$ý(387$.e
*XLQQHVV
6WHUQ$PHULþDQ
6WHUQ6KLYD,QGLDQ3DOH

)$&(%22.

napište na e-mail: nabor-ozp@distribucni.cz
Více informací na www.distribucni.cz

 78.$138%0$6$5<.29$5(=(59$&(
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Inzerce

Tiskárna v Brně-Řečkovicích

HLEDÁ PRACOVNÍKY
pro rozšíření výroby:

• TISKAŘE • KNIHAŘE
• OBSLUHU VÝSEKU A KAŠÍRKY
• nekvaliﬁkované ZAUČÍME
Plný i částečný úvazek, u zastávky MHD Kronova,
100 m od řečkovického vlakového nádraží.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

+420 739 145 832
+420 777 554 387
www.gill.cz

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924
.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

5(129$&(3$5.(7
EURXwHQÈWPHOHQÈODN
350.èP2

www.podlahyslezak.cz

PNEUSERVIS
Sportovní 2, u Boby

21 let zukšeností s důrazem na
kvalitu a spokojenost zákazníka

T: 541 227 054
mob.: 604 709 953
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Naše školy

ÚNOR BYL MĚSÍCEM
OSOBNÍCH VÝZEV

SPORT NA HORNÍ

Žáci a zaměstnanci Základní školy a mateřské školy na Antonínské 3 v únoru podpořili
zdravý životní styl a posílili rozhodnost,
odhodlání, píli a vytrvalost.
Stačilo se zamyslet nad tím, co můžeme ve
svém životě změnit, abychom prospěli svému
zdraví a udělat první krok: začít. Své rozhodnutí
mohl každý podpořit tím, že svoji osobní výzvu
napsal na kartu a umístil na nástěnku ve škole.
Ve spolupráci s TV Antonka natočila skupina
žáků upoutávku, účastníci výzvy psali své
postřehy do školního časopisu. Celá akce se
nesla v duchu Buď ﬁt a hraj fér! Všem zapojeným děkujeme. Mgr. Jaromír Pospíchal 

Na začátku školního roku 2021/22 se po
více než roční pauze rozeběhly školní
sportovní soutěže. Hned v prvních soutěžích dosáhli žáci Základní a mateřské školy na Horní mnoha výrazných sportovních
úspěchů.
Naše škola se zúčastnila Atletického čtyřboje žáků osmých a devátých tříd a v obou
kategoriích, dívek i chlapců, jsme díky třetímu
místu v okresním ﬁnále postoupili do krajského ﬁnále. Zde se nejvíce dařilo chlapcům,
kteří vybojovali krásné třetí místo.
Ani náš tradiční sport, ﬂorbal, nezůstal
pozadu. Obě družstva dívek, šestá a sedmá

NÁVŠTĚVA POLSKÉ ŠKOLY

Osm učitelů včetně zástupkyně ředitele
Mgr. Kamily Tachovské ze Základní a mateřské školy na Kotlářské strávilo na přelomu
listopadu a prosince týden v polské škole
Szkoła Podstawowa w Ryjewie v rámci
evropského vzdělávacího programu Erasmus+ nazvaného Škola pro 21. století.
Hlavními cíli těchto mobilit bylo „stínování“,
tedy přímá účast ve vyučování spojená se
vzájemným sdílením pedagogických zkušeností s výukou vybraných předmětů na školách v Česku a Polsku a výukový pobyt, který
představuje plnohodnotné vyučování na partnerské škole.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Naši vyučující měli možnost navštívit hodiny
polštiny, angličtiny, matematiky, přírodopisu,
tělesné výchovy i dramatické výchovy na obou
stupních polské školy a zároveň polským kolegům a žákům představit Českou republiku,
město Brno a naši školu formou interaktivních
prezentací, kvízů a oﬁciálních webových stránek. Vrcholem pracovního pobytu v Polsku
bylo oﬁciální přijetí od starosty Ryjewa, pana
Slawomira Slupczyňského, a společná diskuze
na téma prohloubení vzájemného partnerství
s cílem nabídnout v následujícím období
podobnou zkušenost žákům obou škol.
Brněnští učitelé odjížděli ze svého pobytu
na severu Polska obohaceni o spoustu důležitých informací i nápadů, které se dají snadno
implementovat do každodenní výuky. V nejbližších měsících začnou se svými polskými
kolegy připravovat náměty na zajímavé projektové aktivity žáků obou škol, jejichž výměnné pobyty by v případě schválení evropských
dotací národními agenturami mohly začít již
v příštím školním roce. Více informací včetně
fotograﬁí z pobytu lze najít na odkazu:
https://spryjewo.edupage.org/news/#.
Jiří Marvan

třída, osmá a devátá třída, nenašla v Brně
přemožitele. Díky tomu získala právo reprezentovat Brno v krajském ﬁnále, které se však
díky novým covidovým opatřením již nekonalo. Chlapci šestých a sedmých tříd rovněž
stihli boje v okresním kole a poprvé v historii
školy se dostali díky třetímu místu na stupně
vítězů.
O budoucnost tohoto stále populárnějšího
sportu se na naší škole nemusíme bát. Děvčata prvního stupně vyhrála okresní kolo
i následné krajské ﬁnále a na konci března
se v Praze poměří s nejlepšími školními družstMgr. Petr Kolář 
vy České republiky.



V únoru se Základní a mateřská škola na
Kotlářské zapojila do výtvarné soutěže
Zámecká strašidla, kterou pořádalo Turistické informační centrum Slavkov u Brna.
Děti měly za úkol nakreslit Zámecké strašidlo a vymyslet pro toto strašidlo jméno. Do
soutěže se zapojily děti ze všech čtyř tříd naší
školy, Koťátka, Sluníčka, Motýlci i Zvídálci. Každá třída vybrala několik výtvarných děl, kde
každé z nich bylo tvořené jinou výtvarnou
technikou. Soutěž inspirovala i paní učitelky,
a tak si děti na strašidla celý týden hrály,
poslouchaly písničky z pohádek, ty paní učitelky využily k pohybovým aktivitám. Děti byly
z tématu nadšené a paní učitelky pyšné na
děti za jejich úžasná výtvarná díla.
Mgr. Kamila Tachovská
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BATOLATA, HÝBEJTE SE
Zacvičit si s batolaty mohou maminky ve
Volnočasovém centru na Vojtově, odrostlejší děti mohou přijít na čarodějný rej do
Björnsonova sadu.
Cvičení s pohádkovými příběhy Batolata,
hýbejte se! je určeno pro rodiče s dětmi od
18 měsíců do tří let. Koná se každé pondělí
od 25. dubna do 27. června v 9.30 hodin na
Vojtově 7. Cvičení vychází z principů cirkomotoriky doprovázené muzikoterapeutickými nástroji.
Díky tomu si děti lépe osvojí základní pohybové principy: chůzi, běh, skok, sbalení se
do klubíčka, zpevnění, uvolnění a podobně.
Vnímají hudbu a děj, podporují vzájemnou
harmonii s rodičem. Každá lekce provází jedním pohádkovým příběhem. Cvičení vede
Juliána Vališková, která je divadelní lektorkou,
režisérkou, pohybářkou a zakladatelkou
divadla DIP.
Přihlášky a platby je třeba provést do
20. dubna na recepci centra, více informací lze získat na e-mailové adrese:
recepce@kaveeska.cz a telefonním čísle:
775 857 959.

POZVÁNÍ K CIMBÁLU
I DO SVĚTA
Volnočasové centrum na Vojtově 7 připravilo další cestovatelskou přednášku a oblíbené posezení u cimbálu.
Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu
se bude konat 8. dubna od 18.30 do
21.30 hodin ve společenském sále radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2. Vstupenky budou v prodeji
4. dubna od 14.00 hodin na recepci Centra volného času Botanka na Botanické
13, zbylé vstupenky pak budou k dispozici na místě. Více informací získáte na
telefonním čísle: 725 871 752.
Do vzdálené Číny se mohou návštěvníci
vydat 20. dubna od 16.00 hodin, kdy se
bude konat další cestovatelská přednáška
z cyklu Vojtova zve do světa. Zemi velkých
možností i rizik přiblíží na Vojtově 7 Eva
Žondrová, vstup na akci je zdarma. O dalších programech, které jsou ve Volnočasovém centru na Vojtově připraveny pro
děti, rodiny i seniory, se můžete dozvědět
na webu: www.kaveeska.cz.
Šárka Jelínková

Šárka Jelínková





JEŽIBABÍ SLET

Zábavné odpoledne uprostřed parku pro
malé ježibaby, čaroděje a jinou havěť
nazvané Ježibabí slet a čarodějný rej čeká
na všechny, kteří přijdou 30. dubna od
15.00 do 18.00 hodin do Björnsonova sadu.
Užijí si zde různé čarovné atrakce, hopsání,
soutěžení, výtvarnou dílničku, divadelní představení, a navíc módní přehlídku aktivních
seniorek sdružení Sabba. Vstup je zdarma,
můžete si s sebou též přinést vlastní buřtíky,
k dispozici bude ohniště a napichovátka
k jejich opečení. V případě velmi špatného
počasí se akce neuskuteční. Aktuální informace sledujte na: www.kaveeska.cz.
Šárka Jelínková



CVIČENÍ PRO
MAMINKY A DĚTI
Cvičení pro maminky s dětmi je oblíbená
aktivita, kterou Centrum volného času
Botanka na Botanické 13 připravuje od svého založení.
Miminka a batolata se zde seznamují s edukačními prvky, pomůckami pro rozvoj koordinace, procvičují jemnou motoriku a smyslové vnímání. Děti si během lekcí osvojí
pohybové dovednosti, potrénují rovnováhu
i akrobacii a prohloubí vzájemnou důvěru
s rodičem. Každou lekci provází zpívání, říkanky a hudba. Tyto lekce jsou nyní v běhu, ale
od září budeme znovu otevírat desetitýdenní
blok, lekci je možné si vyzkoušet zdarma.
Dále zveme na seminář, na kterém 23. dubna fyzioterapeutka Mgr. Andrea Korandová
seznámí s problematikou diastázy (rozestupu)
břišních svalů. Ženy se dozví komplexní informace, vyzkouší si, jak se samy vyšetřit, jak
působit preventivně proti jejímu vzniku, případně jaké cviky jsou při již vzniklé diastáze
vhodné a na co si naopak dávat pozor. Seminář mohou navštívit i těhotné ženy a maminky
krátce po porodu. Seminář se bude konat
v malé skupině do šesti účastnic, přihlásit se
je nutné předem na webu: www.botanka.cz.
Olga Chladilová
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PRÁZDNINY SE ZVÍŘÁTKY

MALÝ MUZIKANT
Hudební škola pro děti Malý muzikant
je určena dětem od roku a půl do čtyř
let.
Navštěvovat kurzy Malého muzikanta
mohou maminky s dětmi pravidelně každou středu v 10.00 hodin ve Středisku volného času Lužánky na Lidické ulici a dalších místech. Hudební kurz pro nejmenší
děti je plný her, veselých písniček a tanečků. Děti doprovázejí do hodin rodiče.
Metodiku kurzů sestavila Veronika Diamantová, absolventka Státní konzervatoře
v Praze v oboru zpěv u profesorky Evy
Svobodové. Během každého pololetí mají
děti k dispozici pracovní sešit a CD obsahující autorskou tvorbu a originální texty
i melodie, které si zapamatují neuvěřitelně
rychle. Autorka školy má poměrně jasno,
jak by měla vypadat výuka v hudebce
21. století: Tak, aby se dnešní děti jednou
v dospělosti nemusely bát zpívat.
Více informací a přihlašování na ukázkové lekce zájemci najdou na odkazu:
www.malymuzikant.cz.

S brněnskou zoo se děti vrací do přírody.
Jednou z cest jsou Lesní kluby.
Prázdninové Lesní kluby Zoo Brno nabízí
týden tak nabitý zajímavostmi, poznáním
a dobrodružstvím, že si děti na počítačové
hry a lenošení ani nevzpomenou. V atraktivním prostředí plném zvířat z celého světa si
osvojí i tábornické dovednosti.
Zázemím Lesního klubu je tábořiště přímo
v areálu zoo vytvořené velkými stany, takzvanými tymply, z nichž každý představuje
jeden světadíl. Od pondělí do čtvrtka se děti

zapojí do celotáborové hry, v pátek pak
budou hledat skrytý poklad. A pokud se děti
se zoo nebudou chtít rozloučit ani večer, ve
čtvrtek budou mít jedinečnou možnost zde
i přespat. Lesní kluby nabízí malým táborníkům atraktivní týden, na který jen tak nezapomenou.
Více informací o termínech, programech
a všem dalším se dozvíte na webové stránce: www.zoobrno.cz v sekci Pro návštěvníky
– Lesní kluby.

ČESKOSLOVENSKÁ
NEJ V LETOHRÁDKU

RELAXAČNÍ DEN

V Letohrádku Mitrovských na Starém Brně
bude do 1. května k vidění výstava Československá NEJ.
Zábavná i poučná výstava pro malé i velké
návštěvníky se věnuje tématům jako jsou
objevy, vynálezy, osobnosti, móda, gastronomie, hry, hračky a další. Průvodci výstavou
jsou oblíbení Igráčci. Součástí expozice
budou také unikátní velké modely ze stavebnice SEVA, které zapůjčil Petr Šimra.
Mgr. Petr Lukas



Bc. Iveta Fišerová

Mgr. Zuzana Pohlová



Lektoři z Rukodělného ateliéru a oddělení
Jóga a zdraví letos pořádají Relaxační den
v Lužánkách v nových prostorách na Solniční 12. Stavte se 10. dubna načerpat sílu
po zimě.
Relaxační den přinese nejen odpočinek
a radost z tvoření, ale také inspiraci a nevšední zážitky. Chtěli byste si sami vyrobit domácí
kosmetiku, barefoot sandály nebo šperk
z vinutých perel? Mít doma designérskou
misku ze surového betonu a skleněné mozaiky, která je nyní velice trendy? Vyzkoušet
sklářskou techniku a elegantní malbu tuší?
Zkušení lektoři se na vás těší.
Pro nastavení vnitřní pohody je potřeba se
taky pořádně protáhnout. Lekce jógy nabízí
komplexní posílení celého těla, které má blahodárné účinky i na mysl. Můžete zažít také
meditaci pomocí zpěvu, tance a netradiční
hudební lázně. Po celý den můžete využít
také vyšetření arteriografem, který diagnostikuje srdeční aktivitu i cévní cirkulaci.
„Letošní novinkou je Čchi kung s mistrem
Pavlem Kalou a hudební lázeň s Věrkou Bělehrádkovou. Praxe v kurzech uvede účastníky
do vnitřní stability i uvolnění. Můžete vybrat
jen jednu aktivitu, či na sebe nechat působit



vícero z nich. Vzájemně se posilují a doplňují,“
popsal Petr Blaha část programu, který se
bude věnovat pohybu.
Akce určená pro dospělé a děti od 12 let
se uskuteční v neděli 10. dubna od 10.00 do
17.00 hodin. Kapacita jednotlivých aktivit je
omezená, proto je nutná rezervace na webu:
relaxacniden.luzanky.cz.
Mgr. Kristýna Kolibová
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DEN ZEMĚ SE VRACÍ K LIDEM

V sobotu 23. dubna se na Kraví hoře podíváme na zoubek jedné z palčivých otázek
současnosti, změně klimatu.
Na změnu klimatu nahlédneme z různých
úhlů běžného života. Děti i dospělé čeká přes
20 stanovišť, na kterých se dozví podrobnosti
nejen o vlastní uhlíkové stopě, ale třeba
i o tom, jak náročná je móda, proč pálit biouhel,
jak šetřit planetu drobnými změnami v domácnosti i v práci, čím pomoci stromům ve městě
a proč to všechno má smysl nevzdávat.
Návštěvníci na vlastní kůži vyzkouší i možnosti ekologického cestování a stravování.

VYDEJTE SE NA JARNÍ
PROCHÁZKU

Zuzana Slámová



Pivní festival Brno se opět vrací na
náměstí Svobody od 19. do 23. dubna.
Na návštěvníky čeká dvacítka minipivovarů, kromě jejich produkce bude
možné si vychutnat také kvalitní víno,
dobré občerstvení, ať už tradiční či méně
tradiční, to vše z nabídky regionálních
prodejců. Na své si přijdou také milovníci
sladkých a slaných pochutin, a to vše na
jednom místě v centru Brna. K dispozici
budou jak pivní sety, tak i příjemné paletové posezení, na kterém snad návštěvníky zahřeje jarní sluníčko. Vstup na akci
Markéta Štěrbová 
je zdarma.

VELIKONOCE V CENTRU

Autentické prohlídky města otevřou brány
výstaviště i téma třetího odboje.
Autentické prohlídky města s průvodcem,
které organizuje TIC Brno, přináší s jarem
několik novinek. Tři trasy otevřou brány
brněnského výstaviště, kde se seznámíte
s exteriéry, interiéry a budete si moci po
výstavišti i zaběhat na sedmikilometrovém
okruhu. Druhou novinkou jsou prohlídkové
trasy Stezky třetího odboje, které vznikly
ve spolupráci s Moravským zemským
muzeem a zabývají se lety 1948 až 1989
v Brně.
Další zajímavé prohlídky nás seznámí
s brněnskými pivovary, krásami ulice Hlinky,
s historií dělnické kolonie Divišova čtvrť, knihkupectvím Barvič a Novotný, hotelem International nebo třeba hradem Veveří. Chybět
nebudou ani procházky pro rodiny s dětmi,
ať již oblíbené brněnské pověsti nebo nová
prohlídka nazvaná Jak se Brněnský drak chtěl
stát sokolem. Na první prohlídku můžete vyrazit již 10. dubna.
Více se dozvíte na odkazu na stránce:
www.autenticke-prohlidky-brno.cz.
Hana Novosadová

„Děti si budou moci uplácat a opéct nízkouhlíkové karbanátky. Budeme mít s sebou také
solární vařič, na kterém budeme celý den vařit
jednu nekonečnou polévku. U toho se lidé
dozví víc o uhlíkové stopě použitých ingrediencí,“ lákala Veronika Šromová z Lipky.
Do akce se zapojí i na 20 spřátelených
organizací. Třeba VIDA! science centrum
přiblíží fungování alternativních zdrojů elektřiny, na stanovišti brněnské zoo se návštěvníci naučí porovnat uhlíkovou stopu dopravních prostředků a zvolit nejvhodnější způsob
dopravy pro svou dovolenou či cesty do
práce.
Chybět nebudou ani divadelní představení,
stand-up komici a koncerty nebo vyhodnocení soutěže Připrav Brno. Těšit se můžete
i na přednášky na hvězdárně, ekotrh a k přírodě i zdraví šetrné občerstvení, pomůže,
když si přinesete vlastní nádobí. Specialitou
letošního ročníku bude klimatický strom, na
který bude moct každý napsat svůj klimatický
závazek nebo přání, poprvé taky swapneme
oblečení na výměnném blešáku. Podrobnosti
najdete na webu: www.lipka.cz/denzeme.

PIVNÍ FESTIVAL



Po dvouleté pauze se na náměstí Svobody
opět vrátí Velikonoční slavnosti, konat se
budou od 8. do 17. dubna.
Jaro už snad bude v plném proudu a vy se
budete moci sejít s přáteli u pestré nabídky
sortimentu převážně s velikonoční tematikou.
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Jarní trhy nabídnou na 40 stánků s řemeslnými a rukodělnými výrobky, pochutinami
i občerstvením, prostor bude dán tradičně
také prezentaci neziskového sektoru.
Stánky budou otevřeny každý den od 11.00
do 19.00 hodin, současně bude také denně
od 16.00 do 19.00 hodin na pódiu doprovodný program složený převážně z vystoupení
folklórních a národopisných souborů. Těšit
se můžete například na cimbálovou muziku
Denár, Majerán, Grossianka, Líšňáci a další,
o víkendech od 15.00 hodin pak také na dětské soubory Relíček, Pomněnka, Dúbravěnka
či Ondrášek. Program se uskuteční za každého počasí, doufáme, že to nám bude letos
příznivě nakloněno.
Součástí trhů bude opět velikonoční stezka, která naučnou formou přiblíží zvyky a tradice spojené s těmito jarními svátky.
Přijďte se potěšit, nakoupit a pobavit se.
Kompletní seznam prodejců, doprovodný
program i další potřebné informace najdete
na webu: www.velikonocnislavnosti.cz.
Slavnost tradičně připravila Kávéeska, příspěvková organizace městské části Brno-střed.
Šárka Jelínková



Kultura

VELIKONOCE
U PANÍ HERMÍNY
Velikonoce budou ve vile Stiassni opět
patřit dětem, zve je paní Hermína.
Velikonoční pondělí 18. dubna bude ve vile
Stiassni patřit tradiční a oblíbené akci pro
rodiny s dětmi Velikonoce u paní Hermíny.
Přijďte strávit tak trochu jiné Velikonoce
a opět hledat s námi.
Během Velikonočního pondělí se v zahradě vily objeví stovky schovaných vajíček.
Tuto tradici slavení Velikonoc zavedla již
paní Hermína, tehdejší paní domu, která
vajíčka schovávala pro svoji dcerku a pro
děti svých zaměstnanců. Již popáté se do
vily tato rodinná tradice po dvouleté covidové pauze vrací. Nejen děti, ale i hraví
dospělí mohou zkusit své štěstí při hledání
a prožít ve vile veselé a hravé Velikonoce.
Pro všechny hledače bude kromě odměny
připraven i doprovodný program a menší
občerstvení.
Po celou dobu velikonočních svátků, tedy
od pátku 15. do pondělí 18. dubna, budou ve
vile Stiassni také probíhat komentované prohlídky jejích honosných interiérů. Na prohlídky doporučujeme rezervaci.
Kateřina Konečná



FRANCOUZSKÁ
KULTURA V BRNĚ

FENOMÉN
KRAVÍ HORA

Hvězdárna a planetárium hledá staré
fotograﬁe Kraví hory.
Brněnská hvězdárna existuje již více
než 70 let. Za tu dobu prošla proměnou
nejen celá Kraví hora, ale vlastně i přilehlá
Masarykova čtvrť. Nemáte doma v šuplíku fotograﬁcké záběry nebo pohlednice
dokumentující tyto změny? Pátrají po nich
tamní hvězdáři, a to pro speciální projekt
Fenomén Kraví hora. Budou moc rádi,
když je zapůjčíte k okopírování a svolíte
k eventuálnímu publikování. Ty nejzajímavější odmění výpravnou knížkou
Brno&vesmír. Ozvěte se na e-mailovou
adresu: reditel@hvezdarna.cz.
Jiří Dušek

Už 28 let se v Brně každoročně koná festival francouzské kultury Bonjour Brno.
Poslední dva ročníky výrazně ovlivnila covidová pandemie, ale letos se vrací v plné síle
a obvyklém jarním termínu. Program začne
25. dubna a potrvá do 8. května.
A jak už jsme u tohoto festivalu zvyklí, i letos
nám nabídne neotřelou graﬁku.
„I tentokrát stojí za celou vizuální podobou
festivalu graﬁcká designérka Jindřiška Mikešová. Obláček ve tvaru srdce, Amorův šíp,
prostě láska k Francii a správná trefa, proč
se vydat uprostřed jara na některou z akcí
Bonjour Brno,” přiblížil letošní podobu festivalu jeho ředitel Jiří Votava.
Program, který organizátoři z Alliance
Française Brno dolaďují, zve na koncerty, ﬁlmy,
výstavy, divadelní představení, degustaci francouzských vín, povídání o literatuře, vědomostní kvíz a chybět nebude ani tradiční pétanquový turnaj v samotném závěru festivalu.
Více informací k programu je pro zájemce
o akci uvedeno na webové stránce festivalu
www.bonjourbrno.cz a sociálních sítích.


Monika Babincová



V MUZEU SI DĚTI HRAJÍ JIŽ 30 LET
Dětské muzeum působí v Moravském zemském muzeu od listopadu 1992. Toto oddělení vzniklo jako první pracoviště svého
druhu, systematicky zaměřené na práci
s dětskými návštěvníky i návštěvníky se
speciﬁckými potřebami.
Oslavy 30. výročí založení Dětského
muzea se budou konat v průběhu celého
roku. Je připravena řada doprovodných
programů pro rodiny s dětmi i širokou
veřejnost nejen k výstavě Óóó Indiáni, ale
i k dalším výstavním projektům, například
i v nové expozici Loutkářské umění v Paláci
šlechtičen.
Vrcholem oslav bude narozeninový happening v rámci výstavy Óóó Indiáni s názvem
Indiánský den dětí – Dětské muzeum slaví
30. narozeniny, který se uskuteční v sobotu
28. května od 14.00 do 18.00 hodin v Pavilonu
Anthropos a jeho přilehlém okolí. Účastníky
happeningu v indiánském stylu čeká nejen
prohlídka interaktivní výstavy přibližující historii a kulturu původních obyvatel Severní
Ameriky, ale především spousta zábavy ať
už přímo na výstavě, či v přilehlém parku
u Pavilonu Anthropos. K vyzkoušení budou
indiánské hry a dovednosti, chybět nebude

výtvarné tvoření ani hudební dílna. Připravena bude ochutnávka pokrmů a v neposlední řadě i vyprávění indiánských legend.
Z Westernového městečka v Boskovicích
dorazí, a to dokonce na koni, slavný náčelník
Apačů Vinnetou. Přítomným představí práci
se svými koňmi ve volnosti. A kdoví, možná
s Vinnetouem dorazí i jeho krásná sestra
Nšo-či.
Na závěr roku připravuje Moravské zemské muzeum dvě výstavy s tematikou Malého
prince. V první řadě to bude výstava výtvarnice a ilustrátorky Elišky Podzimkové a druhá,
menší výstava pak vznikne ve spolupráci
s uměleckou sklářkou Alicí Dostálovou.
„A proč o tom všem mluvíme už teď? Protože už teď se mohou děti zapojit do celoroční soutěže, která vyvrcholí na konci roku.
A vítězové se vedle věcných cen dočkají
i různých zážitků, třeba možnosti strávit noc
v muzeu,“ vysvětlila vedoucí Dětského
muzea Sylva Brychtová.
Děti, které budou po dobu roku navštěvovat akce Dětského muzea nebo zavítají
na jakékoliv výstavu či expozici ve všech
objektech Moravského zemského muzea,
si mohou na pokladnách muzea vyzvednout

speciální kartu s okénky, do které postupně
nasbírají razítka. Ze soutěžících, kteří budou
mít nejvíce razítek a odevzdají kartu od
5. do 15. listopadu na pokladně Pavilonu
Anthropos, Dietrichsteinského paláce nebo
Paláce šlechtičen, bude vylosováno patnáct
výherců. Drobná odměna ale čeká na každého soutěžícího, který vyplněnou kartičku
v termínu odevzdá.
RNDr. Barbora Onderková
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PREMIÉRY NA VELIKONOČNÍM FESTIVALU

Velikonoční festival duchovní hudby je už
dlouhá léta prostorem rezonance: skladby
znovuožívají v posvátných prostorách
a v posvátném čase, jim určených.

KŘÍŽOVKA

Posluchačům tak festival kromě samotného hudebního zážitku dává možnost se ve
dvou týdnech v jednotlivých chrámech zastavit k rozjímání nad utrpením i radostnou zvěstí.
V této době se znovu idea festivalu stává spíše spícím semínkem, symbolem naděje.
Letos se akce pořádaná Filharmonií Brno
koná od 10. do 24. dubna.
„Zahajovací koncert, tradičně konaný na
Květnou neděli, nese tentokráte podtitul Affettuoso. Důvodem není jen česká premiéra
klasicistní postní kompozice Antona
Zimmermanna, ale také niterný charakter
ostatních skladeb a procítěná, zapálená interpretace souboru Musica ﬁguralis,“ uvedl dramaturg festivalu Vladimír Maňas. Ponor proti
proudu času pak dokoná unikátní uvedení
všech dvaceti sedmi responsorií Carla Gesualda da Venosa v podání tří různých souborů
v rámci tří festivalových temných hodinek.

V linii soudobé duchovní hudby zazní v české premiéře Meditace pro sólový klarinet
islandského skladatele Atli Heimira Sveinssona, nové nastudování festivalové objednávky
estonského skladatele Toivo Tuleva v kombinaci s díly Antona Brucknera a konečně premiéra komorní celovečerní skladby Adorace
Nejsvětější Svátosti Pavla Zemka Nováka
v podání bicisty Martina Opršála.
Přísliby nových horizontů však s sebou
nemusí nést nutně jen díla soudobá. Soubor
Czech Ensemble Baroque totiž pro závěrečný koncert festivalu připravil unikátní provedení slavnostních žalmů Antonia Vivaldiho
pro dva orchestry a dva sbory s Andreasem
Schollem jako sólistou. Letošní festival tak
procítěně započne, procítěně i skončí. Vstupenky a více informací najdou zájemci na
stránce: www.velikonocni-festival.cz.
Kateřina Konečná



Velikonoční festivaly v Evropě, které jsou programově koncepční a mají ucelenou dramaturgii, se
konají v Krakově, ve Vídni a v Brně. Letošní brněnský Velikonoční festival duchovní hudby má podtitul
Tělo, …, jeho celé znění prozradí tajenka. Správné řešení si můžete ověřit v tiráži zpravodaje.
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O PRINCEZNĚ SÁVITRÍ

V Klubu Leitnerova čeká na děti tradiční
nedělní pohádka 24. dubna od 15.00 hodin.
Příběh princezny Sávitrí vychází ze staroindické báje z Mahábháraty. Princezna Sávitrí
se vydává vysvobodit svého muže ze zajetí
smrti za doprovodu originální hudby i scénograﬁe, která je pro Divadlo Líšeň typická.
Pohádku ocení i dospělí, a to především
díky působivému provedení stínového divadla na velkém plátně. Pohádka je vhodná pro
děti od čtyř let, ale díky netradiční vizuální
stránce si ji jistě užijí i mladší sourozenci.
Působivé zpracování pak vtáhne do děje
nejen dětského diváka, ale i rodiče.
Kromě nedělní pohádky u nás Divadlo
Líšeň zahraje ještě na závěr měsíce, 28. dubna, a to pro změnu výhradně pro dospělé,
představení Hygiena krve. Hra o hodnotě lidského života inspirovaná svědectvími přeživších holocaust, dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců i texty neonacistické
scény. Po představení bude následovat beseda v naší kavárně. Vstupenky na obě akce
můžete koupit tradičně na našem webu:
Tomáš Pokorný 
www.leitnerka.cz.
Foto: Pavla Dombrovská

POCTA MENDELOVI
Moravské zemské muzeum vydalo v souvislosti s blížícím se dvoustým výročím
narození Gregora Johanna Mendela dvě
zajímavé publikace.
První z nich je kuchařská kniha nazvaná
Kuchařka pro Mendela. V archivech se totiž
dochovala ve své době slavná kuchařská
kniha paní Luisy Ondráčkové, která vařila
v klášteře na Starém Brně i v časech G. J.
Mendela. Nové vydání kuchařské knihy Luisy
Ondráčkové je doplněno poutavými originálními kresbami brněnské výtvarnice Venduly Chalánkové.
Druhou publikací je Iconographia Mendeliana II. Život a dílo G. J. Mendela v obrazech
a dokumentech. V roce 1965 bylo otevřeno
Mendelianum Moravského zemského muzea
a při této příležitosti byla vydána jedna
z prvních publikací pod názvem Iconographia
Mendeliana. Výjimečnost tehdejší publikace
spočívala v šíři a hloubce zpracování a lze
bez přehánění konstatovat, že podobně
obsáhlý a ucelený tisk před tím a ani dlouho
po tom nevznikl. „S blížícím se dvoustým výročím Mendelova narození jsme se proto rozhodli nově přepracovat a rozšířit koncept
této dnes již nedostupné publikace o výběr
informací a odkazů na nejdůležitější práce
publikovaných v časopise Folia Mendeliana
a nabídnout ji dnešní generaci zájemců
o Mendela. Rádi bychom tak všem pootevřeli
dveře do světa, který byl Mendelovi důvěrně
blízký a seznámili je s důležitými zdroji našich
vědomostí o něm,“ vysvětlil vedoucí centra
Mendelianum Moravského zemského muzea
Jiří Sekerák. Česká verze publikace již vyšla,
anglická přepracovaná verze vyjde ještě
v první polovině letošního roku. (mav) 

FLAMENCO JE TU

Flamenco pro všechny se koná k příležitosti
oslavy Mezinárodního dne tance. Letošní
šestý ročník se uskuteční 30. dubna na
Moravském náměstí před Moravskou galerií od 14.30 hodin.
Program letošního ročníku bude rozdělen
do dvou bloků. Téměř tradičně bude program
zahájen vystoupením organizátorů, kteří
zatančí v rytmu por tangos. V prvním bloku
se představí ﬂamencové akademie a sóloví
tanečníci z Čech a Slovenska. Mezi účinkujícími budou také děti, tanečníci s hendikepem a snad i senioři, kteří program obohatí
o další taneční styly. V druhém bloku se můžete těšit na poloprofesionální a profesionální
ﬂamencové tanečníky a hudebníky.
Součástí programu budou i dva taneční
workshopy pro všechny přítomné, na kterých
si mohou ﬂamenco a romské tance vyzkoušet
i úplní začátečníci. A proč tančit? Slovy Hanky
Zubákové, tanečnice a lektorky z Kolína:
„Pojďme tančit životem – je jedno jak, jedno kdy a s kým, důležité je jen tančit tak, jak
si to přeje vaše tělo a vaše duše, protože
v tomto propojení naleznete celý vesmír.“
Jana Janíčková
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XVII. PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI

VIZE KNIHOVEN
Výstava v Moravské zemské knihovně
představuje architektonické proměny
a inovace českých knihoven a současně nahlíží do budoucnosti.
Moravská zemská knihovna zve příznivce architektury, čtenáře, knihovníky,
i širokou veřejnost na výstavu s názvem
(re)Vize knihoven 21. století – prostor –
funkce – příležitost.
Výstava napříč čtyřmi podlažími budovy
představuje prostřednictvím oboustranných panelů náhled na vývoj architektonických řešení knihoven v České republice. Stěžejní část výstavy je umístěna
v galerii v přízemí budovy, kde si na 12
panelech mohou návštěvníci prohlédnout
zajímavé novostavby a rekonstrukce českých knihoven mezi lety 2015 až 2020.
Na jednotlivých panelech je představeno celkem 21 knihoven od těch nejmenších obecních, až po krajské knihovny.
Vybírány byly především s ohledem na
netradiční architektonické řešení budovy
nebo zajímavé interiérové prvky. Nechybí
informace jako rok a popis realizace,
návrhy studií, počet obyvatel města, typ
ﬁnancování a fotograﬁcké materiály, aby
návštěvníci získali komplexní obraz
o vývoji a trendech v architektonických
realizacích posledních let. Návštěvníci tak
mohou nahlédnout a posoudit knihovny
nejen zvenčí, ale též inovativní přístup
v interiérech knihoven. Výstavu obohacují
vybrané studie návrhů vystavených
knihoven, citáty o knihovnách od slavných
osobností, obálky knih souvisejících
s tématem architektury či volná stěna, kde
mohou návštěvníci tvořit cloud slov na téma
architektura knihoven.
První patro foyer nabízí vhled do rekonstrukcí jihomoravských knihoven v letech
2016 až 2019, realizovaných z dotačního
titulu Obecní knihovny na podporu rozvoje a modernizace knihoven. S historií
Moravské zemské knihovny, fotograﬁemi
průběhu výstavby stávající budovy a zajímavými fakty se návštěvníci seznámí ve
foyer druhého patra. Do současnosti
a možné budoucnosti architektury českých knihoven návštěvníky přenesou
návrhy a trojrozměrné modely studentů
Fakulty architektury VUT v Brně, umístěné
ve třetím patře. Výstava je k vidění do konce dubna, přístupná je také v on-line verzi
na adrese: architektura.knihovny.cz.
Radoslav Pospíchal



XVII. Příhraniční slavnosti městských částí
Brno-střed, Brno-Královo Pole a Brno-Žabovřesky se letos konají opět v tradičním
termínu 30. dubna od 16.30 hodin v sadech
Národního odboje v parku před Šelepkou.
Připomeneme si a oslavíme mnohdy neviditelné hrdinství těch, po kterých jsou pojmenovány ulice našeho města. V letošním roce
uplyne 80 let od heydrichiády, a proto vzpomeneme ty, kteří byli umučeni či popraveni
v roce 1942. Za Brno-střed jsou to například
František Drobný, Matěj Pavlík-Gorazd, Jan
Uher, Václav Jiříkovský, Josef Kudela, Josef
Tvrdý a Bohuslav Všetička, za Brno-Královo

Pole Jan Florian, František Hutař, Ladislav
Kabátník, Petr Kaman, Bohumír Košina, Miroslav Křivý, Josef Podešva, Fráňa Ptašinský,
Josef Rameš, Josef Skřivan, Karel Staněk,
Jaroslav Škára, Rudolf Terer a Tomáš Vacek,
za Brno-Žabovřesky Adolf Burian, Čestmír
Jelínek, Jaroslav Kallab, Jaroslav Král, Karel
Sirotek, Alois Šeránek či Břetislav Šmejkal.
Příhraniční slavnosti se konají od roku 2006
v rámci pietního aktu a koncertu Nebe plné
hvězd. V programu vystoupí Eduard Stehlík,
bývalý ředitel odboru pro válečné veterány
ministerstva obrany a nynější ředitel Památníku Lidice, ale také představitelé občanského sdružení Paměť, kteří připomenou poslední popravu ve věznici na Cejlu před rovnými
sedmdesáti lety. V hudební části vystoupí
umělci, umělkyně a další osobnosti se vztahem k Brnu, kteří se ve vzpomínaných letech
narodili. Například Miloš a Jiří Štědroňovi,
Mojmír Bártek, Jan Dalecký, Jan Smolík, Jindřich Pospíšil či Jana Matysová. V programu
vzdáme hold i letos devadesátiletému Jaromíru Hniličkovi a loni stoletému Gustavu Bromovi. Program uvádí Barbora Černošková
Vladimír Koudelka 
a vstup je volný.

MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ

Mezinárodní den Romů se slaví 8. dubna,
v Brně se však již tradičně oslavy rozprostřou prakticky do celého týdne, a v jeho
průběhu nabídnou spřátelené organizace
spektrum zajímavých akcí pro veřejnost.
Romové slaví Mezinárodní den Romů každoročně od roku 1990, v České republice
se slaví od roku 2001. Datum 8. dubna připomíná den vzniku Mezinárodní romské
unie, založené v roce 1971 v britském
Orpingtonu.
Muzeum romské kultury připravilo pro tyto
dny lákavou programovou nabídku a srdečně na ni zve všechny návštěvníky. V dubnu
končí oslavy třicetiletí muzea. Při této příle-
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žitosti bude od 7. dubna zpřístupněna retrospektivní fotograﬁcká výstava mapující jeho
historii. Samotná oslava mezinárodního dne
začne od 15.00 hodin na Dominikánském
náměstí slavnostním Průvodem romské
hrdosti. Ve spolupráci s neziskovou organizací IQ Roma servis připravilo muzeum od
18.00 hodin v brněnské Káznici slavnostní
koncert. Poslechnout si budete moci kapelu
Feri & Gypsies a také Cimbálovou hudbu
Davida Oláha z Klenovca. Během slavnostního večera budou vyhlášeny výsledky
druhého ročníku fotograﬁcké soutěže Muzea
romské kultury. Jak cimbálová hudba, tak
fotosoutěž mají úzkou návaznost na krásnou
fotograﬁckou výstavu Otisk cest. Fotograﬁe
Claude a Marie-José Carret. Ti pravidelně
navštěvují Klenovec a s místními Romy mají
blízké vazby.
Oslavy zakončí 12. dubna jedinečný koncert ﬁnské romské zpěvačky Hilji Gronfors
s kapelou, konaný v brněnské Káznici. Na
všechny koncerty je vstup zdarma, zároveň
i vstup do Muzea romské kultury je ve dnech
7. a 8. dubna bezplatný. Bližší informace o programu naleznete na webu: rommuz.cz.
Mgr. Petra Lazárková



Kultura

RAKOUSKÁ MORAVA

Nová stálá expozice starého umění
představí nejvýznamnější malby
a sochy ze sbírek Muzea města Brna
do konce devatenáctého století.
Výstava v prostorách Špilberku navodí
představu, s jakými výtvarnými díly se
Brňané ve své době setkávali, a jak se
umění v Brně v období habsburské
monarchie vyvíjelo. Nejvýznamnější
doklad brněnského malířství v období
před třicetiletou válkou představuje soubor měšťanských obrazových epitafů.
Barokní sochařství reprezentují sochy
největšího brněnského sochaře 18. století Andrease Schweigla. Všechny epitafy a sochy původně zdobily kostel svatého Jakuba, odkud byly odstraněny při
jeho regotizaci v sedmdesátých letech
devatenáctého století. Část expozice
věnovaná 19. století přináší díla slavných
vídeňských malířů, s nimiž se setkávali
i tehdejší návštěvníci brněnských výstav,
předních moravských malířů, kteří se
prosadili i za hranicemi své země i umělců, kteří svůj život i uměleckou kariéru
spojili s Brnem a jeho okolím.
Stálá expozice Rakouská Morava
představuje 43 uměleckých děl, 36 obrazů a sedm soch. „V mezinárodním měřítku asi nejslavnější umělecká jména
představují autoři dvou poměrně nenápadných malých obrazů, které v expozici
visí vedle sebe. Theodor Hörmann byl
jedním z hlavních iniciátorů vzniku
Vídeňské secese. Jejího založení se sice
nedožil, ale i Gustav Klimt ho vnímal jako
svého ideového předchůdce. Tina Blau-Lang byla vedle Olgy Wisinger-Florian
jedinou vídeňskou malířkou, které se
skutečně podařilo prosadit v tehdy čistě
mužském uměleckém světě.“ uvedl
kurátor expozice Robert Janás.
Mgr. Michaela Budíková

DIVADLO HLEDÁ HERCE
Konkurz Brněnského Dětského Divadla se
uskuteční v neděli 1. května od 9.00 do
16.00 hodin v prostorách sálu/auly Gymnázia Matyáše Lercha na Žižkově 55.
Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 16 let, respektive
mládež do 18 let. Divadlo od svého založení
v roce 2009 doposud uvedlo, převážně
v prostorách sklepní scény Divadla Husa
na provázku, třeba inscenace Baron
Trenck – starobrněnská pověst v režii Pavla
Gejguše, hru Lesní láska podle scénáře
Milana Uhde, na hudbu Miloše Štědroně
a v režii Simony Nyitrayové, středověkou
frašku Sachsiáda v režii Vítězslava Větrovce,
Rozhádanou abecedu o šikaně na základní
škole podle scénáře a v režii Michaely Rotterové a mnohé další.
Soubor se ve všech oblastech své
výchovně umělecko-dramatické činnosti
zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého
věku do přípravy každé jednotlivé divadelní
inscenace od samého počátku. Děti, které
konkurzem úspěšně projdou, se mohou
zúčastnit Letního soustředění divadla v termínu od 6. do 20. srpna.

Získané znalosti a dovednosti z divadla
děti využijí nejen při dalším studiu, ale i v běžném životě. Přihlásit se k účasti na konkurzu
a další informace lze získat na e-mailové
adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz,
případně na telefonním čísle: 603 584 610,
základní informace najdete také na webu:
www.brdd.cz.
Jiří Ryšánek
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Kultura

KOUZELNÁ FLÉTNA JINAK

Janáčkova opera Národního divadla Brno
uvede 13. dubna operu Kouzelná ﬂétna od
W. A. Mozarta, kterou bude režírovat jeden
z nejznámějších českých činoherních režisérů Miroslav Krobot.
Miroslav Krobot uvedl Kouzelnou ﬂétnu ve
vlastní úpravě poprvé se souborem v Dejvickém divadle již v roce 2003 se živým
orchestrem a s řadou hostů, a propojil tak
náročný zpěv s činohrou. Brněnská inscenace představí původní singspiel s důrazem na

virtuózní hudební čísla, ale také s humorem,
který je libretu vlastní. „Je to příběh se šťastným koncem. Chceme nastudovat vizuálně,
hudebně i herecky přitažlivou inscenaci,“
popsal Miroslav Krobot.
I přes sci-ﬁ koncept diváci samozřejmě
nepřijdou o slavné árie Královny noci, lyrická
čísla zamilovaného páru Tamina a Paminy,
stejně jako roztomilý Pa-pa-pa duet Papagena a Papageny.
Kouzelná ﬂétna je jednou z nejhranějších
oper ve světovém měřítku. Jde o poslední
Mozartovo dramatické dílo, které bylo poprvé
uvedeno v roce 1791. Má dvě dějství, libreto
je napsáno německy Emanuelem Schikanederem, Mozart tedy dílo komponoval v rodném jazyce. Filozoﬁcky laděný děj s mnoha
odkazy na zednářskou symboliku vypráví příběh o Taminovi, který za pomoci kouzelné
ﬂétny a ptáčníka Papagena hledá princeznu
Paminu. Kouzelná ﬂétna byla původně určena
pro jeviště na vídeňském předměstí, pro
návštěvníky lidové, nicméně se dotýkala až
symboliky, nejvážnějších meditací a bezprostředního humoru.
Alena Navrátilová Ochrymčuková



HOUSLOVÝ RECITÁL
Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno
zve i tentokrát na umělce skvělé mezinárodní pověsti.
V úterý 5. dubna v 19.00 hodin uvítáme
v Besedním domě houslového virtuoza Ivana
Ženatého. Finalista Čajkovského soutěže
v Moskvě, vítěz Pražského jara a laureát mezinárodní tribuny UNESCO opakovaně vystupuje po celém světě. Je rovněž známým
pedagogem, jenž působil jako profesor na
Cleveland Institute of Music v USA, učí na
Hochschule für Musik v Drážďanech a na Královské hudební akademii v Kodani. Spolu
s Ženatým vystoupí jeho stálý komorní partner, brněnský klavírista Igor Ardašev. Také
on představuje ve svém oboru absolutní špičku. Má za sebou vítězství v Athénách, je laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě, Pražského jara a soutěže královny Alžběty
v Bruselu. I Ardašev vyvíjí bohatou sólistickou
koncertní činnost a vyučuje hru na klavír na
JAMU v Brně. V podání obou umělců vyslechneme Fantazii Franze Schuberta, Českou
rapsodii Bohuslava Martinů, Nokturno Antonína Dvořáka a Třetí sonátu Johannesa
Brahmse. Je tedy opravdu nač se těšit!
Emil Drápela



KDO SESTŘELIL ANDĚLA?

Sugestivní otázku Kdo sestřelil anděla? si
23. dubna diváci Divadla Bolka Polívky
položí poprvé, a to dokonce ve světové premiéře.
Autorem stejnojmenné hry nesoucí podtitul
Voli slzy nepijí je současný přední český dramatik Karel Steigerwald, který ji napsal speciálně pro Bolka Polívku a jeho scénu. Tvůrci
sami ji charakterizují jako komedii o lži a nadchne hravým dramatickým jazykem plným
slovních hříček, dvojsmyslů, narážek, metafor

a kritických odkazů, které navíc v dění posledních týdnů znějí ještě aktuálněji.
Hlavními postavami jsou voják a ﬁlozof, dva
tuláci, kteří se sejdou v jakémsi zbořeném kostele. Čekají na udělení řádu, nebo spíš na
popravu. Od počátku bylo jasné nejen obsazení Bolka Polívky, ale i jeho partnera, kterým
je Cyril Drozda. Postavu Marie, která tone v hrůze lásky a je až nebezpečně skutečná, alternují
dvě skvělé herečky: pražská Eva Salzmannová
a brněnská Ivana Hloužková, která s B. Polív-
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kou působila již v Divadle Husa na provázku.
Režie se ujal Břetislav Rychlík. Diváci by měli
odcházet s úsměvem na tváři a s trnutím uvnitř.
Druhá premiéra se bude konat 24. dubna
a další uvedení následuje 27. dubna.
Pokud si ale chcete naplánovat pohodový
večer s kvalitním divadlem dříve než v druhé
dekádě dubna, můžete se hned na apríla,
1. dubna, pobavit při pravidelném občasníku
Re:kabaret Re:start Live! Speciálním hostem
večera plného skečů, stand-upů, pantomimy
a improvizace bude Anna Polívková. O den
později je pak na programu unikátní představení Přecházení, v němž se pět klaunů
v elegantním saku snaží vytyčit cestu z jedné
strany jeviště na druhou, ale i napříč vnitřním
světem. Stačí přitom jen málo a všechno
skončí doslova v některém ze zavěšených
kýblů. Pozor, Přecházení je přístupné až od
patnácti let. Posledním z dubnových tipů je
pak opětovné hostování legendárního Radošínského naivného divadla, které tentokrát
k Polívkům přiveze trpkou komedii Mužské
oddelenie o tom, jak se otevírají těla a duše
jeho klientů. Chybět nebudou poetické písně,
Jiřina Veselá 
a hlavně typický humor.
Foto: David Konečný, DBP

Kultura

DUŠE BRNA – ČÁST XII.
Je mnoho možností, jak vnímat svoje město. Vyhledávat zelené oázy, zastavit se
a zvednout oči ke střechám domů, objevovat málo známá zákoutí, hledat rušná
náměstí nebo nové hospůdky, každý podle
svých zálib. Možností je v našem městě
jistě nepřeberně. Každé město má navíc
svoji duši. Jak hledat duši Brna, o to se
v minulosti pokoušeli básníci, historici,
architekti i umělci.
V seriálu vám nabízíme pohled na naše
město z mnoha různých pohledů známých
osobností. Dnes jsme vybrali ukázku z kapitoly Historie brněnské krajiny knihy Brno –
dílo přírody, člověka a dějin, jejíž autorkou
je PhDr. Cecilie Hálová-Jahodová (1892 až
1978), významná brněnská historička, v letech
1948 až 1958 ředitelka Muzea města Brna.
Je autorkou mnoha dalších odborných publikací, například Brno, stavební a historický
vývoj města.

Historie brněnské krajiny
V době počátků města byla spotřeba
vody arci relativně skrovnější, také formy
využívání vodních zdrojů byly podstatně
jiné. Dotkneme se z nich jen těch, které
zásobovaly středověké Brno pitnou vodou.
Byly to zpočátku především studny, zprvu
hloubené, domácí i veřejné. O mnoha veřejných studnách, například o Zlaté studni na
rohu Kozí a Běhounské, o kterou se vedly
dlouhé spory s klášterem herburských
panen, o další na rohu České a Veselé,
o studni soukenických dvorů v Ramhofu
a ještě o jiných, jsou občasné zmínky
v záznamech nejstarší citované městské
knihy.
V roce 1416 byl v Brně se svolením krále
Václava IV. a přízní brněnského měšťana
Václava Haase vybudován Prokopem z Písku první městský vodovod. Voda se čerpala
ze Svratky „na věčné časy“, jak se praví
v královském privilegiu, do vodojemu na
Petrově, zvětšeného v roce 1848 tak, že
mohl pojmouti 2650 věder vody, odtud ji
rozvádělo potrubí po městě. Bylo výslovně
zakázáno, aby se voda pro vodovod čerpala
přímo ze svrateckého náhonu znečištěného
lázněmi. Nařizovalo se přivádět vodu zvláštním potrubím, dlouhým 1200 sáhů, do
vodárny pod Petrovem. Měla se čerpat
v Pisárkách přímo z řeky, avšak ještě před
místem, odkud z ní vycházel náhon.
Vodu z vodárny pod Petrovem odčerpával nahoře na Petrově vodojem, z něhož se
pak rozváděla ulicemi Starobrněnskou

a Peroutkovou do kašny na dnešním Zelném trhu, odtud ulicí Josefskou a Minoritskou do spodní sladovny, která stávala na
místě nynější školní budovy na rohu ulice
Jánské a Pohořelce.
Kromě tohoto svrateckého vodovodu
zásoboval Brno do roku 1520 ještě jiný
vodovod ze Zimplu (Simplu) pod Kraví horou
blíž ústí ulice Grohovy do Údolní. Pro město
neměl valnou cenu, byl nevydatný a napájel
jen několik výtokových stojanů. Šlo o vodu
spodní, její množství bylo značně variabilní.
Mimo tento nevydatný zdroj mělo město
ještě jiný, jen o málo mladší. V roce 1544
bylo město přinuceno trvalým nedostatkem
vody, aby od konventu kláštera v Králově
Poli koupilo rybník Gaisperk i s prameny,
které jej naplňovaly. Vodovod z něho vedl
do kašny, která stávala na náměstí Svobody.
Když pak bylo v roce 1850 královské město Brno sloučeno s 27 předměstími, do té
doby samostatnými obcemi, v jediný celek,
dosavadní vodovod z Pisárek už nestačil
a musil být v roce 1853 rozšířen. Město koupilo k tomu účelu kamenný mlýn s jezem
a zřídilo novou vodárnu v Pisárkách, která
jako dílčí vodovod zásobuje město podnes.
Teprve zavedení vodovodu umožnilo zřizovat v městě kašny, zvláště výhodné při
požárech. Bývaly vyvýšeny nad své okolí
jednoduchým orámováním z kamene nebo
i ze dřeva, v několika případech také zdobené dílem sochařským a kamenickým.
K nejstarším v Brně se vedle kašny na
Petrově počítala ještě kašna v Dominikánské ulici na nároží mezi domem U modré
hvězdy a sousedním pivovarem, jiná v téže
ulici byla proti dominikánskému kostelu.
V pozdější době byly zřízeny kašny před
domem U tří kohoutů, další bývaly na levé
straně kostela sv. Jakuba, v nádvoří Paláce
šlechtičen, v Kobližné ulici a jinde. Z výjimečně umělecky zdobených kašen stojí na
svém místě na Zelném trhu jedině Parnas,
dílo Bernarda Fischera z Erlachu z roku
1696.
V roce 1913 musilo už Brno řešit otázku
zásobování města pitnou vodou vybudováním vodovodu dálkového. Přiváděl výbornou
pramenitou vodu z místa spodními prameny
bohatého od Březové u Svitav v množství
250 litrů za vteřinu, po cestě dlouhé 59 kilometrů vstoupil do zásobovacího vodojemu
v Holých kopcích u Husovic. Představuje třetí
velké historické vodní dílo brněnské.
(je)



NA FESTIVALU
ZAHRAJE HIROMI

Mezinárodní jazzový festival JazzFestBrno zkompletoval hlavní program 21. ročníku.
Nově na seznam účinkujících přibyla
japonská pianistka Hiromi, která svoji
už tak vysokou popularitu ještě znásobila loňským vystoupením na zahajovacím ceremoniálu olympiády v Tokiu.
V Bobycentru vystoupí 28. dubna od
19.30 hodin. Nepřijede sama, ale doprovodí ji smyčcový kvartet. , který sestavil
houslista Tatsuo Nishie, koncertní mistr
Nové japonské ﬁlharmonie. Výsledek
stírá hranice mezi klasickou hudbou
a jazzem a vytváří živoucí organismus,
který má v sobě vášnivou, rockem inspirovanou energii a ﬁlmovou krásu.Dalšími
novými jmény v programu jsou multiinstrumentalista a zpěvák Richard Bona
s českým Jazz Dock Orchestra, kapela
kytaristy Mikea Sterna a saxofonisty Billa
Evanse a duo pianisty Joeyho Calderazza a basisty Johna Patitucciho. Ti
doplnili již dříve zveřejněné jazzové
hvězdy, mezi nimiž se skví kytarista Pat
Metheny, baskytarista Marcus Miller,
zpěvačka Lizz Wright, pianista Brad
Mehldau s Filharmonií Brno, kapela
GoGo Penguin a Delvon Lamarr Organ
Trio. Vzhledem k přesunutým koncertům
z minulých let se termín festivalu letos
rozkutálel do celého roku, a tak se dříve
tradiční jarní festival s několika podzimními koncerty v rámci série Echoes of
JazzFestBrno bude letos konat od března až do prosince, s výjimkou letních
prázdnin nabídne koncert v každém
měsíci.
Termíny koncertů jsou uvedeny na
www.jazzfestbrno.cz.
Radek Babička



Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2022 | 29

Neziskové organizace

TĚHOTNÉ K NÁM MAJÍ BLÍŽ

Období těhotenství nebývá vždy radostným očekáváním, zvlášť pokud rodina řeší
ekonomické problémy nebo jiná životní
úskalí. Našim posláním je chránit a rozvíjet
život dítěte od okamžiku početí. Nově jsme
se přestěhovali do brněnského IBC nedaleko centra.
Poradna Na počátku poskytuje sociální
a nově i psychologické poradenství ženám,
které chtějí svou situaci zodpovědně řešit
v atmosféře bezpečí a důvěry. „Radíme
samozřejmě i v praktických záležitostech,
jako je vyřizování dávek nebo zjišťování, na

co má konkrétní žena nárok,“ popsala vedoucí Poradny Na počátku Jitka Došlová.
Na základě poptávky žen po psychologické podpoře jsme rozšířili tým o kvaliﬁkovanou
psycholožku. Nová služba se zaměřuje i na
ženy se zkušeností potratu. „Téma je stále
tabuizované nebo zlehčované. Málokdo ví,
jak se k ženě po potratu postavit,“ vysvětlila
psycholožka Jitka Mahdalová. Kontakty
a podrobnosti o službě jsou na adrese:
www.napocatku.cz, kde zájemkyně najdou
i chat a mohou se poradit i anonymně.
Pokud to situace ženy vyžaduje, můžeme jí

nabídnout ubytování v azylových zařízeních
Domov pro dětský život a Byty Na počátku.
Obě služby nabízejí pomoc s přechodným ubytováním maminkám s dětmi v tísni, podanou
ruku tu najdou i oběti domácího násilí nebo
těhotné ženy. Jsme rádi, když se nám ženy i po
odchodu z našich zařízení ozývají a můžeme
se s nimi radovat z jejich osobních úspěchů.
Chcete pomoct ženám, které to nemají jednoduché? Zmiňte se o nás, pokud máte ve
svém okolí maminku, která by nás mohla
potřebovat. Činnost Na počátku můžete podpořit i ﬁnančně na účtu veřejné sbírky
3657833/0300 nebo prostřednictvím DMS.
Další formy pomoci ženám v tísni najdete na
webu organizace v záložce Podpořte nás.
„Vážíme si každého, komu zranitelné ženy
a maminky nejsou lhostejné,“ uzavřela ředitelka a jedna ze zakladatelek Na počátku Eva
Vondráková. Pokud se nacházíte v těžké situaci, neváhejte se na nás obrátit nebo nás
navštivte v sedmém patře na Příkopu 6.
V letošním roce plánujeme setkání s veřejností v Poradně Na počátku v souvislosti s Týdnem pro rodinu ve dnech od 7. do 15. května.
V září nás pak zastihnete na RokleFestu.
Jana Lokajová 
Těšíme se na vás.

VĚNUJ SE PREVENCI, VYHNEŠ SE NEMOCI
Terénní program Zdravotně sociální pomoc
příspěvkové organizace DROM, romské
středisko pomáhá především obyvatelům
vyloučených lokalit, kteří se nachází
v nepříznivé sociální situaci spojené s péčí
o zdraví a nejsou schopni ji řešit svépomocí
nebo za podpory někoho z členů rodiny či
přátel.
Zaměřujeme se na doprovody k lékařům,
pokud klient neví, kam se má se svými obtížemi obrátit nebo pokud se nezvládá
domluvit s lékařem na postupu léčby. Řešíme dávky pro osoby se zdravotním postižením od příspěvku na péči po parkovací
průkazy pro osoby se zdravotním postižením. Také nás mohou kontaktovat lidé, kteří
řeší potíže se zdravotní pojišťovnou.
A samozřejmě se na nás mohou obrátit i lidé
mimo vyloučené lokality, cizinci a rodinní
příslušníci, kteří potřebují pouze poradit.
K výčtu našich aktivit patří také pomoc
s žádostmi a potřebnými dokumenty pro
nadační fondy, které využíváme v případech, kdy klient potřebuje kompenzační
pomůcku, jež není plně hrazená zdravotní
pojišťovnou.

Během poskytování služby opakovaně
narážíme na zjištění, že se lidé velmi málo
věnují prevenci. Naši klienti často nevědí,
na co ve zdravotnictví mají nárok. Snažíme
se všechny motivovat a vést k prevenci,
protože to je cesta, jak předcházet vážným
onemocněním a možným trvalým násled-
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kům. Většina lidí ví o možnosti absolvovat
preventivní prohlídku u zubaře dvakrát do
roka, o preventivní prohlídce u praktického
lékaře jednou za dva roky, ženy pak mají
nárok na gynekologickou prevenci jednou
ročně, v případě užívání antikoncepce dvakrát za rok. Málokdo ale už ví, že ženy by
měly preventivně podstupovat mamografické vyšetření, a to od 45 let jednou za dva
roky. Stejně tak se tolik nemluví o prevenci
rakoviny tlustého střeva a konečníku, která
se provádí speciálním vyšetřením v intervalu
od 50 do 55 let jednou ročně, od 55 let pak
jednou za dva roky. Řadu prohlídek, vyšetření a očkování je též nutné absolvovat
s dětmi, přičemž na termíny dohlíží pediatr
a v případě, že nejsou dodržovány, dává
podnět na OSPOD.
Naše práce je někdy složitá, často jsme
mostem mezi pacientem a lékařem. Spousta lidí se domnívá, že každý má zhruba stejné schopnosti se o sebe postarat, my z praxe ale víme, že realita je někdy velmi odlišná.
Více informací o naší službě můžete získat
na www.drom.cz.
Tým služby Zdravotně sociální pomoc



Neziskové organizace / Sport

PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ

KLÍČ K POMOCI
Klíč k pomoci není jen název projektu,
ﬁnancovaného z Evropského sociálního fondu, který je v současné době realizován Asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
ve spolupráci s Úřadem práce České
republiky – Krajské pobočky v Brně.
Je to i docela ojedinělý způsob, jak
pomoci osobám pečujícím o jiné závislé
osoby v celém Jihomoravském kraji. Do
účasti v projektu se zapojilo již více než
36 zájemců, nejen rodičů, pečujících
každodenně o nemocné, nebo zdravotně postižené děti, ale i dospělé dětí, které se starají o své rodiče v domácím prostředí. Většina z nich rezignovala na své
pracovní úspěchy a budování kariéry
a sbírají body tam, kde se to dnes příliš
nenosí – ve vztazích ve vlastní rodině.
Zájemcům jsme zdarma nabídli akreditované rekvaliﬁkace podle vlastního
výběru, semináře IT, pomoc psychologa,
motivační kurzy, či možnost zapojení do
pracovního procesu, kde po dobu pěti
měsíců hradíme zaměstnavateli náklady
na mzdu pro zaměstnance.
S jednotlivými účastníky jsme od podzimu roku 2020 společně prošli nelehké
rozhodování, zda se zapojit, jak si zorganizovat čas a péči po dobu své nepřítomnosti a jestli je to pro ně vůbec k něčemu
dobré. Nabídli jsme pomoc ve výběru
rekvaliﬁkací, které byly v rámci projektu
ve většině případů hrazené v plné výši.
Přesto, že nelehká doba posledních dvou
let nepřála osobním setkáváním, i vzdělávací agentury přizpůsobily svoji výuku
okolnostem, a v mnoha případech zařadily
do nabídky vzdělávací kurzy on-line, což
mnoha zájemcům usnadnilo jejich absolvování.
Po dokončené rekvaliﬁkaci již do pracovního procesu ve zkráceném úvazku
nastoupilo několik účastníků, další se
chystají. Podařilo se nám tak pomoci
lidem, kteří pomoc opravdu potřebovali.
Jak nám napsala jedna z klientek: „Změnili jste mi život!“
Projekt bude ukončen 30. září 2022, do
té doby je možnost se ještě přihlásit na emailu: info@annojmk.cz, nebo telefonních
číslech: 541 215 533 a 733 724 029.
Neváhejte, možná pomůžeme ivám. Projekt Klíč k pomoci je spoluﬁnancován z ESF
fondů, CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_90/0012299.
Zdeňka Veselá



Armáda spásy prostřednictvím služby Prevence bezdomovectví poskytuje pomoc
široké škále potřebných.
Mezi uživatele sociální služby Prevence
bezdomovectví patří spousta rozdílných lidí
a osobností. Může se jednat o matky či otce
samoživitele, rodiny s dětmi či jednotlivce
jako jsou osamělí senioři, osoby závislé na
návykových látkách či lidé postupující z jiné
sociální služby. Obecně však jsou to lidé starší 18 let, kteří cítí, že potřebují podporu
a pomoc v jejich situaci. Často přicházejí se
stejným problémem, kterým je nevyhovující
bydlení či žádné bydlení. Většinou se nejedná o jediný problém, který potřebují řešit,
a proto se pomoc sociálního pracovníka
zaměřuje komplexně na nepříznivou situaci
uživatele jako celek, kdy je potřeba individuální přístup.
S různorodostí cílové skupiny přichází také
rozdílné zakázky a potřeby, které sociální
služba řeší. Obracejí se na nás lidé, kteří
potřebují pomoc se získáním kompetencí
v oblasti vedení domácnosti nebo péče
o děti, potřebují podporu ve zlepšení ﬁnanční
situace nejlépe prostřednictvím zaměstnaní,
aby následně mohli začít mapovat svoji dlu-

hovou situaci, začít splácet dluhy a podobně.
Sociální pracovníci pomáhají lidem s vyplněním různých formulářů, při získání sociálních
dávek, během procesu při uznání starobního
nebo invalidního důchodu a podobně. Náplň
práce sociálního pracovníka je tak rozmanitá
až kam vaše fantazie dosáhne.
Uvedu příklad uživatele, který do služby
přichází z azylového domu jako zaměstnaný
na hlavní pracovní poměr. Je si vědom svých
dluhů a rád by vstoupil do insolvence, což
mu však nedovoluje určitá nestabilita bydlení
v azylovém domě, které je stanoveno na
jeden rok. Tréninkové bydlení v Armádě spásy je poskytováno na dobu dvou až tří let,
což poskytuje uživateli určitou stabilitu a zázemí, aby mohl řešit své dluhy a další věci s tím
spojené. Sociální pracovník může uživateli
předat kontakt na bezplatnou právní službu,
kam jej může také doprovodit a díky této
pomoci může uživatel vstoupit do insolvence
a splatit své dluhy.
V případě zájmu se můžete na naši službu
obrátit na brněnských adresách: Staňkova 4,
Francouzská 72, Bratislavská 40, případně
telefonicky na čísle: 773 770 252.
Bc. Kristýna Štenclová, DiS.



ZAHRAJTE SI FOTBAL

Chceš hrát fotbal v centru? Dojdi na Morendu. Hledáme nové hráče, rádi u nás uvidíme
i děti, mládež a dospělé z Ukrajiny.
Nábor mládeže do klubu SK Moravská
Slavia-fotbal se koná každé úterý a čtvrtek
od 16.00 hodin na Morendě na Vojtově 12.
Zájemci mohou kontaktovat Marcela Hejnu

na čísle: 602 579 133. Více informací najdete
také na www.skmoravskaslavia-fotbal.cz.
Klub můžete přijít podpořit i jako fanoušci,
zveme vás na jarní domácí zápasy krajského
přeboru JmKFS mužů:
 9. dubna
SK Moravská Slavia Brno – Ráječko
v 15.30 hodin
 30. dubna
SK Moravská Slavila Brno – Svratka
v 16.30 hodin
 14. května
SK Moravská Slavia Brno – Bohunice
v 16.30 hodin
 25.května
SK Moravská Slavia Brno – Boskovice
v 17.30 hodin
 28.května
SK Moravská Slavia Brno – Bosonohy
v 17.00 hodin
 4. června
SK Moravská Slavia Brno – Líšeň B
v 17.00 hodin
 11. června
SK Moravská Slavia Brno – Mutěnice
Ing. Tomáš Kubík 
v 17.00 hodin
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Inzerce

MALBY
21 Kč/m2,

ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,
dveří 450 Kč/kus, radiátorů atd.
tel.: 606 469 316
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Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Živnostníci pro Brno-střed a okolí
www.maliribrno-hezky.cz

oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
OĤåNDHOHNWULFNiSRORKRYDFt
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Při prodeji nemovitosti Vám garantuji
 lidský přístup
 videoprohlídku zdarma
 profesionální přípravu nemovitosti k prodeji  3D scan nemovitosti zdarma

Nabízíme okamžitý výkup
Vaší nemovitosti za nejvyšší možnou cenu!
Vyplatíme Vám až 500 000 Kč při podpisu kupní smlouvy



Kupon na odhad tržní ceny nemovitosti zdarma



 prodej nemovitosti
 pro dědické řízení
 pro majetkové vyrovnání
Platnost kuponu je do 31. 8. 2022
Neváhejte mě kontaktovat a svěřte mi svoji nemovitost k prodeji či pronájmu

Telefon: 777 729 415 • e-mail: ivana.filousova@century21.cz • www.ivanafilousova.cz
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