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Po letním povídání s Froso Tarasidu vstupujeme do letošního podzimu rozhovorem
s člověkem, který, jak sám o sobě prohlašuje,
je polovičním Řekem. O své druhé půlce říká,
že je valašská a přitom je naše zářijová osobnost křtěná Vltavou. Kořínky však v současné době úspěšně zapouští v Brně. Většina
ze čtenářů bude znát spíše než jeho sympatický obličej jeho sympatický a znělý hlas,
kterým promlouvá prostřednictvím Českého
rozhlasu Brno, kde je moderátorem, redaktorem a především vedoucím programu této
nejposlouchanější regionální rozhlasové stanice. Tento měsíc mu bude třicet a jmenuje
se Jiří Kokmotos.
Pokračování na str. 15
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Na Nové sady se vrací sport – tentokrát basketbal
Sportoviště na Nových sadech, hned za
křižovatkou s Hybešovou a Nádražní, je
opět v provozu. Sportovní a rekreační
areál Kraví hora, což je příspěvková organizace městské části Brno-střed, zde otevřel hřiště na basketbal.
Provozní doba byla stanovena od 15.00 do
21.30 a vstup je zdarma. Sportovci mají
k dispozici WC a šatnu. „Od září počítáme
s tím, že dopolední kapacitu nabídneme
k využití školským zařízením,“ řekl starosta
městské části Brno-střed Martin Landa.
Samotné náklady na zprovoznění a vybavení
sportoviště činí 71 290 Kč, z toho příprava
povrchu vyšla na 7 100 Kč, pořízení a instalace ochranných sítí na 45 000 Kč a nákup
dvou mobilních basketbalových košů včetně
konstrukce stál 19 190 Kč.
Zveme občany na
8. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

16. září 2015
v 16.00 hod. ve Společenském centru
radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.brno-stred.cz.

Provoz malého sportovního areálu na
Nových sadech byl zahájen na podzim roku
2006 a v letní a zimní sezóně zde byl střídavě
instalován skatepark a kluziště. „K ukončení
činnosti došlo v druhé polovině roku 2013,
a to z důvodu převodu pozemků ze statutárního města Brna na společnost Jižní centrum a následně na Brněnské komunikace.
Následně jsme dostali opět možnost místo
využít,“ přiblížil okolnosti starosta Martin
Landa.
„Mobilní kluziště, které bývalo na Nových
sadech a jednu zimu také v parku na Moravském náměstí, letos hodláme opět zprovoznit, a to s největší pravděpodobností na
koupališti na Kraví hoře. Překážky ze skateparku jsou už poměrně letité, a tudíž velmi
opotřebované a jejich oprava by byla nerentabilní. Předpokládáme, že bychom je darovali nějakým nadšencům, kteří by je ještě
dokázali využít, a spíše se soustředíme na
hledání vhodné lokality pro vybudování skateparku s betonovým povrchem,“ popsal
záměry radnice místostarosta Ing. Martin
Schwab.
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Další sportoviště přístupná veřejnosti v centru Brna postupně přibývají. „Nově jsou například k dispozici fitness prvky v čerstvě
zrekonstruovanému Björnsonově sadu a při
ulici Zderadova, dále začne oprava a rozšíření multifunkčních hřišť v přední části areálu
koupaliště na Kraví hoře, během letošního
roku by také mělo dojít nákladem kolem dvou
milionů korun k obnově herní plochy stávajícího sportoviště na temeni parku Kraví
hora,“ upozornila na další nová místa vhodná
k rekreačnímu sportování místostarostka
městské části Brno-střed Mgr. Jasna Flamiková. Během letošního podzimu na území
městské části Brno-střed rovněž proběhne
několik let připravovaná regenerace sportovních ploch v lokalitách Čechyňská, Vsetínská,
Trýbova, Botanická, Rybářská a Vysoká, a to
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
s většinovým financováním z Regionálního
operačního programu Jihovýchod.
Kompletní seznam volně přístupných hřišť
a sportovišť na Brně-střed je k dispozici na
webu radnice www.brno-stred.cz.
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V městském prostoru si mají být pěší, cyklisté i automobilisté rovni
Opravy ulic na Brně-střed
nemají vést jen k dílčím úpravám komunikací, ale má při
nich vznikat nový městský prostor, ve kterém si budou pěší,
cyklisté i řidiči rovni a v němž
bude omezena rychlost aut na
30 kilometrů v hodině.Toto stanovisko přijala Rada městské
části Brno-střed a požádala
o jeho naplňování Odbor
dopravy Magistrátu města Brna
a Brněnské komunikace.
„Zavádění takzvaných zón 30 připravuje správce většiny silnic na
našem území, městská společnost
Brněnské komunikace. Smyslem
snižování povolené rychlosti na 30
kilometrů v hodině v takzvané
obslužné síti je plošné zklidňování

dopravy, zvýšení bezpečnosti,
zmírnění hlučnosti i emisí, ale
i finanční úspora při stavbách
a rekonstrukcích. Pokud například
dítě vběhne na silnici třináct metrů
před autem jedoucím třicet kilometrů za hodinu, stihne řidič auto
zastavit.V padesátce nestihne ani
začít brzdit,“ vysvětlila místostarostka městské části Brno-střed
Mgr.Jasna Flamiková a zdůraznila,
že návrh se netýká hlavních místních komunikací. Podle jejího vyjádření rada se zřízením zón 30 na
území městské části Brno-střed
souhlasí s tím, že plánované rekonstrukce a opravy budou projektovány se zohledněním bezpečnostních prvků těchto zón. Rada dále
doporučila při projektování zóny
30 v historickém jádru omezit počet

parkovacích míst s ohledem na
vznik parkovacích domů a řešit
oblasti zón s co nejmenšími dopady na investice. „Preferujeme rychlé řešení především úpravou
dopravního značení a co nejmenšími stavebními zásahy,“ doplnila
místostarostka Flamiková.
Součástí projednávaného tématu
bylo i přijetí Prohlášení městské
části Brno-střed pro řešení zón
30 na území MČ Brno-střed při
rekonstrukcích ulic nebo výstavbě
nových ulic. „To vymezuje základní mantinely pro statickou i průjezdnou automobilovou dopravu,
pro cyklodopravu, pro pohyb
pěších a pro využití zeleně,“ představil rámec prohlášení Ing. arch.
Petr Bořecký, radní pro výstavbu
a územní rozvoj. Z komplexu

navrhovaných opatření je možné
jmenovat například preferenci
rezidentního a abonentního parkování, a to s důrazem na kolmá
parkovací stání, vymezení ploch
jak pro zásobování, tak pro sdílení
aut (carsharing), zajištění obousměrného pohybu cyklistů v hlavním dopravním prostoru, tedy na
vozovce, stejně jako instalaci jednotných a dostatečně kapacitně
umístěných stojanů na kola včetně bikesharingu. „Navrhujeme
také zřízení pobytových míst pro
krátkodobý odpočinek pro pěší
a rozptylové plochy před významnými budovami. Zapomínat se
také nesmí třeba na doplňování
městských prostor velkokorunovými stromy,“ řekl Petr Bořecký.
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Prohlášení městské části Brno-střed pro řešení zón 30 na území MČ
Brno-střed při rekonstrukcích ulic nebo výstavbě nových ulic
Prohlášení městské části Brno-střed pro řešení zón 30 navazuje na metodiku řešení zón 30
v Brně zpracované společností
Brněnské komunikace a. s.
Městská část Brno-střed požaduje zřizování zón 30 na svém
území jako městského prostoru, nikoliv pouze jako dopravní
komunikace.

Chceme vrátit život do ulic.
V tomto městském prostoru by si
měli být rovni pěší, cyklisté i automobilisté.
DOPRAVA AUTOMOBILOVÁ –
PRŮJEZDNÁ
1. Regulovat průjezdnou dopravu
územím ve smyslu:
 zamezení čistého průjezdu
ve smyslu zkratky v území
 zamezení vytváření náhradních propojení za nekapacitní
pohyby v křižovatkách na
sběrných komunikacích.
2. Regulaci rychlosti na území zón
30 řešit stavebně technickými
opatřeními na vjezdech a ve
vytipovaných místech určených
pro bezpečné příčné pěší vazby
v ulici formou:
 zvýšených křižovatkových
ploch
 povrchovou úpravou (kombinace živičných povrchů
s kamennou, resp. betono-

vou dlažbou – použití kamenné, resp. betonové dlažby
určit ve vztahu k městské
památkové rezervaci)
 implementování prvků „sdíleného prostoru“.
DOPRAVA AUTOMOBILOVÁ –
STATICKÁ
1. Na území zón 30 zavést urychleně zóny regulovaného parkování s důrazem na:
 preferenci
rezidentních
a abonentních stání při
cenovém zohlednění množství vozidel na byt/provozovnu
 vymezení ploch pro krátkodobá stání/ zásobování
 časoprostorové zohlednění
parkování pro návštěvníky
s důrazem na cenovou regulaci poptávky
 vymezení ploch pro vozidla
carsharingu, resp. veřejných
dobíjecích míst pro elektromobily.
2. Pokud to územně technické
parametry dovolí, zřizovat kolmá a podélná parkovací stání
umožňující lepší příčnou prostupnost ulice pro pěší.
3. Zamezit parkování na chodnících a na vymezených pobytových plochách stavebně technickými opatřeními (sloupky,
podélnými dopravními prahy,
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vhodně situovanými plochami
zeleně apod.).
DOPRAVA CYKLISTICKÁ
1. Cyklistický provoz řešit výhradně v hlavním dopravním prostoru (na vozovce).
2. Zajistit obousměrný provoz
cyklistů.
3. Zajistit jednotný vzhled a technické řešení stojanů na kola
 vzor historické centrum (typ
obrácené U)
 použití kamenné, resp. betonové dlažby ve vztahu
k městské památkové rezervaci.
4. Vymezit místa pro parkování kol
(stojany na kola)
 řešit v prostorách nároží a vysazených ploch v ulici v mezikřižovatkových úsecích
 před veřejnými objekty a parky.
5. Vymezit plochy pro bikesharing
 umístění podle technické studie Bikesharing ADOS 2014.
DOPRAVA PĚŠÍ A POBYTOVÉ
PLOCHY
1. Příčné pěší vazby řešit vysazenými chodníkovými plochami:
 v prostoru nároží křižovatek
 v mezikřižovatkovém úseku
především v lokalitách vstupů
do společensky významných
nebo frekventovaných budov

a veřejných prostranství (školy, parky apod.), minimálně
však po cca 100 m.
2. Pobytová místa pro krátkodobý
odpočinek (lavičky, zeleň) s preferencí odstínění od automobilové dopravy.
3. Frekventované trasy vybavit
dostatkem množství košů na
odpadky, případně informačními / plakátovacími panely.
ZELEŇ
1. V co největší míře doplňovat tyto
městské prostory velkokorunovými stromy (bezplodými),
s preferencí uspořádání alejového typu.
2. Při prostorové kolizi s inženýrskými sítěmi upřednostňovat
stavebně technickou ochranu
sítí před omezováním velikosti
kořenového systému.
3. Plochy zeleně umisťovat i do
nároží křižovatek resp. vjezdů
do zón tak, aby znemožňovaly
nebezpečné pocházení, zároveň však nebránily v přirozeném příčném pohybu pěších
(v křižovatce, v návaznosti na
parkující vozidla…) a výhledu
jedoucích vozidel.
Na urbanisticko-architektonicky
hodnotné ulice požadujeme před
rekonstrukcí zpracování architektonicko-dopravní studie.
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Opravený Björnsonův sad oživí kavárna s programem

Venkovní kavárna v čerstvě zrekonstruovaném Björnsonově
sadu zná svého nájemce. Ze
čtyř nabídek ho vybrala Rada
městské části Brno-střed.
Zahájení provozu se předpokládá v těchto dnech.
„Naším záměrem bylo najít provozovatele rychlého a zdravého
občerstvení, který zvláště v letních měsících navíc nabídne
nějakou kulturně-sociální nástavbu,“ představila záměr radnice
místostarostka Mgr.Jasna Flamiková. Vybraný zájemce hodlá
nabízet kvalitní jídlo, které je možné konzumovat přímo ve venkovních prostorách kavárny, formou
pikniku v prostoru parku nebo si
ho odnést s sebou. „Podle podané
nabídky bude sortiment zaměřený na netučná, lehce stravitelná
jídla v teplé i studené variantě,
pokrmy budou připravovány
s upřednostněním čerstvých
sezónních surovin v jejich přirozené sezónní zralosti,“ upřesnila
místostarostka a zároveň před-

stavila i nabízený program:
„V kavárně by měla například fungovat půjčovna venkovních her,
jako jsou pétanque, kubb, mölkky,
probíhat zde budou víkendové
pikniky spojené s živou hudbou
a divadlem, vhodný prostor by zde
mohly najít i již probíhající projekty
jako divadelní přehlídka Brněnský
Lunapark a literární festival I kráva
má svou knihu.“
Provoz občerstvení bude celoroční, minimální otvírací doba je stanovena denně od 10.00 do 18.00.
K povinnostem nájemce také patří

zajištění provozu veřejných WC,
jejichž užití nebude zpoplatněno.
Záměr pronájmu nemovitého
majetku ve vlastnictví statutárního
města Brna, a to kontejnerového
zázemí v parku Björnsonův sad
s venkovním posezením, pergolou a s částí přilehlé parkové
plochy za účelem provozování
rychlého občerstvení s výhradně
venkovním posezením v kombinaci se sociálně-kulturní nadstavbou schválila Rada městské části
Brno-střed 18.května. Záměr pronájmu byl následně v souladu se

zákonem o obcích zveřejněn od
18. 6. do 8. 7. s tím, že nabídky
podali čtyři zájemci. Jejich pořadí
schválila rada 27. července. Jako
první byla vyhodnocena Hana
Severová.
Rekonstrukce parku mezi Poliklinikou Zahradníkova a Právnickou
fakultou Masarykovy univerzity
byla zahájena v září loňského roku
a trvala do konce května 2015.
V Björnsonově sadu tak byly zpevněny stávající parkové cesty
a postaveny nové, proběhla rekultivace trávníků a sadové úpravy
včetně probírky a dosadby dřevin.
Vznikl zde nový centrální prostor,
nové dětské a fitness hřiště stejně
jako veřejné osvětlení, které zde
dosud citelně chybělo. Osazen byl
nový mobiliář a tři typizované obytné buňky, které budou sloužit jako
občerstvení, sklad a veřejné WC.
Celkové náklady na rekonstrukci
jsou 10 milionů korun včetně DPH.
Autorem konečné podoby parku
je Ateliér zahradní a krajinářské
architektury, Ing.Zdeněk Sendler.
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Radnice Brno-střed rozšiřuje možnosti podpory zajímavých
projektů o citylight vitríny – celkově lze přidělit přes 500 ploch
Kromě finanční či organizační
podpory pomáhá radnice městské části Brno-střed organizátorům zajímavých akcí a projektů s propagací. Stávající
možnosti v podobě publikování
informací v radničním zpravodaji, na webu a na facebooku
rozšiřuje o nabídku využití prostoru v citylight vitrínách.
Na základě platné smlouvy se
společností euroAWK má radnice
bezplatně k dispozici 36 stabilních

ploch po dobu 12 měsíců a dalších 100 ploch v každoročně
určených obdobích na jeden
měsíc. „Lze tedy shrnout, že celkově je možné přidělit 532 ploch
v průběhu jednoho kalendářního
roku,“ popsal nové možnosti
pomoci s propagací radní městské části pro kulturu, sport a turismus Petr Kalousek.
Nabídka je určena především
k představení akcí a projektů příspěvkových organizací zřízených
městskou částí Brno-střed nebo

statutárním městem Brnem a neziskových organizací působících
v oblasti kultury, mládeže, volnočasových aktivit a tělovýchovy,
životního prostředí a komunitních
aktivit. „Stejně tak je možné upozornit na zvláště významné umělecké, kulturní, sportovní a volnočasové počiny,“ upřesnil Petr
Kalousek.
Systém podávání žádostí je velmi
jednoduchý a organizátorům postačí vyplnit krátký formulář, který
je ke stažení na webu radnice,

s tím, že žádosti se přijímají dvakrát ročně. Radnice si také vyhradila právo schválit grafickou podobu citylightů, jsou-li přiděleny.
O bezplatném umístění propagačních materiálů ve vitrínách
bude rozhodovat Rada městské
části Brno-střed. Vzhledem
k tomu, že je jejich počet omezený, přidělení a lokalitu umístění
nelze nárokovat. Náklady na
samotnou výrobu plakátů nesou
vybraní uchazeči.
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Park Hvězdička – příležitost rozvoje čtvrti a vzájemného setkávání

Na začátku června se bez větších ovací otevřel veřejnosti
park Hvězdička. Je umístěn ve
vnitrobloku a vstupuje se do
něj z ulice Hvězdová.
Návštěvníkům nabízí venkovní
posilovnu, kvalitní víceúčelové
hřiště, houpačky či pítko. A přede-

vším pak v něm můžeme nalézt
zeleň, jež jinak v okolí citelně chybí. Od počátku se počítalo, že
park bude sloužit především
dětem. A protože se nachází
v centru největší brněnské sociálně vyloučené lokality, myslelo se
především na děti z chudých
a sociálně slabých rodin, které

jinak tráví svůj čas na ulicích. Pro
ně v parku vzniklo i nízkoprahové
centrum, do něhož se postupně
stěhuje z Bratislavské ulice romské středisko Drom. Ovšem s tím,
jak se mění a rozrůstá celá čtvrť,
přicházejí s novými obyvateli
i nové potřeby. Ukázalo se to v den
otevření parku, kdy zde za odpočinkem proudily zástupy návštěvníků pouličního festivalu Ghettofest probíhajícího v sousedství.
Ptali jsme se jich na první dojmy
z parku, co je zaujalo, co jim chybí,
co by rádi změnili či doplnili.
A sešla se nám spousta podnětů.
Lidé oceňovali pítko, které hned
u vchodu nabízí zdarma osvěžení. Citelně jim však chyběl stín
a paradoxně i více aktrakcí – zejména pro starší děti, které už
neuspokojí houpačky. Padaly
návrhy na vybudování lezecké
stěny a na využití zdí k malování.
Velkým tématem se stala otázka,

zda do parku mohou psi. Zde se
návštěvníci parku rozdělili na tři
skupiny, kdy jedna byla striktně
proti tomu, aby park mohli využívat pejskaři na venčení svých
mazlíčků, další skupina byla
naopak pro a lidé v té třetí navrhovali, aby pejskům byla určena jen
jedna část areálu. Podobně ožehavou se stala i otázka, zda
umožnit v parku grilování. Všechny tyto otázky a jistě i řadu dalších
bychom rádi s veřejností probrali
na začátku podzimu, kdy zde už
bude zcela přestěhován Drom
a zároveň už již budeme mít i zkušenosti s tím, jak park funguje.
Pozvání přijal i autor parku,
zahradní architekt Zdeněk
Sendler. Těšíme se na setkání,
o jehož termínu vás budeme včas
informovat.

Mgr. David Oplatek,
zastupitel a člen rady MČ
Brno-střed

Všechny zakázky nad padesát tisíc korun budou pro zájemce
dostupné na internetu. Přinese to úspory i zvýšení důvěry
Vedení radnice městské části
Brno-střed připravuje změnu
v zadávání veřejných zakázek.
Všechna výběrová řízení v hodnotě nad 50 tisíc korun budou
zveřejňována na internetu.
Svou nabídku tak může předložit
jakýkoliv zájemce. Toto řešení by
mělo přinést především finanční
úspory v řádech milionů korun,

transparentnost nakládání s veřejnými financemi a zvýšení
důvěry občanů a podnikatelů
k radnici největší brněnské městské části. „Kdokoliv se může zaregistrovat na webových stránkách
městské části. E-mailem bude
upozorněn, že je veřejná zakázka
vypsána,“ nastiňuje základní
princip starosta městské části
Brno-střed Martin Landa. Vý-

běrová řízení budou zveřejňována na webových stránkách
https://zakazky.brno-stred.cz,
přímý odkaz bude přístupný také
z hlavní části webu radnice
www.brno-stred.cz. Přijaté nabídky budou posuzovány Radou
městské části Brno-střed a bude
vybrána ta nejvýhodnější.
V současné době probíhá projednávání interní směrnice Úřadu

městské části Brno-střed, která
bude uvedený postup při zadávání veřejných zakázek upravovat,
v jednotlivých komisích Rady
městské části Brno-střed tak, aby
se k nim mohli vyjádřit všichni
zastupitelé a další odborníci,
následně musí dokument schválit
Rada MČ Brno-střed. Směrnice
by měla začít platit od 1. října
letošního roku.
 (rob)

Na Dominikánské se zkouší elektrokola. V provozu jsou denně
Namísto služebního auta mohou zaměstnanci Úřadu městské části Brno-střed, ale i představitelé samosprávy využívat
elektrokola.
„V současné době máme k dispozici na vyzkoušení dvě elektrokola, pánské a dámské. Jsem příjemně překvapen zájmem o jejich
využití ze strany zaměstnanců
úřadu, jezdí se na nich prakticky
denně,“ poznamenal starosta
městské části Brno-střed Martin
Landa.
„Na investičním odboru jsme elektrokola přivítali. Používáme je na

služební cesty, třeba na kontrolní
dny na stavbách a na místní šetření. Pomáhají nám zkracovat dobu
strávenou na cestách, a tím
máme více času na administrativu,“ popisuje reálnou zkušenost
Ing. Marek Faul z Odboru investičního a správy bytových domů
ÚMČ Brno-střed.
Samotný provoz kol se příliš neliší
od nakládání se služebními automobily. Zájemce musí mít řidičský
průkaz, vyzvednutí a vrácení je
evidováno, oba bicykly jsou pojištěny. A navíc si oproti autům
mohou zaměstnanci kola vypůjčit
i na víkend.
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Po zkušebním období bude celkový zájem vyhodnocen a vedení
radnice se rozhodne, jestli se –
třeba alespoň vždy na teplejší
měsíce – budou kola pravidelně
pronajímat. „Stejně tak zjišťujeme,
jestli a jak se zapojit do systému
sdílení kol. Nabízí se stávající
a fungující model provozovaný
neziskovým sektorem, nebo můžeme počkat na to, jak nastaví
bike sharing město Brno, které
má spuštění desítky až stovek
půjčoven s jízdními koly jako svůj
schválený investiční záměr,“
popsal další plány radnice starosta Martin Landa.

Těm nahrává i skutečnost, že se
v centru výrazně rozšířil počet
ulic, kde se zjednodušila cyklodoprava tím, že jsou pro cyklisty
obousměrné. Jde například
o Dominikánskou, Veselou, Solniční, Starobrněnskou, Panskou,
Radnickou, Opletalovu, Dvořákovu, Orlí a Novobranskou. Dále je
možný celodenní vjezd do pěší
zóny na ulici Joštova, na Zelný trh
nebo na Rašínovu od Joštovy ke
kostelu sv. Jakuba. Zbylé části
pěší zóny v centru, tedy Masarykova, náměstí Svobody nebo
Josefská, mají vjezd kol povolen
od 17.00 do 9.00.
 (rob)

Informace z radnice

Svratecké nábřeží prošlo až do finále grantové výzvy Nadace Proměny
Celkem 33 radnic z celé České
republiky požádalo v březnu
o podporu Nadace Proměny
s cílem obnovit konkrétní místo
ve veřejném prostoru svého
města. Žádost městské části
Brno-střed na obnovu Svrateckého nábřeží patřila mezi čtyři
vybrané projekty, které postoupily do dalšího kola grantového
řízení.
Soutěžila tak se zatím neexistujícím parkem u Cidliny na okraji
Jičína, Jiráskovým náměstím
s klášterní zahradou na plzeňských Slovanech a tzv. Ďáblickým
drakem, což je více než čtrnáctihektarové území na vrchu Ládví
na severu Prahy. A i když už bylo
v době uzávěrky podle informací
z Nadace Proměny zřejmé, že
projekt na obnovu Svrateckého

nábřeží nezvítězí, už jen postup
mezi čtveřici finalistů prokázal, že
se jedná o dobrý a životaschopný
nápad.
Záměrem radnice městské části
Brno-střed je vybudovat na pravém břehu řeky Svratky, v úseku
od Kamenné kolonie po Heršpickou ulici, celoročně využitelný
a přístupný městský park. Ten by
mít především rekreační funkci
s přístupem k řece, navrhována
je výstavba nových herních prvků
pro děti a osazení informačních
tabulí a interaktivních prvků
s informacemi o daném místě,
jeho biotopu a historii. Záměr
vychází z výstupů z terénního
šetření v dané lokalitě. Z nich
vyplývá, že je v území poptávka
po obnově či založení parku. Místními obyvateli je záměr vítán
a podporován, což se projevilo i na

vysoké účasti na posledním veřejném projednání záměru. Konkrétní pojetí je otázkou následné
architektonické soutěže.
Projekt usiluje o naplnění několika
důležitých momentů, které přináší
specifika řeky. Předně jde o snahu
znovuobnovit vztah mezi člověkem a řekou, který v současnosti
nefunguje. Cílem je tedy v nejvyšší možné míře zpřístupnění řeky
a naplnění prostoru různorodou
škálou aktivit spojených s přítomností vodního toku. Zároveň tento
přístup řeší i současnou izolovanost řeky od celkové struktury
města. Vedle snahy o integraci
řeky do struktury města, která
zároveň souvisí se zatraktivněním
prostoru a vytvořením plnohodnotného nábřeží, je však nutné
zohlednit i vodohospodářské hledisko, na které lze reagovat snad-

no odmontovatelným vybavením
(především zábradlí) či vybavením odolným vůči dočasnému
zaplavení a nekladoucím výrazné
bariéry.


(rob)

Celkový počet prodejních míst na Zelném trhu se zvýšil
Celková kapacita tržiště na Zelném trhu se zvýšila o pět prodejních míst. Přiděleno bylo
také několik dalších pozic, které se postupně uvolnily. Rozhodla o tom Rada městské části Brno-střed. Ta také potvrdila
výsledky losování, prostřednictvím kterého se místa přidělovala.
„Vzhledem k velkému zájmu prodejců se nám podařilo umístit na

Zelný trh pět nových míst. Další,
již dříve obsazené místa, nám
byla buď vrácena, nebo se uvolnila ke konci srpna s ukončením
nabídky sezónního zboží, třeba
borůvek,“ popsala situaci místostarostka městské části Brno-střed Mgr. Jasna Flamiková.
Celkově se v pondělí 1. srpna
obsazovalo 13 míst. Podaných
žádostí bylo také 13, z toho byly
2 žádosti od zemědělců, 8 žádostí
od subjektů s doložitelnou tradicí

prodeje na Zelném trhu a 3 od
ostatních zájemců.
Z losování byla vyřazena 1 žádost, a to pro nedoložení všech
požadovaných náležitostí. V jednom případě městská část Brno-střed využila svého práva přidělit
neobsazená místa bez losování,
a to prodejci, jehož stávající místo
sousedí s místem nově přiděleným.
Tradiční tržiště na Zelném trhu
bylo v provozu do poloviny listo-

padu 2013. Po rok a půl trvající
rekonstrukci náměstí se sem prodejci ovoce a zeleniny vrátili
v polovině května letošního roku.
Po rozšíření je zde k dispozici
113 prodejních míst.
Souběžně se Zelným trhem bude
také pokračovat prodej v parku
na Moravském náměstí, kde je na
hlavní a nejširší cestě vyhrazeno
42 prodejních míst. V této lokalitě
k žádným změnám nedochází.

(rob)

Radnice městské části Brno-střed zavede participativní rozpočet
Ve svém programovém prohlášení Rada městské části Brno-střed mimo jiné přislíbila, že
umožní veřejnosti podílet se na
rozhodování o využití části rozpočtu městské části Brno-střed. Jde o takzvaný participativní rozpočet.
Naším hlavním cílem je především zapojit veřejnost do tvorby
směru, jakým by se měla naše
městská část ubírat. Pořádáme
debaty, kde se lidé mohou vyjádřit
k plánovaným úpravám ve svém
okolí, zveřejníme veřejné zakázky
a faktury na internetu, aby mohl
každý dohlížet na naše hospodaření, spolupracujeme s občanskými a studentskými spolky. Půjde-

me však ještě dále a nabídneme
vám všem možnost, jak zažít
demokracii a správu věcí veřejných na vlastní kůži.
Budeme totiž jedni z prvních
v České republice, kdo zavedou
participativní rozpočet. Velmi zjednodušeně řečeno jde o to, že se
z rozpočtu městské části vyčlení
kolem tří milionů korun, a občané
sami rozhodnou, do jakých projektů by je rádi investovali. K tomu
samozřejmě nedojde jen tak.
Konečnému rozhodnutí budou
v příštím roce předcházet veřejné
debaty, na nichž budou občané
seznámeni jak s tvorbou rozpočtu,
tak budou moci představit i své
projekty. Detaily a celý proces
zatím připravujeme. Jakmile bude-

me mít hotovo, seznámím vás se
vším na stránkách Zpravodaje.
Mezitím bych vás rád stručně
seznámil s historií participativního
rozpočtu. Poprvé jej zavedli v roce
1989 v brazilském Porto Alegre.
Jakkoliv se tehdejší situace v Brazílii nedá s naší přítomností na
Brně-střed srovnávat, můžeme si
všimnout některých shodných
znaků – nedůvěra občanů v politiky a státní instituce, případně
nezájem lidí podílet se na správě
věcí veřejných. Projekt se osvědčil, protože nabídl prvky přímé
demokracie a vedl k diskuzní platformě, která fungovala i nadále.
Dnes již samotní občané v Porto
Alegre rozhodují o 200 milionech
dolarů. Postupně začínala tento

model přebírat další brazilská
města a rozšířil se i za hranice.
Rozmach nastal na přelomu století, kdy se již odstranily dětské
nemoci a participativní rozpočty
se rozšířily v Severní Americe
a zejména v západní Evropě,
pozadu však nejsou ani africká
nebo asijská města.
V dalších dílech plánované série
článků na toto téma představím,
jak se participativní rozpočet tvoří
nebo jaké jsou zkušenosti ze
světa. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na mobilu
778 700 118 nebo na e-mailu
landa@brno-stred.cz. Sjednat
schůzku si pak můžete i na tel.:
542 526 310.  Martin Landa,
starosta městské části Brno-střed
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Na Pivovarské ulici vznikne víceúčelové centrum nejen pro děti
Jedním z cílů současného vedení radnice městské části
Brno-střed je dobudování
občanské vybavenosti. K prvním větším počinům v této
oblasti patří start projektu
víceúčelového centra pro děti
a mládež na Starém Brně. Rada
městské části již schválila žádost o souhlas se zpracováním
investičního záměru na tuto
akci, stejně tak požádala o svěření potřebných pozemků.
Cílem projektu je všestranné
vzdělávání, pohyb, kulturní
a umělecká výchova ve skupině,
od nejútlejšího věku, což považujeme za nejdůležitější přípravu
pro život. Děti, které jsou systematicky vedeny k ušlechtilé aktivitě (sport, hudba, studium, zručnost…), jsou v dalším životě
sebevědomější, samostatnější
a v neposlední řadě mají výrazně
menší sklon k alkoholu, kouření,
drogám, k chození za školu
a k neproduktivnímu poflakování.
Vybraná lokalita při ulici Pivovarská, nad Mendlovým náměstím,
leží v klidové části centra Brna
a je výborně dostupná městskou

dopravou. Rozloha pozemku
umožňuje i vybudování parku.
Porodnost v ČR se už stabilizovala, patrně bude spíše klesat,
proto městská část nebude stavět
další jednoúčelové cihelné či kontejnerové školky. S tím se mělo
začít v letech 2003–2004. Městská část se poměrně dobře vyrovnala s přírůstkem dětí do mateřských škol a vlna zvýšeného
počtu dětí se momentálně přesouvá na školy základní. Nicméně
buďme do budoucna připravení
poskytnout kapacity předškolního
vzdělávání pro další případnou
vlnu porodnosti. Dětské centrum
tak má sloužit mimoškolnímu
vzdělávání a volnému času, bude
však univerzální, v případě potřeby rychle změní značnou část
kapacity na třídy mateřské školy
celkem až pro 130 dětí. Pozemek
má 15 000 m2, budova bude mít
1 500 m2, plná kapacita bude cca
200 osob. Předpokládá se, že pro
městskou část bude celý areál
provozovat nová příspěvková
organizace.
Novinkou bude otevřená kuchyně,
kde se děti budou učit zdravě připravovat jídlo. Tento prostor bude

Před vedrem ochrání hlavně stromy
Letošní tropické teploty trhaly
rekordy. Podle informací z Českého hydrometeorologického
ústavu se červenec zapíše jako
třetí nejteplejší měsíc v historii
na území České republiky od
roku 1934.
Od počátku roku do půlky srpna
napršelo přibližně o 150 mm
méně, než odpovídá dlouhodobému normálu, což je pouze
třetina průměrných celkových srážek. Proto městská část Brno-střed přistoupila ke kropení ulic
v centru města. Právě zde, na rozlehlých asfaltových plochách a ulicích, kde bohužel není mnoho
zeleně a stromů, je město nejvíce
rozpálené a nejhůř se zde dýchá.
Kropení zchlazuje vozovku,
zvlhčuje vzduch a přispívá k příjemnějšímu pobytu v rozžhavených lokalitách. Ale nejen to, mlžení snižuje také objem jemných
prachových částic, které jsou usazeny v ulicích a ve vedrech dochá-

zí k jejich opětovnému rozviřování
do vzduchu. Kromě kropení, které
je jednorázovou záležitostí, se
městská část snaží vodu přivést
do centra i jinými způsoby. V letošním roce byla opět zprovozněna
kašna na Zelném trhu a po mnoha
desítkách let začala fungovat
i kašna na Obilním trhu. Ještě
v letošním roce by měla být nainstalována pítka s pitnou vodou na
Moravském náměstí a na Kraví
hoře, pítko na Obilním trhu přibude
na jaře příštího roku. Do budoucna
je ale důležité, aby na místech,
kde je to jen trochu možné, přibývalo stromů. Stromy ve městech
slouží jako klimatizace a například
teplotní rozdíl pod stromem
a mimo něj může ve městě činit
až několik stupňů, povrch aleje
stromů je pak oproti teplotě vršku
domů nižší i o 20 stupňů Celsia.
Vzduch pod stromem je navíc
vlhčí a má příznivější mikroklima.

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka MČ Brno-střed
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přímo spojen s exteriérem, kde se
na menším pozemku budou pěstovat vybrané základní potraviny.
Tak bychom chtěli děti vést
k seznámení s celým procesem –
samy si zasadí budoucí potraviny,
sklidí je, zpracují a připraví k jídlu.
Jedině touto cestou můžeme
městským dětem vštípit zásadu
neplýtvat jídlem a poznání, že
potravina „neroste“ v supermarketu a že než se dostane na stůl,
potřebuje čas a značnou péči.
Centrum má obsahovat deset
ateliérů, dvě tělocvičny určené
převážně pro gymnastiku (s lezeckou stěnou pro děti), bazén
cca 10쎹 5 m, saunu, kavárnu
a bistro pro čekající rodiče, family
point a zázemí (kancelář).
V okolí budovy chceme zřídit dětská hřiště pro všechny věkové
skupiny, menší dopravní hřiště,
park, zmíněnou zahrádku, venkovský dvorek (slepice, kozy,
ovce), prostor pro divadelní akce,
fit park pro seniory s tréninkovými
konstrukcemi a lanové centrum.
Dalším důležitým prvkem bude
ekocentrum vybudované ve spolupráci s organizátory projektu
„Ukliďme Česko“. Povede děti ke

třídění odpadu a pochopení
významu jeho recyklace. Kurzy
se, kromě výše jmenovaných,
soustředí na sport, hudbu, divadlo
a finanční gramotnost. Plocha
pozemku centra nabídne také
možnost provozu lesní školky.
V době, kdy nebude využito pro
děti, nabídne centrum seniorům
kurzy zdravého vaření, finanční
gramotnosti, hudební a jiné kurzy
podle aktuálního požadavku
doby.
Společenský sál poslouží přednáškám, menším komorním koncertům, výstavám.
V současné době probíhá vyklízení prostoru a geodetické zaměření, poté městská část zadá
vytvoření projektové dokumentace. Koncem roku nebo začátkem
příštího by mělo být uděleno stavební povolení, v roce 2016 proběhne stavba a v první polovině
roku 2017 by mělo být centrum
předáno k užívání.

Ing. Martin Schwab,
místostarosta MČ Brno-střed
Ing. arch. Petr Bořecký,
uvolněný člen zastupitelstva
MČ Brno-střed pro výstavbu
a územní rozvoj

Nabídka pronájmu 4. NP
v budově Zelný trh 14–16

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na
rekonstrukci objektu. Termín zahájení rekonstrukce je plánovaný
do konce letošního roku a termín dokončení v průběhu roku 2016.
Městská část Brno-střed nabízí pronájem nebytových prostor a to
konkrétně 4.NP o celkové ploše cca 340 m2 formou záměru, který
je vyvěšen na úřední desce od 2. 9. 2015 do 2. 10. 2015.
Po dobu vyvěšení záměru je možno využít prohlídek objektu každé
úterý od 10.00 hod. a každou středu od 16.00 hod. Sraz zájemců
o prohlídku nebytových prostor je v uvedenou dobu před vchodem
do objektu ze Zelného trhu. Kontaktní osoba: lic. Roman Viktorin,
tel.: 542 526 285, e-mail: roman.viktorin@brno-stred.cz. Info
také na www.brno-stred.cz/zelny-trh.

Informace z radnice

Park před Letohrádkem Mitrovských se bude opravovat ještě letos

Další z míst v městské části,
které se ještě letos dočká
změn vzešlých z veřejného
projednání, je park před Letohrádkem Mitrovských.
Za účasti obyvatel přilehlých

domů se setkání, které mělo určit
problémy tohoto místa i představit plány a možnosti radnice,
uskutečnilo 18. června.
„Obnova parčíku je plánována
na podzim letošního roku. Předpokládáme náklady okolo tři

a půl milionu korun,“ řekla místostarostka městské části Brno-střed Mgr. Jasna Flamiková.
Podle ní dojde – i na základě diskuse – k obnovení původního
mlatového povrchu cest, k osazení nového mobiliáře, tedy
odpadkových košů a laviček,
a k výměně stožárů veřejného
osvětlení. Projektová dokumentace také počítá s ošetřením stávajících dřevin, dosadbou stromů, se založením a výsadbou
živých plotů a trvalkových záhonů se závlahou. Dojde také
k rekultivaci trávníků.
Na besedě zazněly i další připomínky ke stavu parku. Obyvatelé
upozornili na několik poškozených stromů, na nekázeň chovatelů psů, ale i na nevhodné
chování méně přizpůsobivých
návštěvníků parku. Pokud jde
o blízké okolí, lidé by uvítali více
odpadkových košů mezi Mendlovým náměstím a areálem
výstaviště, zlepšení využití plo-

chy za domem Veletržní 2
a umístění nádob na tříděný
odpad na rohu ulice Rybářská
a Veletržní.

(rob)

Dětská tvořivost
v Křížové chodbě
Křížová chodba Nové radnice bude od 7. září do 20. září
hostit exponáty takového druhu, jaký v ní patrně ještě
k vidění nebyl – kartonových
modelů staveb, které vytvořili
žáci několika brněnských
základních škol. Ve článku
„Soutěž jako Brno“ jsme
o nich psali již v minulém čísle, nyní zveme ke zhlédnutí
vítězných výsledků na vlastní
oči. Možná se při vernisáži,
7. září v 10.00 hodin dočkáme i nějakého překvapení.

Miroslav Sedláček

Stalo se v naší městské části

Boromejská zahrada začala v červnu sloužit veřejnosti

Během celoevropského Víkendu otevřených zahrad, v neděli
14. června, zpřístupnila Nadace
Partnerství Boromejskou zahradu. Přímo sousedí s nadační Otevřenou zahradou, sloužící veřejnosti i školám od jara
2013.
„Pozemky zahrad nám byly vráceny v rámci církevních restitucí.
Jsme rády, že se jejich obnovy

ujala Nadace Partnerství. Podporujeme jejich záměr otevřít tyto
zahrady veřejnosti a využívat je
k vzdělávacím aktivitám,“ uvedla
M.Bohuslava Marie Kubačáková,
generální představená Kongregace Milosrdných sester sv.Karla
Boromejského.
V nově otevřené Boromejské
zahradě se budou konat letní příměstské tábory, výukové programy pro děti i dospělé nebo bylin-

kové dílny. Už dnes zahrada slouží široké veřejnosti, která si na
pronajatých vyvýšených záhoncích pěstuje ovoce, zeleninu i květiny. „Chceme poskytnout Brňanům příjemné místo k odpočinku,
ekologickému vzdělávání, zahrádkaření a vrátit sem i drobné
zvířectvo v rámci projektu městské minifarmy, který bychom rádi
dokončili během let 2015 a 2016
– v závislosti na podpoře, jakou

se nám podaří získat,“ přiblížil
Miroslav Kundrata, ředitel Nadace
Partnerství.
Nadace koordinuje svoje snahy
o revitalizaci zahrad pod Špilberkem s městem Brnem, které
v letošním roce dobuduje chybějící přístup na Špilberk od Obilného trhu. Z nové pěší cesty budou
moci návštěvníci také vstoupit do
Boromejských zahrad.

(rob)
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Stalo se v naší městské části

Centrum Brna nabídlo během prázdnin množství zajímavých akcí

Sochy v ulicích

Léto v centru

Letní kino Brno-střed

Bohemia Jazz Fest

Již 24. června začal další ročník
tradiční přehlídky Sochy v ulicích
– Brno Art Open. Od roku 2009
má tato přehlídka formu bienále
a je prezentována jako kurátorský
projekt. Dramaturgie letošního
ročníku se ujala Magdalena Juříková, která pro ročník 2015
navrhla téma objekt – obydlí,
socha – architektura, přesahy
sochy a objektu k hranicím architektury. Akce trvala do 30. 8. Devět
prázdninových pátků festivalu
Léto v centru přineslo v parku na
Moravském náměstí od 3. července program pro děti v podobě
výtvarných dílen, pohybových
aktivit a divadelních představení.
Dospělým po večerech zahrály
začínající a méně známé skupiny
v roli předskokanů a hudební
hvězdy mnoha žánrů – Ivan Hlas,
Robert Křesťan s Druhou trávou,
kapely Laura a její tygři, Poletíme? nebo Skyline.
Od 7. července do 30. srpna promítalo na nádvoří radnice na
Dominikánské ulici Letní kino

Brno-střed. Našlo zde útočiště po
šesti sezónách na koupališti Dobrák. Špičkoví interpreti zavítali
17. července na brněnské náměstí Svobody v rámci unikátní
hudební přehlídky Bohemia Jazz
Fest, kterou založil uznávaný kytarista Rudy Linka. Letní noc ze středy 12. srpna na čtvrtek 13. srpna
patřila v areálu koupaliště Kraví
hora sledování nádherné astronomické podívané, totiž pozorování meteorického roje Perseidy
v rámci akce Noc padajících
hvězd. Tu uspořádala Hvězdárna
a planetárium Brno ve spolupráci
se Sportovně rekreačním areálem
Kraví hora a dalšími partnery.
První ročník celodenní akce Překročme řeku proběhl 15. srpna
a kladl si za cíl vzkřísit k životu
zanedbanou část Brna na hranicích pěti městských částí na březích řeky Svitavy.
 (rob)
Foto: redakce zpravodaje
a Pavel Gabzdyl,
Hvězdárna a planetárium Brno
(Noc padajících hvězd)
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Noc padajích hvězd

Festival Překročme řeku

Názory zastupitelů

Proč vadí panu Závodskému pejskaři?
Na svém facebookovém profilu
reagoval zastupitel naší městské
části Michal Závodský za Stranu
zelených výčtem,
kolik by stálo MČ
Brno-střed poštovné za zasílání
pytlíků pro pejskaře. Ptám se,
zamyslel se, kolik odvedou tito
lidé do rozpočtu obce a co za to
dostanou? Odpovím mu přesně.
Skoro nic! Nemalé poplatky se
vybírají a opravdu nejsou za tyto
prostředky odváděny pro tuto

trápit, je nedostatek peněz na kropení zabetonovaného města.
Nesnesitelné horko drtí jeho obyvatele, ale i hosty. V minulosti radnice vždy prostředky našla.
Pane zastupiteli Závodský,
pojďme opravdu věcně diskutovat
a řešit vážné problémy města
a jeho občanů. Zanechme osobních útoků a věcně diskutujme.
I opozice může mít dobrý nápad!
A volební období je krátké a příště
se může situace díky chybám
koalice obrátit.

Martin Říha,
Zastupitel MČ Brno-střed (KSČM)

skupinu obyvatel téměř žádné
služby.
Dám příklad, takoví cyklisté
neplatí žádný odvod do rozpočtu
města a budují se pro ně cyklostezky, dopravní značení a jiné
jistě potřebné věci i přesto, že oni
sami často představují nebezpečí
pro chodce, řidiče osobních vozidel, MHD i sami pro sebe.
Navrhovaný vysavač, nápad pana
zastupitele Závodského, bude
potřebovat obsluhu a na mzdách
odvede daleko víc prostředků, než
by bylo poštovné a administrativa.
Další problém, který by měl zelené

Informujeme

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví
pomáhá svými kurzy a semináři seniorům
Střední škola informatiky,
poštovnictví a finančnictví
Brno, příspěvková organizace
realizuje již třetím rokem program, jehož absolventi jsou
účastníci 55 a více let.
Cílem programu je pomoci seniorům k získávání dovedností pro
udržování spojení se svými blízkými a okolím nejen pomocí
nových sdělovacích technologií,
ale i poznatků z přednáškových
akcí, které zajišťují profesionální
lektoři z řad pedagogů školy, ale
i Interní lektoři. V roli poradců
a konzultantů u kurzů PC jsou
žáci vyšších ročníků školy, což
umožňuje maximální osvojení
návyků jednotlivým účastníkům

pro práci s PC po absolvování
kurzu.
Kurzy se konají v prostorách
Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví na ulici Čichnova 23 v Brně-Komíně (zastávka
Vozovna Komín, spoje 1, 3, 11,
44, 67, 84). Ceny za kurzy jsou
stanoveny následovně: PC kurzy:
600 Kč za osmihodinový kurz (4×
2 hod.); pro účastníky dřívějšího
kurzu platí zvýhodněné ceny;
semináře: 50 Kč za dvouhodinový
seminář (1× 2 hod), přičemž při
přihlášení na všechny přednášky
je cena 40 Kč / seminář. Na počítačových kurzech je kapacita stanovena na 8–14 frekventantů,
u seminářů je nutný minimální
počet 10 přihlášených účast-

níků. Bližší informace je možné
získat u Bc. Milana Kučery,
telefon 545 123 148; e-mail:
milan.kucera@cichnovabrno.cz.
Na podzim letošního roku jsou
vypsány následující kurzy a semináře: Základní kurz PC pro
začátečníky (termín: každé úterý
od 15. září do 6. října 2015,
15.30–17.30), Kurz PC pro mírně pokročilé (termín: každé úterý
od 15. září do 6. října 2015,
15.30–17.30), Práce s tabulkovým procesorem (termín: každý
čtvrtek od 17. září do 8. října 2015,
15.30–17.30), Práce s Internetem (termín: každé pondělí od 5.
do 26. října 2015, 15.30–17.30),
Windows 8.1 (termín: každé
pondělí od 5. do 26. října 2015,

15.30–17.30), Úprava digitální
fotografie (termín: každá středa
od 4. do 25. listopadu 2015,
15.30–17.30), Sociální sítě
a bezpečnost na internetu (termín: každá středa od 4. do 25. listopadu 2015, 15.30–17.30), Rady
pro zahrádkáře – vhodnost
odrůd jádrovin a drobného ovoce (termín: čtvrtek 8. října 2015,
15.30–17.30), Jak na prokrastinaci seniora (termín: čtvrtek
22.října 2015, 15.30–17.30), Perly říše středu (termín: čtvrtek
26.listopadu 2015, 15.30–17.30),
Nový občanský zákoník v praxi
seniorů (termín: čtvrtek 3. prosince 2015, 15.30–17.30).


(rob)

Dopravní hřiště se na Riviéře otevře v říjnu. Dopoledne jej využijí
školy z Brna i okolí, odpoledne široká veřejnost
Na koupališti Riviéra v Brně-Pisárkách byla v červenci
dokončena výstavba nového
dopravního hřiště. Městská
policie Brno, která bude areál
provozovat, ho převzala počátkem srpna.
Během stavby bylo vybudováno
zčásti kryté dopravní hřiště a online dráha kolem celého areálu.

Zároveň došlo ke kompletní renovaci venkovních prostor – k opravám chodníků a komunikací, byly
provedeny sadové úpravy, byl osazen nový mobiliář, byla provedena
rekonstrukce tzv. zámečku a altánu před budovou. Stavební práce
provedlo sdružení firem D.I.S.
a UNISTAV za 78 milionů korun
bez DPH. Projekt získal 85procentní dotaci z evropských fondů.

„Už teď je o dopravní hřiště velký
zájem. Hlásí se nám jak školy
z Brna, tak i širokého okolí. Ty je
budou využívat v dopoledních hodinách, odpoledne pak areál nabídneme veřejnosti,“ řekl Martin Mikš,
ředitel společnosti Starez-Sport,
která Riviéru spravuje.
Během srpna a září je realizována
druhá etapa zahrnující instalaci
technického vybavení. „Budou

nainstalovány simulátory nárazu,
bezpečnostní zařízení a výpočetní
technika. Celková investice rozdělená na čtyři zakázky je ve výši 6,1
milionu korun, v tom dotace Evropské unie činí opět 85 procent,“ konstatoval správce Dopravního hřiště
Riviéra Petr Švejda z Městské policie Brno. Dopravní hřiště by mělo
být v provozu od října letošního
roku.
 (red)
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Jihomoravský kraj chystá takzvané kotlíkové dotace. Zatím se zjišťuje
předběžný zájem, spuštěny mohou být na přelomu roku
Jihomoravský kraj v současné
době připravuje projekt na tzv.
kotlíkové dotace, jehož cílem
bude snížení emisí z lokálního
vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím
výměny stávajících kotlů na
pevná paliva za nové moderní
zdroje vytápění – kotle na pevná paliva, plynové kondenzační
kotle či tepelná čerpadla.
Výše dotace se bude pohybovat
od 70–80 % podle typu pořizovaného zdroje a podle místa realizace. Pokud výměna kotle bude
realizována v obci, která byla
Střednědobou strategií zlepšení
kvality ovzduší v ČR označena
jako prioritní území, bude výše
podpory navýšena o dalších 5 %.
Maximální celkové způsobilé

výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 000 Kč,
maximální výše dotace na jeden
dílčí projekt může být 127 500 Kč.
Způsobilé výdaje budou zahrnovat zejména projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky
a služby spojené s realizací zařízení a realizací či úpravou otopné
soustavy, dále dodávku a instalaci
akumulační nádoby, realizaci
„mikro“ energetických opatření,
služby energetického specialisty
související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí
žádosti o dotaci), náklady na
zkoušky nebo testy související
s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání
technických parametrů (pouze
v období do kolaudace – uvedení

do trvalého provozu) a náklady
na pořízení Průkazu energetické
náročnosti budovy (v případě prokazování úrovně podle vyhlášky
o energetické náročnosti).
Podporu na výměnu zdroje tepla
je možno poskytnout pouze
v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná
paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“
energetické opatření, nebo kde
došlo ke snížení energetické
náročnosti v minulosti na úroveň
požadavku vyhlášky 78/2013 Sb.,
tj. klasifikační třídy energetické
náročnosti budovy „C“ – úsporná,
nebo je současně na realizaci
opatření vedoucích ke snížení
energetické náročnosti budovy
žádáno v programu Nová zelená
úsporám.

V kombinaci s výměnou zdroje
tepla na vytápění bude umožněno
realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat
dané požadavky.
Jihomoravský kraj předpokládá
vyhlášení první výzvy na výměnu
kotlů na pevná paliva pro fyzické
osoby nejdříve na přelomu roku
2015/2016. Předpokládaná alokace pro Jihomoravský kraj je cca
130 milionů korun.
Podrobnější informace naleznete
na webu Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz. Je zde
také zveřejněn dotazník předběžného zájmu, o jehož vyplnění
žádá Krajský úřad Jihomoravského kraje.


(red)

Senioři by si měli dát pozor na zpoplatněné slevové karty!
Důležité je nepodepisovat bez rozmyslu žádné smlouvy
V současné době se na trhu
opět vyskytly nabídky různých
slevových karet zaměřených
na seniory. Zatímco některé
jsou bezplatné, v některých
případech může být jejich
vystavení zpoplatněno, a to až
do výše několika tisíc korun!

Takové platbě předchází uzavření smlouvy – upozorňujeme tedy
seniory, aby si před podpisem
jakékoliv smlouvy pořádně celý
dokument přečetli a v případě
pochybností si vzali čas na rozmyšlenou. Pokud jim něco nevyhovuje nebo něčemu nerozumějí, v žádném případě by neměli

nic podepisovat! Dále se v takových případech doporučuje zjistit
si reference a zkušenosti případných ostatních uživatelů slevových karet. Je možné se zeptat
známých a příbuzných, zkusit
vyhledat informace na internetu
nebo v denním tisku.
V případě pochybností je možné

se s dotazem obrátit na různé
spotřebitelské poradny, na sociální odbory či na senior linky
(např. bezplatný senior telefon
800 157 157 provozovaný spolkem Život 90 nebo bezplatná linka seniorů 800 200 007, kterou
provozuje obecně prospěšná
společnost Elpida).
 (rob)

Vojenská nemocnice začala léčit jasným světlem
Bývalá strojovna výtahu ve
Vojenské nemocnici se díky
pomoci Tepláren Brno změnila
v příjemnou místnost, v níž lidé
čerpají znovu energii a chuť do
života.
Po malé rekonstrukci, úpravě
interiéru a instalaci potřebného
vybavení totiž oddělení psychiatrie VN Brno nabízí svým pacientům možnost léčby jasným
světlem (Bright Light Therapy) čili
světloterapii nebo fototerapii.
Zjednodušeně řečeno: i když
v místnosti nenajdete běžná
okna, můžete si užít blahodárné-

ho jasu a světla jako za slunečního dne. „Jsme jedni z mála
v Brně, kteří tuto možnost zájemcům nabízejí, mimochodem od
počátku letošního roku je proplácena i zdravotní pojišťovnou.“
Uvedla primářka oddělení
MUDr. Petra Tesaříková.
Základním principem světloterapie je intenzita světla 10 000 luxů,
která je dostatečná mj. ke snížení
hladiny melatoninu (spánkového
hormonu) a naopak zvýšení hladiny látek, které umožňují aktivní
den. „Působení světla zbaveného
UV záření nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky, ale dokáže vel-
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mi kladně ovlivnit a synchronizovat biologické rytmy člověka,
zlepšit jeho tělesné funkce
i duševní pohodu. Víme, že
nedostatek slunečního svitu
naopak působí depresivně, lidé
jsou unavenější, nesoustředění
a nemají chuť do života,“ přiblížila
MUDr. Petra Tesaříková.
Léčba jasným světlem je ve
Vojenské nemocnici určena
nejen hospitalizovaným, ale
i ambulantním pacientům. Prospěšná je nejen jako podpůrná
terapie při léčbě depresí, ale
pomáhá řešit hlavně sezonní
afektivní poruchy, které se nejví-

ce vyskytují na podzim a v zimě,
po celý rok je vhodná opět jako
přídavná léčba k nápravě poruch
spánku, a to i při tzv. jet-lag syndromu po přeletech časových
pásem. Ideální aplikace podle
lékařů spočívá v třicetiminutových sezeních po tři týdny nepřetržitě nejlépe časně po probuzení, není problém však světlo
aplikovat i později. Jen večerní
sezení by mohla naopak biorytmy narušit. V rámci prevence pak
stačí docházet zhruba dvakrát,
třikrát týdně.


(red)

Informujeme

Parkoviště na Besední ulici je uzavřeno. Pokračuje stavba garáží
Od začátku prázdnin je zcela
uzavřeno parkoviště se závorovým systémem na ulici Besední. Právě zde, v centru Brna,
mezi ulicemi Veselá, Besední
a hotelem International byla
v únoru tohoto roku zahájena
výstavba nových podzemních
garáží jako 1. etapa Janáčkova
kulturního centra.
Na místě stavby probíhal hydrogeologický a archeologický průzkum, který se rozšíří i na zbývající část parkoviště a současně
byly zahájeny stavební práce.
Tato situace si zde ovšem vyžádá
dopravní omezení a změnu
v organizaci dopravy.

Ulice Besední je průjezdná pouze
k hotelu International a bude
obousměrná, propojení s ulicí
Veselou je uzavřeno. Vzhledem
k této uzavírce došlo k otočení
jednosměrky ulice Solniční
a Veselé v úseku od křižovatky
Solniční – Besední po křižovatku
Veselá – Skrytá. Omezení vjezdu
do centra na Veselé je zrušeno
a výjezd vozidel je přes Šilingrovo
náměstí. Předpokládaný termín
ukončení omezení je konec roku
2017.
„Jsme si vědomi toho, že parkovací místa na uzavřeném parkovišti teď řidičům budou chybět.
Situace se ale bohužel jinak řešit
nedá. V centru je však možné

zaparkovat i jinde,“ řekl Ing.Luděk
Borový, generální ředitel společnosti Brněnské komunikace, která
je investorem stavby podzemních
garáží. „Po dobu výstavby doporučujeme řidičům parkování vozidel v našem parkovacím domě
Pinki Park na Kopečné ulici č. 24,
v parkovacím domě Rozmarýn na
ulici Kounicova nebo lze také
využít kapacity v podzemním parkingu u Janáčkova divadla.“
Parkovací objekt na ul. Besední
bude mít tři podzemní a jedno přízemní podlaží. Podzemní podlaží
nabídnou 191 parkovacích stání
pro veřejnost, v přízemní části
bude kavárna.
Realizace výstavby parkovacího

domu je vzhledem k umístění
a rozsahu stavby plánována na
25 měsíců. Do této lhůty není
započítána doba provádění průzkumných a archeologických prací. Stavbu 1. etapy Janáčkova kulturního centra realizuje na
základě veřejné soutěže společnost „Janáčkovo centrum Brno“
(sdružení stavebních společností
OHL ŽS, a. s., UNISTAV a. s.,
a STRABAG a. s.).
Investorem je společnost Brněnské komunikace a. s. a cena díla
dosáhne 249,68 milionu Kč (bez
DPH).


(red)

Smlouva o nájmu bytu – co byste o ní měli vědět?
Formu a obsahové náležitosti
smlouvy o nájmu bytu upravuje
občanský zákoník. Na co si ale
při jejím sjednávání dát zvláště
pozor? Věděli byste například,
že smlouva nesmí obsahovat
smluvní pokutu? A co když
není ve smlouvě stanovena
doba nájmu?
Na rozdíl od jiných typů nájemních smluv, které mohou být
uzavřeny i ústně (např. smlouva
o nájmu automobilu), patří smlouva o nájmu bytu mezi ty, které
musejí být podle zákona uzavřeny
v písemné formě. „Je-li nájemní
smlouva uzavřena pouze ústně,
nemá pronajímatel právo označit
ji později jen z toho důvodu za
neplatnou,“ upozorňuje Lukáš

Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Nájemce by si také měl předem
prověřit, na základě čeho a zda
vůbec má osoba, se kterou
o nájmu jedná, právo dát byt do
nájmu. Pokud je pronajímatel vlastníkem bytu, měl by se prokázat
výpisem z katastru nemovitostí.
Tam lze také zjistit, zda se jedná
o jediného vlastníka pronajímaného bytu. „Často se totiž stává,
že nájemní smlouvu ohledně bytu
uzavírá někdo, kdo buď vůbec
není vlastníkem anebo je pouze
jedním ze spoluvlastníků bytu
nebo domu,“ uvádí Lukáš Zelený.
Co by mělo být v nájemní
smlouvě uvedeno a co tam
naopak nepatří?
• Ve smlouvě by měl být co nej-

přesněji označen pronajímaný
byt. Součástí nájemní smlouvy
může být schéma daného podlaží
bytového domu, v němž je byt
označen.
• Nájemní smlouva by měla
obsahovat určení doby nájmu
bytu. Pokud není doba trvání
nájmu ve smlouvě uvedena, neznamená to neplatnost nájemní
smlouvy. V takovém případě platí,
že se nájem uzavírá na dobu
neurčitou.
• Součástí smlouvy by mělo (ale
nutně nemusí) být stanovení
nájemného a ujednání o způsobu
a termínech jeho splatnosti či
dohoda o každoročním zvyšování
nájemného. Dále i to, které služby
spojené s nájmem bytu je pronajímatel povinen zajišťovat a způ-

sob rozúčtování jejich úhrady.
• Nájemní smlouva může obsahovat ujednání o poskytnutí peněžní
jistoty (tzv. kauce) na placení
nájemného a ostatních povinností
z nájmu, popis stavu bytu a jeho
vybavení či ujednání o možnosti
a podmínkách úprav bytu a zajišťování nutných oprav a revizí.
• Do nájemní smlouvy naopak
nepatří smluvní pokuty za poškození bytu či jeho konkrétního
vybavení. Takový požadavek je
v rozporu se zákonem. Pokud
smlouva ukládá nájemci povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo
povinnost, která je vzhledem
k okolnostem zjevně nepřiměřená, ze zákona se k takovým ujednáním nepřihlíží.

Zdroj: dTest

Na co nezapomenout při převzetí bytu
Spory o to, kdo poškrábal
podlahu či rozbil umyvadlo,
patří k nepříjemnému koloritu
předávání pronajatého bytu
zpět pronajímateli. Abyste se jim
vyhnuli, je nutné podniknout
řadu kroků už ve chvíli, kdy byt
přejímáte a chystáte se do něj
teprve nastěhovat. Základem je
kvalitní předávací protokol.
Prvním předpokladem úspěšného
převzetí nájemního bytu je samozřejmě platná nájemní smlouva.
„Pokud ji uzavíráte před samotným převzetím bytu, je zapotřebí

ve smlouvě den odevzdání bytu
přesně označit, aby nevznikaly
pochybnosti o tom, kdy má nájemce na nastěhování do bytu právo,“
říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Ujistěte se také, že byt vám předává oprávněná osoba. Často
dochází k tomu, že byt předává
nájemci do užívání někdo, kdo
není jeho vlastníkem a ani k tomu
nemá žádné pověření či souhlas.
Než podepíšete protokol o převzetí, měli byste si byt důkladně
prohlédnout a seznámit se s jeho
stavem, vybavením a ovládáním

přítomného zařízení. Narazíte-li
na vady, které brání řádnému užívání bytu, je zapotřebí tyto vady
vždy pronajímateli vytknout, a to
nejlépe hned v předávacím protokolu. Jako důkaz o existenci vad
může posloužit například pořízená fotodokumentace.
Je vhodné seznámit se i se stavem společných prostor v domě.
Nájemní smlouva by proto měla
obsahovat popis společných částí
domu, do nichž má mít nájemce
přístup (například prádelna,
sušárna, kočárkárna, zahrada).
Pronajímatel by vám měl také

ukázat, kde jsou umístěny uzávěry plynu, vody a vypínače elektrické energie. Platí-li v bytovém
domě domovní řád, měli byste jej
před převzetím bytu znát.
„Pronajímatel by měl také písemně upozornit budoucí uživatele
bytu na případná rizika spojená
s užíváním vybavení bytu a na
povinnost provádět pravidelnou
údržbu a případné povinné kontroly vybavení bytu. Platí zde
doporučení: čím podrobněji, tím
lépe. Nájemce a pronajímatel se
tak do budoucna vyhnou sporům
Pokračování na straně 12
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Informujeme

Brno hledá strom roku 2015. Anketa je vyhlášena
letos již popatnácté, hlasuje se do konce září

Brňanky a Brňané mohli
navrhnout libovolný strom, který
stojí za to ocenit. Z příspěvků poté
porota složená z odborníků a dalších spolupracujících institucí
vybrala finalisty, mezi kterými jsou
i zástupci zeleně z Brna-střed. Je
jím jírovec maďal v parku na ulici
Rooseveltova mezi průchodem
z ulice Běhounské a Janáčkovým
divadlem, jinan dvoulaločný v klášterní zahradě na Mendlově

náměstí a také ořešák černý
v Lužánkách při vstupu z nároží
ulic Lidická a Lužánecká. O konečném vítězi však rozhoduje do
30.září veřejnost. Městské zeleně
není nikdy dost a o řadě zajímavých a ojedinělých stromů ve svém
okolí nemusí každý vědět. Pojďte
proto podpořit právě strom z vaší
městské části a ukažte, že vám na
brněnské zeleni záleží! Hlasovací
lístky jsou slosovatelné o zajímavé
ceny. Vítězný strom pak postoupí
do celorepublikového kola.
Hlasování bude probíhat na webu
www.veronica.cz/brnenskystrom,
v Ekologické poradně Veronica
(Panská 9), v obchodech Nadace
Veronica (Pekařská 38, Svážná 16,
Palackého 25), v Knihovně Jiřího
Mahena v Brně nebo v restauracích Rebio.Vyhlášení Brněnského

Jírovec maďal

Ořešák černý

Ekologický institut Veronica
letos vyhlásil již 15. ročník
ankety Brněnský strom roku.
Své nominace mohli do poloviny června zasílat jednotlivci
i sdružení, školy nebo firmy.
Mezi osm nominovaných stromů se letos dostaly i tři stromy
z městské části Brno-střed.

Na co
nezapomenout
při převzetí bytu
Pokračování ze strany 11
o případné závady nebo
dokonce způsobenou škodu,“
doporučuje Lukáš Zelený.
Převzetí bytu by vždy mělo
být potvrzeno písemným
předávacím protokolem.
Jaké základní údaje by měl
obsahovat?
• Označení
účastníků
a jejich zástupců. Prohlášení
pronajímatele, že byt odevzdává do užívání nájemci,
a prohlášení nájemce, že byt
přijímá do užívání.
• Seznam a popis vybavení
bytu, které je nájemce oprávněn užívat spolu s bytem.
• Popis stavu bytu, zjištěných
závad (např. nefunkční elektrická trouba) a poškození
(např. prasklé umyvadlo).
• Seznam a počet předávaných klíčů od bytu a společných prostor v domě.
• Stav, sériové číslo a umístění měřících zařízení pro
odečet stavu odebrané vody,
tepla, plynu a elektřiny, je-li
byt takovými zařízeními
vybaven.
• Výčet dokumentace předávané nájemci spolu s vybavením bytu (např. návod
k obsluze plynového kotle)

Zdroj: dTest

Jinan dvoulaločný
stromu roku i slosování anketních
lístků proběhne pod vítězným stromem 15.října v 16 hodin za doprovodu cimbálové muziky. O konečném vítězi bude Ekologický institut
Veronica včas informovat na svých
webových stránkách.
Aktivita je podpořena v rámci projektu Environmentální poradenství aktivně, profesionálně a místně
zakotveně. Podpořeno
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
na stránkách www.fondnno.cz
a www.eeagrants.cz.


(red)

Dlouhodobé sociologické výzkumy se zaměří na proměny
české společnosti i na spotřebu energií domácnostmi
Začátkem července odstartovaly v celé České republice dva
dlouhodobé sociologické průzkumy. Mezi náhodně vytipovanými respondenty budou i lidé
z městské části Brno-střed.
Výzkum Proměny české společnosti začíná 7. července a potrvá
do 31. října 2015. Zúčastní se ho
přes 10 000 domácností. Šetření
se stane zdrojem informací
o životních podmínkách a postojích Čechů i jejich vyhlídkách do
budoucna.
Náhodně vybrané domácnosti
navštíví vyškolení tazatelé agen-

tur Median a STEM/MARK.
S dospělými členy domácnosti
proberou v osobním rozhovoru
jejich postoje, názory, zkušenosti
a současnou životní situaci. Formou krátké ankety se mohou
zapojit také nezletilí členové
domácnosti. Bude přísně dbáno
na anonymitu odpovědí. Účast
v šetření bude spojená s finanční
odměnou. Domácnosti budou mít
také možnost poukázat svoji
odměnu na charitativní účely
podle vlastního výběru.
Zadavatelem jsou kromě Sociologického ústavu Akademie věd
ČR také pracoviště Masarykovy
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univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze. Více informací zjistíte na webu: http://www.promenyceskespolecnosti.cz.
Dalším celostátním šetřením je
Energo 2015. Od 7. července
2015 a do 15. ledna 2016 budou
výzkumníci získávat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií
v domácnostech podle účelu
použití na konkrétní činnost (na
vytápění vnitřních prostor, na
chlazení vnitřních prostor, na
ohřev vody, vaření, osvětlení
a ostatní koncové užití). Dále je
cílem získat data o energetické
účinnosti vybraných spotřebičů

a spotřeby obnovitelných druhů
energie.
Celkem bude osloveno přibližně
20 000 domácností z celé České
republiky, které poté osobně
navštíví speciálně vyškolení tazatelé a formou rozhovoru od nich
získají potřebné informace. Ve
všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů.
Organizátorem průzkumu je Český statistický úřad.
Více informací zjistíte na webu:
https://www.czso.cz/csu/czso/en
ergo-2015.


(red)

Naše školy

Slavnostní zakončení studia na ZŠ Křídlovická
Žáci devátého ročníku zakončili
své studium na ZŠ Křídlovická
již tradičně svými absolventskými projekty, na nichž čtyři
měsíce pracovali jednotlivě či
ve dvojicích.
Práce to nebyla vůbec jednoduchá: nejprve je na začátku února
čekal výběr zajímavých témat
a rozvržení plánu práce, poté
vyhledávání informací z různých
zdrojů, jejich zpracovávání
a postupné tvoření textových částí
absolventských projektů pod
dohledem pedagogů – konzultantů. Zároveň se také intenzivně připravovali k přijímacím zkouškám
na střední školy. Po jejich úspěšném zvládnutí se do práce na projektech mohli již ponořit naplno.
Tak tedy hurá do toho: písemnou
část zpracovat v elektronické
podobě se všemi náležitostmi bibliografické normy, nezapomenout
na pravopis ani na správné citace
použitých zdrojů. O práci průběžně informovat svého konzultanta
a vytvořit také prezentaci, která
posléze vhodně doplní představení absolventského projektu
veřejnosti. Po jejím dokončení si
připravit zajímavý mluvený projev,
který by vhodně zpracovávané
téma přiblížil publiku.
Poněvadž absolventské projekty
mají na naší škole již dlouholetou
tradici, žáci mohli navázat na práci
svých starších spolužáků, dnes
již středoškoláků a vysokoškoláků. Většina deváťáků pracovala
na svém projektu s velkým
zájmem, záleželo jim na tom, aby

byli úspěšní a v celkovém hodnocení získali co nejvíce bodů ze
sta možných. Vrcholem jejich práce byly úterý a středa 26.
a 27. května 2015, kdy se konalo
slavnostní představení všech
absolventských projektů pedagogům, spolužákům, rodičům a hostům za účasti paní JUDr. Michaely
Dumbrovské, 1. místostarostky
městské části Brno-střed, a paní
Mgr. Petry Ondrašíkové, vedoucí
Odboru školství, sportu, kultury
a mládeže městské části Brno-střed.
Početné publikum mělo příležitost
zhlédnout zdařilé a zajímavé projekty, komise pedagogů pečlivě
sledovaly a hodnotily nejen vlastní
prezentaci vystupujících, ale i úroveň zpracování celého jejich
absolventského projektu. Tréma
mnohých žáků se po úspěšném
vystoupení změnila v radost
z dobře zvládnutého úkolu. Všichni napjatě očekávali vyhlášení
konečných výsledků. Druhý den
po zveřejnění hodnocení se zračila velká radost v očích mnohých
z nich, protože jejich snaha byla
spravedlivě pozitivně oceněna.

A jak to tedy dopadlo?
Komise pedagogů ocenily z celkového počtu 62 absolventských
projektů devět nejlepších. Byly to
projekty Skauting žáků Václava
Fabíka (IX.B) a Jiřího Kozla (IX.A),
Gejza Horváth žáka Jiřího Bandy
(IX.C), Vlastní tvorba žáka Jiřího
Koláře (IX.B), Karel Čapek žáka
Víta Procházky (IX.B), Vodní chlazení počítačových komponent,

s nímž přítomné seznámil Jiří
Švrček (IX.C), projekt Jóga žákyně Terezy Svorové (IX.B), dále
HC Kometa Brno žáků Martina
Böhma aVojtěcha Klapuše (IX.C),
Moravský kras zpracovaný Lukášem Beránkem (IX.B) a Jezdecká
stáj Koně – Brno žákyně Alžběty
Kroupové (IX.B).
Dalších 29 projektů bylo hodnoceno jako velmi zdařilé a 16 projektů jako zdařilé.
Vysoká kvalita naprosté většiny
absolventských projektů prokázala, že se žáci v průběhu svého
základního vzdělávání naučili
nejen vyhledávat a zpracovávat
informace, ale i kultivovaně vystupovat. Jsou nyní bohatší
o nevšední zážitek, na který
budou jistě dlouho vzpomínat
a své zkušenosti z tvorby a prezentace projektu využijí v dalším
studiu. Žák Mikuláš Brázda (IX.C)
vyjádřil postoj svůj i svých spolužáků těmito slovy:
„Dny prezentací absolventských

projektů jsem si moc užil a musím
říct, že i když jsem ze začátku byl
k projektům skeptický, nakonec
jsem byl rád, že něco takového
máme. Mohl jsem totiž dokázat,
že jsem se ve škole něco naučil.“
V pátek 26. června 2015 v 9 hodin
pak převzali žáci devátého ročníku naší školy v prostorách společenského sálu radnice městské
části Brno-střed svá závěrečná
vysvědčení z rukou pana starosty
Martina Landy, a mnozí žáci také
ocenění za své úspěchy od paní
JUDr. Michaely Dumbrovské,
1. místostarostky městské části
Brno-střed. Ti žákům popřáli
mimo jiné mnoho úspěchů, štěstí
i odvahy při dalším studiu
i v celém jejich životě. Žáci tak za
přítomnosti svých rodičů, třídních
učitelek a vedení školy slavnostně
zakončili své studium na naší škole, na nějž podle svých slov budou
často v dobrém vzpomínat.


Mgr. Lenka Hofírková

Pravidelné výjezdy za rozvojem jazykových dovedností
a za poznáním mají mezi žáky i jejich rodiči vždy velký ohlas
Na konci května tohoto školního roku jsme se se žáky 7. až
9. ročníku vydali na týdenní
zájezd do Anglie. Tuto akci
pořádá naše škola, ZŠ Hroznová 1, každé dva roky s cílem dalšího rozvoje jazykových dovedností a poznání reálií anglicky
mluvící země.
Výjezdy mají mezi dětmi i jejich
rodiči velký ohlas, jde totiž o ideální příležitost k procvičení angličtiny a návštěvy světoznámých

destinací. Žáci bydleli v hostitelských rodinách a dopoledne chodili na lekce angličtiny s rodilými
mluvčími do jazykové školy. Celý
pobyt se nesl v přátelské atmosféře, děti se potkávaly s anglickou kulturou doslova na každém
kroku. Všichni této příležitosti
plně využili a často byli překvapeni, jak dobře se v zahraničí
dorozumějí.
Tentokrát jsme pro pobyt vybrali
středoanglické Coventry, které je
dobrým výchozím místem pro

cesty po okolí. V průběhu osmidenního zájezdu jsme navštívili
univerzitní město Oxford, kde
jsme si například prohlédli kolej
Christ Church. Dále jsme cestovali do Stratford-upon-Avon, v rodném Shakespearově domě nám
místní herci zahráli ukázky z jeho
nadčasových her. Anglické počasí
jsme si užili při prohlídce středověkého hradu Warwick. Mnoho
zážitků jsme si odvezli z úžasného safari ve Woburnu a vrcholem
našich cest bylo samozřejmě

hlavní město Londýn. Vzhledem
k rozmanitosti památek si každý
přišel na své.
Chtěl bych poděkovat účastníkům
za pohodový průběh akce a p. uč.
Skácelové a Kernstockové za
pomoc při realizaci výjezdu. Jsme
si jisti, že obdobné zájezdy rozvíjejí samostatnost dětí a motivují
je k dalšímu studiu nejen anglického jazyka.

Mgr. Luděk Balcařík,
zástupce ředitele pro II. stupeň
Základní škola Brno, Hroznová 1
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Naše školy

Přírodovědné a technické vzdělávání si zaslouží podporu
„Zkušenost bez vzdělání platí
více než naopak bez zkušenosti,“ napsal kdysi římský básník
Quintus Ennius. Nejlepší je, ale
propojit jedno s druhým. Gymnázium Brno, Křenová se
v období srpna 2013 až června
2015 zapojilo do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních
školách v Jihomoravském kraji.
V rámci tohoto projektu jsme
navázali spolupráci se třemi
základními školami a umožnili
jejich žákům vyzkoušet si nové
technologie měření ve zmodernizovaných laboratořích biologie,

fyziky a chemie naší školy. Přírodovědný projekt se pomalu, ale
jistě blížil do finále. Proto naši školu opět 22. dubna navštívili vybraní žáci 8. tříd ze základní školy na
Antonínské. Byla to prozatím největší skupinka 32 nadšených dětí,
které se dobrovolně přihlásily na
den laboratorních cvičení z chemie, biologie a fyziky. Některé tváře nám byly povědomé, protože
na projektovém dni byly již v podzimním termínu. O to víc nám byl
jejich zájem milý.
V rámci laboratorních cvičení
z chemie jsme navázali na výuku
právě probíranou v 8. ročníku ZŠ.
Žáci připravovali vodík a zkoumali

vlastnosti této plynné látky. Zopakovali si zacházení s kahanem,
které se naučili během minulého
podzimního cvičení. Jako další
plyn si připravovali oxid uhličitý.
Učili se rozeznávat plyny různými
důkazovými metodami. V poslední části zkoumali reaktivitu kovů
a vlastnosti látek, které reaktivitu
ovlivňují.
V biologickém cvičení tentokrát
žáci pracovali s mikroskopy.
Naučili se tuto laboratorní techniku ovládat a využít k pozorování
drobného materiálu. Mikroskop
používali i při pitvě včely, kterou
si nejprve prohlédli v makroskopickém měřítku a následně pod

mikroskopem pozorovali stavbu
končetin a oka.
Ve fyzice jsme navázali na právě
probírané učivo a soustředili
jsme se na měření elektrického
odporu a Ohmův zákon. Materiálem pro experiment bylo nejen
lidské tělo, ale i žárovka, a na
nich jsme měřili odpor. Také jsme
stanovili voltampérovou charakteristiku tuhy.
Žáci ze ZŠ z naší školy odcházeli
spokojeni po příjemně stráveném
dni. Spokojení jsme byli i my
vyučující a pomocníci z řad studentů gymnázia.
 RNDr. Valerie Richterová, Ph.D.

Na Osmecu se po roce opět rozzářil olympijský oheň
Ve středu 3. 6. 2015 se na
Osmecu, tedy na ZŠ a MŠ nám.
28. října, opět po roce rozzářil
olympijský oheň a zavlála
olympijská vlajka naší školy.
Paní ředitelka Ludmila Altmanová
v roli předsedkyně olympijského
výboru slavnostně zahájila další
ročník sportovního zápolení na
OSMECu a dva nejmladší sportovci 2. stupně společně přečetli
slib všech olympioniků. Poté se
všichni žáci rozběhli na sportovní
discipliny. Na prvním i druhém
stupni se v budově školy i ve venkovních prostorách soutěžilo na
deseti stanovištích. Žáci si vybírali
pořadí disciplin a snažili se pře-

konávat nejen výkony svých soupeřů, ale i své vlastní. Všude vládla výborná atmosféra a sportovci
se navzájem povzbuzovali, aby

se jejich třídní kolektivy umístily
co nejlépe. Žáci druhého stupně
ukončili svůj sportovní den vytrvalostním během a štafetami tříd

v parku před školou. V pátek 5. 6.
se opět za krásného slunečního
počasí sešli všichni sportovci
a pedagogové na dvorku naší
školy na ulici Stará. Na nejlepší
sportovce všech 10 kategorií
čekaly krásné sportovní a sladké
odměny. Slavnostní vyhlášení
jsme zahájili netradičně volbou
nejhezčí olympijské vlajky, které
si jednotlivé třídy připravily. Po
vyhlášení nejlepších jednotlivců
a třídních kolektivů ukončila letošní Olympijský den závěrečným
slovem paní ředitelka a všichni se
spokojení rozešli ke svým domovům.

Mgr. Oľga Kušnierová,
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22

Zvídálkům na Křídlovické se dařilo, pokračovat budou i po prázdninách
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b,
se již několik let cíleně věnuje
nadaným dětem. Z tohoto
důvodu úzce spolupracuje
s pedagogickou a psychologickou poradnou, Mensou ČR
i jinými organizacemi. Pro děti
na naší škole připravujeme
vzdělávací program, který
respektuje jejich typ nadání,
a to již od raného věku.
Myšlenky péče o šikovné děti nás
přivedly k nápadu, začít pracovat
již s dětmi předškolního věku.
Chtěli jsme jim nabídnout něco
více, než může poskytnout mateřská škola, a vyjít tak malým zvídálkům vstříc. Ve spolupráci

s Mensou ČR jsme otevřeli v říjnu
na ZŠ a MŠ Křídlovická v Brně
klub Zvídálek. Navštěvují ho nejenom děti z naší mateřské školy,
ale i z jiných částí Brna. Činnost
klubu vychází z potřeb a zájmů
zvídavých dětí tohoto věku. Paní
učitelky mají velké zkušenosti
s výchovou a vzděláváním těchto
dětí, úzce spolupracují s Mensou
ČR a inspiraci čerpají i ze své
pedagogické praxe.
Program je vskutku různorodý.
Náplní klubu jsou činnosti, které
předškoláky nejenom pobaví,
zaujmou, ale i mnohé naučí. Velkou oblibu si získaly pokusy, tancování i program zaměřený na lidské tělo. Zvídálci si umějí poradit
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s úrazem či zraněním, nebojí se
elektrického proudu, protože vědí,
jak ho bezpečně ovládat, zvládnou připravit jednoduché občerstvení a tělocvična je jejich prima
kamarádka. Také si zkoušeli
nejednou sednout do školních
lavic a plnit úkoly jako opravdoví
školáci. Interaktivní tabule pro ně
není neznámou a umí s ní pracovat. Jedno z posledních setkání
na téma život zvířat proběhlo
v angličtině. Děti se vypravily na
anglický dvorek, naučily se nová
anglická slovíčka za pomoci her
a zpěvu.
Z darů rodičů a příspěvku Mensy
byly zakoupeny deskové hry, které nemalou měrou přispívají

k rozvoji dětského intelektu.
Z ohlasů rodičů a dětí je vidět, že
chodit mezi Zvídálky je docela
bezva zábava.
Klub malých Zvídálků bude pokračovat i ve školním roce
2015/2016; k účasti v něm zveme
všechny zvídavé a intelektuálně
zaměřené děti předškolního věku.
Schůzky probíhají v ZŠ Brno,
Křídlovická 30b, ve čtvrtek jednou
za čtrnáct dní od 15.30 hod.
Přihlášky zasílejte PhDr. Aleně
Novákové na e-mailovou adresu:
jundrov@centrum.cz. Přejeme
všem hezké léto, děkujeme za
spolupráci a příští školní rok na
viděnou.
 Za klub Zvídálek
PhDr. Alena Nováková

Rozhovor

Jiří Kokmotos: Když jde Pražák do Brna, je to jako kočka do psince
Rozhovor s Jiřím Kokmotosem
jsme vedli ve třicetistupňovém
vedru, ale brněnská srpnová
výheň jakoby jen umocňovala
dobrou náladu tohoto mladého
člověka, kterému není cizí vtip,
sebeironie, ale také zvídavost
a schopnost hovořit i naslouchat, což jsou jistě jedny z předpokladů dobrého rozhlasového
šéfredaktora, kterým se snaží
být. Povídali jsme si také
o různých zářijových výročích
a nemohli jsme opominout ani
jedno z rozhlasových. Nejvýraznější vizitkou brněnské rozhlasové stanice byla totiž znělka – úryvek písně Moravo,
Moravo, nahraný na speciálním
elektrickém klavíru, znělkostroji zhotoveném firmou
A. PETROF. Znělka poprvé
zazněla 28. září 1935, takže to
bude už rovných osmdesát let.

Co říkáte tomuto zářijovému
výročí?
Těch zářijových výročí bude v Brně
víc, třeba první start na starém
Masarykově okruhu před pětaosmdesáti lety. A také právě onoho
28. září. Ale samozřejmě i toto
„naše domácí“ rozhlasové výročí
si připomeneme. Znělka v té historické podobě už bohužel pravidelně nezaznívá, protože v minulém roce prošla všechna
regionální studia jistou obměnou
a ta naše rozhlasová grafika, jak
říkáme hudebním předělům
a upoutávkám, se unifikovala a je
prakticky pro všechna studia stejná. Věřím ale, že je hodně posluchačů, kteří i v těch nových znělkách slyší tu naši Moravo, Moravo,
protože je to něco, co k vysílání
brněnského rozhlasu neodmyslitelně patří. Stejně jako třeba harfa
k vysílání stanice Praha.

Když jsme u té Prahy – v květnu
před dvěma lety přinesla média
zprávu o hrůzostrašné nehodě,
při které řidič strhl řízení, prorazil zábradlí a spadl s autem na
náplavku u Čechova mostu. Kdo
seděl za volantem auta?
Bohužel já. Já jsem vášnivý řidič.
Všude, kde mohu, jezdím autem.
Však je to také vidět na mém OTP
– okrasném tukovém prstenci, jak
tomu říká Zdeněk Junák. Ale ten-

krát mě to vyškolilo. Nikdy bych
nevěřil, že v pětatřicetikilometrové
rychlosti může mít člověk téměř
smrtelnou dopravní nehodu.
Nebýt tehdy přivázaný, tak tady
teď nejsem. Spadl jsem z výšky
osmi metrů a zakotvil u Vltavy.

A teď jste zakotvil v Brně.
Natrvalo?
Říká se, že když jde Pražák do
Brna, je to jako kočka do psince.
Není to pravda, to už můžu po těch
dvou letech říct určitě. Moji pražští
kamarádi mi doufám prominou: už
se cítím víc doma v Brně než
v Praze. Ale kdyby mě někdo před
třemi lety řekl, že půjdu dělat
vedoucího programu největší
regionální stanice Českého rozhlasu, tak bych si poklepal na čelo.
Dal jsem se ale už v Praze dohromady se současným ředitelem
brněnského studia Jaromírem
Ostrým a šlo to ráz naráz. Jezdit
dělat kariéru z Brna do Prahy, to
už tady bylo. A mnohdy i úspěšně.
Ale obráceně? Chci zkusit, jestli
to funguje i z druhé strany.

Kde v Brně bydlíte?
Z pražských Dejvic, kde byl mým
sousedem americký velvyslanec,
jsem se přestěhoval do brněnského Bronxu. Francouzská, Bratislavská, Cejl. Ale možná někoho
překvapím. Faktem je, že je tam
občas slyšet nějaký ten řev, muzika ve dvě ráno, ale já jsem se tam
rychle zabydlel. Mám to pět minut
do práce a jsem tomu rád (úsměv).

Říkáte o sobě, že jste poloviční
Řek, poloviční Valach a křtěný
Vltavou. Co vlastně jste?
No, jak bych to řekl? Mám rád slivovicu!

Dejme si teď místo slivovice jedno kyselé jablíčko. Ve vysílání už
neslýcháme Marcelu Vandrovou
a ani oblíbený Pepíček Veselý si
s námi živě nepovídá. Proč?
Marcela Vandrová, Marcela Antošová, Josef Veselý, to jsou samozřejmě legendy Českého rozhlasu
Brno. Podle projektu pane ředitele,
ke kterému se jako jeho realizátor
hlásím, chceme ale přivádět
k mikrofonu i nové hlasy. Říkejme
tomu třeba generační obměna.
Noví moderátoři a redaktoři se
samozřejmě nestanou osobnostmi

Profil
za rok, za dva, pokud vůbec ano,
ale chceme jim dát šanci. Myslím,
že jsme zatím měli šťastnou ruku:
Jarka Eliášová, Jarka Vykoupilová,
Milan Noha. Ale protože čas není
ani u nás v rozhlase nafukovací,
muselo to být i na úkor vysílacího
času těchto legend, které si oblibu
budovaly několik desetiletí. Marcela Vandrová se sama rozhodla, že
si v tomto případě ponechá jen
kontaktní pořad Noční linka. Je to
podle mého škoda, ale je to její rozhodnutí. A Josef Veselý? Každý
den můžete slyšet jeho Deníček,
každý týden pořad Račte vstoupit
a pokračuje v Toulkách českou
minulostí, které nedávno oslavily
tisící vysílání. Uvažujeme také, že
by se vrátil pořad, ve kterém si
s Jaromírem Ostrým jako dva
hypochondři (úsměv) povídali
s nejrůznějšími doktory.

Za sedmnáct let jste již natočil
stovky rozhovorů. Na který nejraději vzpomínáte a na který
byste chtěl zapomenout?
Vybavuje se mi rozhovor s prezidentem Václavem Havlem. To byl
pro mě velký zážitek, i když mám
dodnes pocit, že jsem panu prezidentovi kladl úplně blbé otázky. Já
mám ty svoje zážitky vždycky spojené se zážitky a odezvou posluchačů. Nedávno jsem si třeba povídal v pořadu Na moravském poli
sTondou Vrbou, který se pohybuje
na Horňácku, krásně mluví, má rád
folklor.To byl pro mě také ohromný
zážitek. Ale i v případě, že je to trapas, tak na to svým způsobem
vzpomínám rád, protože vždycky
je to nějaký ten zážitek. A i ty trapasy tvoří mozaiku našeho života.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Jiří Kokmotos se narodil 14.září
1985 v Praze. Vystudoval víceleté gymnázium a již jako třináctiletý začal spolupracovat
s Českým rozhlasem v Praze
na Vinohradech. Působil v dětské redakci, jeden z prvních
pořadů, na kterém spolupracoval, bylo tehdy velmi populární
Domino. Z dětské redakce přešel do zpravodajské směny
Radiožurnálu, byl u zrodu jedné
z nejmladších stanic Českého
rozhlasu Radio Wave, digitálního vysílání pro mladé, vrátil se
zpět do Radiožurnálu a poté už
se stal jedním z nejposlouchanějších redaktorů a moderátorů
celoplošné stanice Praha 2,
nyní Dvojka. Tam se stal také
partnerem dnešního ředitele
Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Pavla Kudrny.
Jejich desetiletý pořad Výlety
a také jejich „cyklické hubnutí“
v přímých přenosech se zapsaly do povědomí mnoha tisíců
posluchačů po celé republice.
Druhým mužem, který poznamenal profesní i životní pouť
Jiřího Kokmotose, je současný
ředitel Českého rozhlasu Brno
Jaromír Ostrý. Ten si ho vyhlédl
ještě jako redaktora a moderátora Dvojky a přivedl ho v roce
2013 do Brna jako vedoucího
programu. Šéfredaktor Jiří Kokmotos se v současné době
autorsky podílí na několika
pořadech, z nichž páteční Na
moravském poli rovněž moderuje. Jako moderátor také
úspěšně zaskakuje za svoje
kolegy v pořadech Dobré ráno,
Moravo a Rendez-vous. K jeho
zálibám patří, jak jinak, především rádio a také hudba, knížky,
a občas nějaký sport. Prý pasivně. Nejraději má hokej a úplně
nejraději na Slávii, v Litvínově
a ve Zlíně (což říká ve městě
modrobílé šlechty a Komety
Brno:-)!
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Inzerce

CHLADNIČKY • PRAČKY • MYČKY

Klub plavecké školy Krokodýl Brno nabízí:
Ͳ WůĂǀĄŶşƌŽĚŝēƽƐĚĢƚŵŝŽĚϮůĞƚ
- Základní a zdokonalovací plavání
- <ondŝēní plavání ŝ pƌo doƐpĢlĠ
- sǉkonnoƐƚní a závodní plavání

6 990 Kč

WlavĞŵĞ na ďazĠnĞcŚ͗
d: dĞƐla͕ za >Ƶǎánkaŵŝ͕ na WonávcĞ͕ v <oƵƚovŝcícŚ a na <ƌaví ,oƎĞ͘
/nĨo͗ :ŝƎŝna vƌēková͕
ƚĞl͗͘ ϳϯϳ ϴϯϯ ϲϱϭ͕ Ğ-ŵaŝl͗ kƌokodǇl͘pΛŐŵaŝl͘coŵ
ZdĞŸka aaŵánková ƚĞl͗͘ ϲϬϲ ϰϱϰ ϯϱϮ͕ Ğ-ŵaŝl͗ plavanŝkƌokodǇlΛƐĞznaŵ͘cz
ǁǁǁ͘plavanŝkƌokodǇl͘cz

Brno, Křenová 19, tel.: 543 255 555

www.chladservis.cz

KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU
HEMISFÉROU

Naučte se tančit!

Přednáška o kreslení pravou
hemisférou 29. 9. 2015
v 18.30 v Knihovně Jiřího
Mahena, Kobližná 4,
velký společenský sál – 5. NP
!!!!VSTUP ZDARMA!!!
www.opravdovysvet.cz

Taneční škola Dagmar pořádá

Taneční pro dospělé a VŠ
(pro začátečníky)
Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru
Zahájení: 2. pol. října 2015

Přihlášky a info:

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007, mail: dagmar@ts-dagmar.cz
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před kurzem

po kurzu

Inzerce

Rodinné odpoledne
pro veřejnost spojené
s představením nové
moštárny

JABKOBRANÍ
VE STARÉM LÍSKOVCI

Pátek 18. září 2015 / 15.00–19.00
areál Sady Starý Lískovec
www.jablka.cz

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

NÁTĚRY dveří 350 Kč/kus,
oken, fasád, radiátorů atd.
tel: 606 469 316, 547 225 340

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

Cvičitelka-seniorka
zve dámy obdobného
věku na protahovací
a relaxační cvičení.
Začátek koncem září
v pondělí na Masarykově ul.
Info tel. 605 820 020,
541 223 303
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V rámci výstavby a následného stěhování

do nového YAMAHA CENTRA v BRNĚ se zbavujeme skladových zásob.
Jedinečná příležitost pořídit vámi vyhlédnutý stroj za výjimečnou cenu.
Další informace získáte na www.pemm.cz nebo na telefonu 547 215 215.
YAMAHA CENTRUM · NC Campus Square
Netroufalky 14 · Brno-Bohunice · 547 215 215
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Inzerce

STAROŽITNOSTI

založeno 1991

Starožitnosti
!!! PENÍZE IHNED NA RUKU !!!

OTEVÍRACÍ DOBA: PO–ČT 10.00–17.00
PÁ
10.00–14.00

tramvaj č. 12, pátá zastávka od hl. nádraží u hotelu BÍLÁ RŮŽE
10 m § ZASTÁVKA KONOPNÁ ¨ 10 m

PŘ

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

tel.: 737 171 367

IJE
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HODINKY: kapesní, náramkové, zlaté, stříbrné, obyčejné (např. Prim,
Omega, Zenith, Longines, Glashütte, IWC Schafhausen, Heuer, Eterna,
Lemania, Universal Geneve, Breitling, Poljot Chronograph a další i poškozené)
ZLATO: šperky, mince, hodinky, zlomky (všechny ryzosti)
STŘÍBRO: tabatěrky, pudřenky, příbory (i po kusech), šperky, mince v jakékoliv kvalitě
HODINY: nástěnné, stolní, podlahové (i značně poškozené)
OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, BANKOVKY, MEDAILE, VYZNAMENÁNÍ, SKLO, PORCELÁN,
KNIHY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost

Do Otevřené zahrady se opět valí dýně!
Buďte u toho!

ukázk
a výuk
y
Z

D

« ARMA
͕͛
͕͚ǤǤ͝Ǥ͖͔͕͙͙
Ǥ

ZÁBAVNÁ

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Karma, Electrolux,
Mora-Top, Kvart-cz...
servis domácích spotřebičů značek: Mora,
Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

v Otevřené zahradě
www.levnesporaky.cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte –
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče.
Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč.
Platí při vlastním dovozu.

CAFÉ
:

DÝŇOVÁ
SLAVNOST

OD 11 HODIN

provozovna:
Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

www.pohrby.cz
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11_10_ 2015
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
Údolní 33 (zastávka Obilní trh)

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

Dýňovou slavnost pořádá Nadace Partnerství
s finanční podporou Ministerstva životního
prostředí - Fondu environmentální odbornosti
Programu švýcarsko-české spolupráce.
více na www.otevrenazahrada.cz/Akce

Volný čas
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Volný čas
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Volný čas

Začátek října bude díky festivalu popáté provoněný kávou

Prvního října, tedy na Mezinárodní den kávy, startuje nejen
v Brně pátý ročník festivalu
Týden kávy, který potrvá do
7. října. Pořadatelé lákají k zážitkům sloganem Hledejte všude
tam, kde voní káva!
K cílům přehlídky, která byla
v prvních letech pořádána pouze
v Brně, patří podpora a kultivace
kavárenství a všeobecná kávová
osvěta. Cílem akce je současně
také upozorňovat na celoroční

významný podíl kaváren na kulturním dění ve městě.
Během slavnostního zahájení
Týdne kávy se bude křtít aktualizované a rozšířené vydání jedinečné publikace Josefa Augustína – U kávy o kávě a kávovinách,
která vyšla poprvé před patnácti
lety a stala se biblí nejen mezi
baristy. Chybět nebudou ani oblíbené a veřejnosti známé dvoudenní Trhy kávy. Ty se letos odehrají v pátek a sobotu 2. a 3. října
za účasti 30 českých i zahranič-

ních pražíren a jejich součástí
bude i exkluzivní prezentace nejmodernějších technologií. Plný
zajímavostí bude přednáškový
den, během něhož zazní nespočet zajímavostí o kávě z úst profesionálů a předních osobností
v oboru včetně zahraničního hosta z Brazílie. Jedinečnou příležitost nahlédnout baristům pod
prsty nabídne speciální Soutěž
baristů Týdne kávy, jejímž
smyslem je zhodnocení dovedností zúčastněných baristů profesionálními porotci.
Týden kávy nesází jen na speciální program, ale nechává také velký prostor pro samotné zapojené
kavárny, jejichž kávový program
a způsob prezentace je čistě
v jejich režii. „Program kaváren
nás v minulých ročnících příjemně překvapil a myslím, že stojí za
pozornost a návštěvu. Kavárny si
toho připravují hodně a my věříme, že si cestu k nim milovníci
kávy najdou a ocení,“ svěřila se
koordinátorka festivalu Kateřina
Eichlerová.
Týden kávy pořádá brněnské

neziskové sdružení Kulturárium,
o.s. ve spolupráci s Kávovými listy,
ve kterých hledejte ty nejčerstvější informace z festivalového dění.
Více informací je k dispozici na
webu www.tydenkavy.cz.

(rob)

Speciální kávový program
v Brně:
čt 1. 10. Slavnostní zahájení
Týdne kávy
Kde: Impact Hub Brno (Cyrilská 7,
Brno)
pá, so 2. 10. a 3. 10. Trh kávy
Kdy: 11.00–19.00
Kde: Adam Gallery (Ve Vaňkovce 2, Brno)
ne 4. 10. Přednáškový den
Kde: Knihovna Jiřího Mahena
(Kobližná 4, Brno)
po, út 5. 10. a 6. 10. Soutěž baristů Týdne kávy
Kde: Místodržitelský palác (Moravské náměstí 1a, Brno)
st 7. 10. Slavnostní ukončení
Týdne kávy
Kde: Impact Hub Brno (Cyrilská 7,
Brno)

Lipka opět otvírá dlouhou řadu zájmových kroužků a klubů
S novým školním rokem školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka opět otvírá dlouhou řadu zájmových
kroužků a klubů pro děti různého věku, nabídka také míří i na
dospělé.
Nejmladší účastníci ještě neoslavili třetí narozeniny a na schůzkách je doprovázejí rodiče, starší
děti už navštěvují kroužky samotné a někdy se s vedoucími vydávají i na víkendové výpravy.
V kroužcích se děti mohou těšit
na spoustu her, prozkoumávání

a poznávání přírody, setkání
s různými živočichy nebo na vaření či tvoření z toho, co můžeme
najít v přírodě a v zahradě. Díky
těmto aktivitám a smyslově založeným hrám získají kladný vztah
k přírodě a naučí se, jak ji chránit.
V nabídce jsou ale také kroužky
jazykové, chovatelské, hudební
či kulinářské.

ský klub, kde se během roku
naučíte několik různých technik
pletení košíků a tuto relaxační činnost, která přináší krásné výsledky, si zamilujete. Klub Tvořivý ateliér soběšického pracoviště
Jezírko dokonce zajistí během
schůzek i hlídání dětí, aby se
maminky mohly plně soustředit
na tvoření.

Kroužky nejen pro děti

Vyzkoušejte si stará
řemesla

S kroužky ale Lipka myslí i na
dospělé, kterým nabízí několik
tvořivých klubů. Na pracovišti
Kamenná je to například košíkář-

Pokud hledáte spíše jednorázový
tvořivý kurz pro dospělé nebo vás
lákají stará řemesla? I tehdy se

můžete vydat na Lipku. Pisárecké
pracoviště Lipová během roku přinese deset kurzů, na kterých si
vyrobíte třeba ošatku ze slámy,
proutí či kukuřičného šustí, ze
dřeva si vyřežete vlastní lžíci nebo
si vytvoříte drátěné dekorace. Tyto
tvořivé činnosti jsou výborným
odpočinkem a navíc si z kurzů
odnesete hotový vlastnoruční
výrobek, který můžete využít
i jako dárek pro své blízké.
Přehled všech kroužků i tvořivých
kurzů včetně přihlášek najdete na
stránkách www.lipka.cz v sekci
Volný čas.
 (red)

Zelný trh bude hostit tradiční Brněnský biojarmark
Začátek října bude patřit tradičnímu Brněnskému biojarmarku.
Akce proběhne v pátek 2. října
a v sobotu 3. října na horní části
Zelného trhu před Divadlem Husa
na provázku, kam se Brněnský
biojarmark vrací po dvouleté
odmlce způsobené rozsáhlou
rekonstrukcí náměstí.

Setkání ekologických zemědělců,
místních výrobců potravin a spotřebitelů, kteří mají rádi jídlo
zblízka, proběhne letos již počtyřiadvacáté. Na Brněnském biojarmarku budou i letos prezentovat
lokální producenti své výrobky
s certifikací bio. Ekologičtí zemědělci nabídnou širokou paletu
zeleniny, masných výrobků, mar-

melády, koření či vín. Stejně jako
v uplynulých ročnících Biojarmark
představí také řadu alternativních
způsobů, jak a kde mohou Brňané pravidelně nakupovat místní
a ekologické potraviny.
Zváni jsou všichni, kteří chtějí
dobře nakoupit kvalitní potraviny
a pobavit se u biovína a cimbálové
muziky Veronica.

Brněnský biojarmark pořádá
Český svaz ochránců přírody ve
spolupráci s Ekologickým institutem Veronica.


(rob)
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Volný čas

Rezekvítek zve na exkurze a den otevřených dveří

Divočina zdaleka nemusí být
jen výsadou národních parků
a nedotčené přírody. Najdeme
ji mnohem blíže, než bychom
čekali.
Nezisková organizace Rezekvítek upozorňuje, že přímo v Brně

se nachází spousta prostranství,
která zůstala zapomenuta někde
mezi. „Málokdo tam zabloudí, nikdo o ně nepečuje a příroda tam
divoce bují. Nedejme na jejich
špatnou pověst a vydejme se
poznat nenápadný půvab a osobitost těchto míst. Netřeba chodit

daleko, příklad par excellence
máme přímo pod nosem: Jižní
centrum,“ stojí v pozvánce na
exkurzi, která se pod názvem
Městská divočina koná v úterý
29. září. Zájemce provede ekolog
Vilém Jurek a odbornice na městskou divočinu po stránce kulturní
a filosofické, Radka Krylová.
„Očekávejte 2–3hodinovou procházku místy lehce zarostlým
terénem. Doporučujeme pevnou
obuv a dlouhé kalhoty,“ upozorňují pořadatelé a připomínají: sraz
je v 16.30 na Zvonařce pod lávkou
k Vaňkovce. Na exkurzi je třeba
se předem přihlásit na e-mailu:
exkurze@rezekvitek.cz nebo na
tel. č. 543 216 483. Účast je zdarma. Exkurze je financována z projektu FNNO „Místo, kde žijeme“
č.: 77-FN-094 a pro účastníky je
zdarma.

První říjnovou sobotu se koná na
ornitologickou exkurzi do Lednice
s výkladem, ukázkou odchytu
a kroužkováním ptactva. Více
informací naleznete na stránkách
www.rezekvitek.cz. I na tuto
exkurzi je nutné se přihlásit předem.
Rezekvítek také zve na den otevřených dveří ve čtvrtek 1. října
od 15.00 do 19.00 hod. do svého
nového sídla na Štolcově 14, kde
funguje od začátku září 2015.
Kromě nových prostor je možné
si prohlédnout výukové pomůcky,
pracovní listy, publikace i unikátní
výukové krabice. Pro děti bude
nachystána krátká hravá aktivita.
Rezekvítek je spolek pro ekologickou výchovu a ochranu přírody
s téměř 25letou tradicí.


(rob)

Festival zdraví a pohody letos návštěvníky láká do Lužánek
Již pátým rokem přichází s koncem léta i Festival zdraví
a pohody, jehož hlavním poselstvím je podpořit zdravý
a pohodový způsob života
v harmonii s přírodou. Letos
mohou návštěvníci festivalu
kromě příjemných zážitků
a zkušeností nově okusit i příjemné prostředí lužáneckého
parku.

Festival zdraví a pohody se uskuteční v sobotu 19. září 2015, letos
nově v Lužáneckém parku. „Letos
chtěli pořadatelé festival přestěhovat z Brněnské přehrady do
centra města. A Lužánky jsou pro
takovou akci přece ideální prostor,“ komentuje prostředí Lužáneckého parku Katka Děkaníková, vedoucí SVČ Lužánky
pracoviště Lidická.
Festival zahrnuje řadu pestrých

aktivit pro návštěvníky každého
věku a zaměření. Festival kombinuje a propojuje zdravou gastronomii s pohybovými a duchovními
aktivitami, kulturou, aktivním hraním a dalšími činnostmi. Hlavní
filozofií festivalu je ukázat
a nechat vyzkoušet, jaké jsou
možnosti života ve zdraví a pohodě. Důraz je kladen na aktivní
zapojení návštěvníků a osobní
zkušenost (informování, ochutná-

vání, vyzkoušení, cvičení, diskusi
atd.). Speciální program bude připraven také pro rodiny s dětmi.
Festival organizuje skupina Brňanů ve spolupráci se Střediskem
volného času Lužánky a s podporou Městské části Brno-střed
a samotného města Brna, kde se
Festival stal významnou součástí
kampaně Brněnské dny pro zdraví v rámci projektu Brno – zdravé
město.
 (red)

Výstava „Vynálezy, které ovlivnily lidstvo“, představuje veřejnosti
Akademii věd České republiky a její široký záběr
Výstava „Vynálezy, které ovlivnily lidstvo“ je pořádána u příležitosti 125. výročí Akademie
věd České republiky, a to v prostorách science centra VIDA na
Křížkovského ulici v Brně.
Cílem výstavy je představit veřejnosti Akademii věd České republiky a její široký záběr. Návštěvník se postupně seznamuje se
třemi zajímavými tématy.
První seznámení jsou obecné
informace o akademii. Další
zastavení jsou interaktivní modely, které mají za úkol zaujmout,
podpořit zvídavost a hravou formou ukázat principy přístrojů, kte-

ré nás v běžném životě obklopují
či jsou stále předmětem bádání.
Jedná se o ukázky odkrytých
optických přístrojů. Návštěvník
má možnost vyzkoušet si základní principy jejich funkce. Jedná se
např. o model dalekohledu, mikroskopu, či model lidského oka
demonstrující promítání obrazu
na sítnici nebo dvojrozměrný
model optických elementů
demonstrující pomocí svazku
laserových paprsků jejich základní funkci. Pro nejmenší návštěvníky je připraven hrací koutek
s čočkami. U každého stanoviště
je připraven stručný návod, jak
s modelem pracovat a zároveň
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pro zvídavé připraven i jednoduchý úkol. Každý návštěvník si tak
na chvíli má možnost zahrát na
vědce.
Třetí částí výstavy je téma „Příběh
kapky“ s podtitulem Jaroslav Heyrovský, první český Nobelista.
Výstava se snaží přiblížit návštěvníkům osobnost Jaroslava Heyrovského, dosud jediného našeho
nositele Nobelovy ceny za chemii.
Dnes, kdy mladí lidé ztrácejí
zájem o technické a přírodovědné
obory, je výstava ojedinělou
a současně jedinečnou ukázkou,
jaké principy objevování fungovaly a stále fungují v přírodovědných oborech. Tato část expozice

je tvořena písemnými materiály
umístěnými
na
panelech
a doplněna o vystavené exponáty,
které dnes již mají historickou
hodnotu.
V době výstavy je plánován jedenkrát za měsíc „Den pokusů u Heyrovských“. Tyto workshopy jsou
zaměřeny na žáky základních
a středních škol.
Výstava potrvá do konce října
letošního roku. Zábavní centrum
je otevřeno denně od 10.00 do
18.00 hod., v pátek a v sobotu do
19.00 hod. Vstupné na celý areál
je od 190/110 Kč s možností
rodinného vstupného.

(rob)

Volný čas

Filiánek začíná s baletní školkou, zve do pravidelných kurzů
a kroužků i na Brněnskou tkaničku
Novinkou v nabídce brněnského Filiánku je Baletní školka
Filiánek s tanečně-pohybovou
specializací pro děti od 3 let.
Školka přirozeně a zábavnou formou rozvíjí lásku k tanci, klasickému baletu a hudbě. Baletní
základ školky představuje pestrou
škálu aktivit, které směřují k dobré
fyzické kondici a zdravému sebevědomí dítěte, k osvojení dobrých
pohybových návyků, jako je
správné držení těla, zároveň přispívají k rozvoji koordinačněpohybových schopností dětí. Programy také rozvíjejí hudební
vnímání a rytmus. Pohybový program a baletní příprava ve skupině probíhají pod vedením profesionálních odborných lektorek
s dlouholetou zkušeností – baletní
rozcvičky, základy gymnastiky,
relaxační cvičení a kondiční příprava. Filiánek nabízí rodinné prostředí a individuální přístup pro
maximálně 12 dětí, školka má
vlastní baletní sál vybavený
tyčemi a speciální podlahou pro
balet, zdraví dětí podporuje celoroční wellness – plavání nebo

sauna a solná jeskyně. Školka je
v provozu celoročně, i v době
prázdnin. Provozní doba je od
7.30 do 17.30. Více informací je
možné získat na stránkách
www.skolka-filianek.cz. Pořadatel
zve na prohlídku naší školky
i baletního sálu na Antonínské ulici č. 18 v Brně. Školní rok
2015/2016 začíná v pondělí
7. září.
Filiánek také provozuje baletní
školu. Lekce pro děti od 3 do 15
let probíhají každé odpoledne pod
vedením profesionálních lektorek,
které dosáhly se svými žačkami
úspěchy na celostátních i zahraničních baletních soutěžích.
I v tomto případě školní rok začíná
v pondělí 7. září.
K dalším aktivitám patří kurzy plávání dětí, které jsou určeny pro
kojence, batolata a děti předškolního věku s rodiči i bez rodičů. Ve
Filia klubu na Lesné začal školní
rok v pondělí 31. 8., kurzy pro
předškoláky a školáky probíhají
na ZŠ Milénova a TJ Tesla na Lesné a ZŠ Holzova v Líšni, kde se
začíná 7. září.
Volný čas mohou s Filiánkem trá-

vit také celé rodiny a senioři –
senioři jsou zváni na Vysočinu
k Milovskému rybníku na pobyt
„Něžná gotika“, děti s rodiči na
lyžování do Javorníků a Beskyd.
Celoroční činnost Filiánku je též
zaměřena na vzdělávání dospělých.
Jednorázovou akcí spolku je
například 2. ročník veselého putování pro děti a dospělé kolem hradu Špilberk, které se jmenuje

Brněnská tkanička. Start je
v neděli 13. 9. mezi 13.00 a 16.00
v parku hradu Špilberk (vstup
z ulice Husovy). Cílem je překonat
vzdálenost 557,7 km, kterou
dohromady zvládli všichni účastníci 1. ročníku putování. Doplňující
informace o všech akcích a aktivitách najdete na stránkách
www.filianek.cz.


(rob)

Zahrádkáři a vinaři zvou na podzimní výstavu výpěstků
Podzimní výstava výpěstků ze
zahrad a vinohradů se uskuteční v prostorách sálu Pivovarského pohostinství na
Mendlově náměstí 20 na Starém Brně.
Akce se koná v termínech čtvrtek

17. září 2015 (13.00–18.00),
pátek 18. září 2015 (10.00–18.00
a v sobotu 19. září 2015
(10.00–17.00).
Ke zhlédnutí budou okrasné
dýně, kořenová zelenina, ovoce
a hrozny a rozkvetlé květiny či
expozice včelařů. Pro návštěvní-

ky bude připraven prodej burčáku
a vína, prodej hnojiv a postřiků,
degustace ovoce, košt domácí
slivovice, prodej medu a včelích
produktů a ukázka zahradnických potřeb.
Vstupné na akci je 20 Kč.
Výstavu pořádají Územní sdru-

žení Českého zahrádkářského
svazu Brno-město, Krajské sdružení zahrádkářů a vinařů jižní
Moravy a brněnští vinaři.



(rob)

Brněnská plavecká škola učí plavat předškoláky i školáky
Hlavním cílem Plavecké školy
Brno je poskytování výuky plavání žákům základních škol
v rámci povinné tělesné výchovy a pořádání odpoledních kurzů plavání pro děti.
Povinné školní výuky se účastní
zpravidla žáci druhých a třetích
tříd, ale je nabízena i všem ostatním ročníkům. Obsahem kurzů je
základní zdokonalení v plaveckých způsobech obsažené v rám-

cových vzdělávacích programech
ZŠ, prvky branného plavání,
dopomoc unavenému plavci
a záchrana tonoucího.
V poslední době získává stále větší oblibu předplavecká výuka dětí
z mateřských škol. Úspěšnost plavecké školy dokládají každoročně
narůstající počty dětí v těchto kurzech – v minulém roce jich bylo
již přes tisíc.
Odpolední kurzy plavání jsou
vhodné pro děti od 2 do 15 let.

Děti jsou rozděleny do skupin
podle plaveckých výkonů. Tedy od
neplavců začátečníků a pokročilých neplavců, kteří plavou v relaxačním bazénu s výškou vody od
80 do 130 cm. Až po pokročilé
plavce a závodníky, kteří plavou
na dráze v pětadvacetimetrovém
bazénu.
Plavecká škola pracuje s dětmi
i o prázdninách. V letošním roce
se zúčastnilo jejích příměstských
táborů zaměřených na zdokona-

lení plavání přes 700 malých plavců. Připravuje se také další Den
s Mikulášem nebo Sportovní
odpoledne, které pokaždé přiláká
děti ze všech částí Brna.
Plavecká škola působí v Aquaparku Kohoutovice, v bazénu na
Ponávce a v bazénu na Kraví
hoře.
Více informací je možné získat
na webu www.plaveckaskolabrno.cz.

(rob)
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Volný čas

Obecně prospěšná společnost Vesna představuje jednu
ze svých prázdninových aktivit a nabízí také akreditované vzdělávání
Aktivity brněnské obecně prospěšné společnosti Vesna jsou
velmi široké – má zajímavou
nabídku pro děti a mládež, pro
rodiny, seniory i širokou veřejnost, pořádá ale i akreditované
kurzy.
Letní akademie Čeložnice 2015
V červenci Vesna, o.p.s. uspořádala již druhou letní akademii.
Tentokrát v předhůří Chřibů,
v rekreačním středisku v Čeložnicích. Na 45 dětí si užilo týden
plný her, dovádění, ale i hudební,
výtvarné či sportovně-zálesácké
výuky, podle zaměření a volby
každého účastníka. Celý týden se
nesl ve znamení cestování po
celém světě, kdy účastníci stihli
v rámci hry navštívit všechny kontinenty a velkou spoustu států.
Poslední den byl uspořádán slavnostní koncert, kde hudebně
zaměřené děti předvedly své snažení a rovněž proběhlo slavnostní

vyhodnocení dětí ze sportovně
zálesáckého zaměření. Perfektně
připravený program s potřebným
zázemím se mohl uskutečnit také
díky dotaci odboru školství statutárního města Brna, ze které byl
uhrazen zejména materiál potřebný pro uspořádání akce takového
charakteru.
Akreditované vzdělávání
Vesna, o.p.s. byla vždy historicky
spjata se vzděláváním. I v současné době pořádá akreditované
vzdělávací kurzy s akreditací
MPSV ČR – Pracovník v sociálních službách – Pečovatelka
o seniory a handicapované a Pracovník v sociálních službách –
Pečovatelka o děti od narození
do 15 let, včetně handicapovaných. Kurzy jsou koncipovány
podle zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách a jsou určeny jak pro pracovníky v sociálních
službách, tak i pro rodinné pří-

slušníky, kteří pečují o osobu blízkou. Kurz je možno si nechat profinancovat z úřadu práce. V návaznosti na toto vzdělávání nabízíme
též rozšiřující kurzy dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních
službách: Psychomotorický trénink, Kognitivní trénink paměti
a Základy první psychické pomoci. Novinkou akreditovaného
vzdělávání je kurz pro hlavní

vedoucí táborů či vedoucí zotavovacích akcí s akreditací MŠMT
ČR. Vesna též pořádá velkou
spoustu kreativních kurzů, rovněž
s akreditací MŠMT ČR. Více informací o pořádaných kurzech získáte na našich stránkách
www.vesnaspolek.cz, telefonním
čísle 733 506 684 nebo
e-mailu info@vesnaspolek.cz.

(red)

Výstava sukulentů v Brně se opět blíží – bude v botanické zahradě
Skleníky Botanické zahrady
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (roh ulic Kotlářské a Veveří) v září přivítají
tradiční výstavu kaktusů, sukulentů, tilandsií a dalších exotických rostlin.
Tentokrát potrvá od 11. do 18. září
2015 vždy od 9 do 17.30 hodin.
Záměrem pořadatelů je opět
představit sukulentní rostliny
z nejrůznějších koutů světa
v jejich tvarové rozmanitosti
a působivé mnohotvárnosti.
Větší prostor letos vystavovatelé
věnují sukulentům pocházejícím
z Madagaskaru, Mexika, jihu Afriky a rostlinám s velkými zásobními orgány. Jde o velmi rozsáhlou
a rozmanitou skupinu rostlin, která je mezi sběrateli a pěstiteli velmi oblíbená. Také letos si návštěvníci mohou prohlédnout, mimo
mnoha jiných zajímavostí, například unikátní kolekci různých druhů stapéliovitých P.Hanáčka, část
sbírky J. Glosera nebo B. Vrškového, kteří své výpěstky obvykle
vystavují jen na této výstavě.
Poprvé v Brně své výpěstky před-

staví také skvělý pěstitel Pavel
Karkoška z Orlové. Své výpěstky
a přebytky přivezou mimo již výše
zmíněných pěstitelů další specialisté, např. P. Heřtus, Z. Ježek,
O. Potyka st. a O. Potyka ml.,
D. Sedláček, E. Sedlák, I. Žídek
nebo manželé Tomandlovi.
Výstava se ale neomezuje pouze
na klasické sukulenty. Specializovaní pěstitelé z Moravy, Čech
a odborníci z Botanické zahrady
Masarykovy univerzity vystaví
téměř 500 rostlin. Od miniaturních
mexických kaktusů, unikátních
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afrických a madagaskarských
sukulentů, „živých kamenů“, rarit
rodů Adenia, Avonia, Aztekium,
Ariocarpus, Pachypodium aj., po
bromélie rodu Tillandsia a jiné epifyty.
Na akci se významně podílí
i Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno. Výstava je ojedinělou
příležitostí vidět na jednom místě
množství rodů a druhů sukulentů
z nejrůznějších čeledí a světadílů
v kulturním prostředí botanické
zahrady. Vstupenky umožňují pro-

hlídku všech jejích expozic. Děti,
studenti a senioři mají slevu na
vstupném.
Návštěvníci si kromě sbírkových
rostlin prohlédnou také kresby
Jaroslava Záhory s přírodní tématikou. Sukulentům budou věnovány také informační panely
s doprovodnými texty a dalšími
fotografiemi.
Protože jde o výstavu prodejní,
mohou si zájemci doplnit svoje
sbírky o nové rostliny za velmi přijatelné ceny. Nabízen bude široký
sortiment semenáčů i dospělé
sbírkové exempláře (sukulenty
včetně kaktusů aj.) z přebytků
pěstitelů včetně rarit.
Úlohou výstavy je také osvěta –
proto nebude chybět například
ukázka odborné literatury. Přítomní pořadatelé (manželé Tomandlovi) poskytnou zájemcům pěstitelské rady a pro skupiny, např.
školní třídy, zajistí průvodce výstavou s populárně vědeckým výkladem. Fotografie z minulých výstav
jsou umístěny na webových stránkách www.sukulentar.cz.


(red)

Kultura

Když podzim, tak multimediální a s Filharmonií Brno!
mavější (nejen) z klasické
hudby.

Colin Currie
Mezinárodní hudební festival
Moravský podzim přináší co
dva roky do Brna to nejzají -

Letos se koná v první půli října
(3.–16. 10. 2015), nese přízvisko
multimediální a nabízí během
dvou týdnů dvacítku akcí!
V nabídce jsou klasické koncerty,
audiovizuální koncertní instalace,
film s živou hudbou, violoncellový
koncert s hereckou akcí a videem,
hudební pantomima, hudba
s recitovanými intermezzy, uměnovědný biograf, ale i hudba Friedricha Nietzscheho a Lva Nikolajeviče Tolstého, dvojrecitál houslí
a bicích nebo dvanáct violoncellistů na jednom pódiu. Speciální
program je připraven pro děti.

Do Brna díky festivalu zavítá Rotterdamská filharmonie – světová hudební špička. Dále se můžete těšit na Českou filharmonii
s Jiřím Bělohlávkem a s hostující
Filharmonií Brno vystoupí fenomenální britský bubeník Colin
Currie. Přijedou také cenami
ověnčení Armida Quartet z Berlína, audiovizuální mág Michel
van der aA, herec Saša Rašilov,
Orchestr Berg a mnozí další.
Rezidenčním skladatelem festivalu je významný estonský tvůrce
Erkki-Sven Tüür, který bude
osobně přítomen uvedení několika svých děl.
Informace o předprodeji vstupenek
jsou k dispozici na webových strán-

Saša Rašilov
kách www.filharmonie-brno.cz.

(red)
FOTO: archiv Filharmonie Brno

Turistické informační centrum pořádá dva festivaly a procházky
Po úspěšném letním kulturním
programu na nádvoří Staré radnice zve Turistické informační
centrum města Brna na dva
podzimní festivaly a také na
podzimní komentované procházky s průvodci.
Prvním z festivalů je Babylonfest
2015, který se s podtitulem Dny
brněnských národnostních men-

šin uskuteční od 15.–19. září. Již
8. ročník festivalu bude prezentovat hudbu, tradice a život národnostních menšin v městě Brně.
Více informací naleznete na
stránkách www.babylonfest.cz.
Na druhý podzimní festival Brněnská 16, který se koná od 14. do
17. října, se už těší filmoví fajnšmekři. Brněnská 16 je jeden z nejstarších tuzemských mezinárod-

ních festivalů krátkometrážního
filmu. Jeho název je odvozen od
filmového formátu 16 mm a diváci
v kině Art uvidí zahraniční i české
filmy. 56. ročník této soutěžní přehlídky přinese bohatý doprovodný
program v podobě tematických
projekcí, přednášek a workshopů.
Více informací naleznete na
www.brno16.cz.
Na konci září odstartuje oblíbený

cyklus komentovaných procházek. Letošní ročník potrvá až do
konce měsíce října, v září se ale
můžete těšit na architektonicky
zaměřený okruh či na úspěšnou
procházku po stopách pivovar nictví v Brně.
Více informací získáte v IC Radnická 8 nebo je naleznete na
www.ticbrno.cz.

(red)

Hvězdou mezinárodního jazzového festivalu Moravia Music Fest
bude big band The Legendary Count Basie Orchestra
Mezinárodní jazzový festival
Moravia Music Fest se letos
v Brně koná již poosmé. Každoročně představuje návštěvníkům široké spektrum špičkových hudebních interpretů
z oblasti jazzové hudby a příbuzných žánrů. Akce má velice
silnou mezinárodní účast.
Přehlídka opět dodrží svůj dvouměsíční rozsah (říjen a listopad
2015) a koncertními pódii bude
rezidenční klub Metro Music Bar
v centru jihomoravské metropole
a multifunkční sál SONO centrum.
Programovou hvězdou se pro
letošní rok stal nejlepší big band
všech dob, legendární The
Legendary Count Basie Orchestra (11. 11. Sono centrum), který
letos slaví své 80. výročí. O jeho
kvalitách vypovídá celkem 18 cen

Grammy a zásadní podíl v seznamu jazzových standardů, kdy tzv.
„basieovky“ jsou jedny z nejhranějších bigbandových skladeb.
Od Billie Holiday po Binga Crosbyho, Franka Sinatry po Nat King
Cola, Sarah Vaughan po Ellu Fitzgerald, Tonyho Bennetta po Sammy Davis juniora, vždy nabízel
Count Basie Orchestra svůj charakteristický zvuk a swingoval za
zády nejlepším zpěvákům moderního věku. V současné sestavě big bandu figuruje solidní
množství instrumentalistů, které
v minulosti najmul sám Count
Basie, například saxofonista John
Williams, basista James Leary
a famózní zpěvačka s podmanivou barvou hlasu Carmen Bradford.
Dalším tahákem jsou francouzští
Electro Deluxe (2. 10. Metro Music
Bar) v čele s americkým zpěvá-

kem Jamesem Copleym, kteří se
prezentují jako „vlci v rouše beránčím“. Zprvu totiž vypadají velice
nevinně, ale po čas koncertu rozjíždí show, která se za deset let
jejich fungování rozvinula od
prvotního electro-jazzového zvuku k energií nabitému koktejlu přisprostlého soulu a funku s nádechem noblesy. Ve festivalovém
line upu nebyl opomenut rezidenční B-SIDE BAND Josefa
Buchty a miláček českého publika
Vojtěch Dyk (13. 11. Metro Music
Bar a 14. 11. Sono centrum). Společně vystoupí hned dvakrát
a těmito koncerty se na více než
rok dočasně rozloučí s publikem.
Pro příští sezónu totiž připravují
scénické provedení kontroverzní
MASS Leonarda Bernsteina.
„Za poslední ročníky se festival
vyprofiloval a dostal se na úroveň
takzvané mezinárodní ligy vedle

takových festivalů, jako Cheltenham International Jazz Fest v Británii nebo JazzTage v Německu.
V loňském roce se nám podařilo
sestavit nejucelenější dramaturgii
za celou dobu konání festivalu.
V roce letošním jsme se rozhodli
jít opět trochu bigbandovou cestou a nabídnout tak brněnskému,
potažmo jihomoravskému, publiku srovnání elitních hvězd, které
září na světovém hudebním poli
po několik desetiletí, a současných trháků evropské jazz-funkové scény,“ říká k letošní dramaturgii ředitel festivalu Josef
Buchta. Vstupenky na jednotlivé
festivalové koncerty jsou v předprodeji v síti Ticketstream i v obvyklých kamenných předprodejích.
Více informací na stránkách
www.moraviamusicfest.cz a sociálních sítích Facebook a Twitter.
 (rob)
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Kultura

Vivat Mozartovy děti
Brněnská filharmonie a Základní
umělecká škola na Smetanově
ulici 8 v Brně se letos již pošesté
spojily k pořádání projektu
Mozartovy děti. Je zaměřen na
mládež od 5 do 22 let. Stovkám
nadaných a zdatných žáků ZUŠ
umožňuje každoročně desítky
vystoupení na pódiích v centru
Brna.
Autorem a dramaturgem celého
seriálu akcí je ředitel školy Petr

Karas, který školu vede už 17 let.
Zapojena je celá jižní Morava,
ovšem význačnou roli hraje městská část Brno-střed nejen proto, že
v ní sídlí organizující škola, ale odehrává se tady také většina koncertů.
Děti z měst a obcí kraje jsou velice
šťastné, že si mohou zahrát na
náměstí Svobody a koncertů se
často účastní i starostové a vedení
příslušných měst. Letos, v šestém
ročníku, se na seriálu podílelo 22
škol z Jihomoravského kraje, z toho

11 brněnských. „Laťku kvality držíme vysoko. Přijíždějí sem ti nejlepší
z celé Moravy. Jsme jasně nejsilnější kraj republiky co se týče uměleckých škol,“ říká Petr Karas.
„Vysokému nasazení pedagogů
i rodičů pak vděčíme za ne-hudební
výsledky: naše děti si samozřejmě
nepíchají drogy, nejsou závislé na
hazardu… jsou závislé na krásné
hudbě. Například na mikulovskou
celostátní folklórní soutěž od nás
letos jely tři cimbálky, všechny

dostaly cenu, jedna z nich zvítězila.“
Mimořádným zážitkem byl na konci
školního roku společný koncert mladých „Mozartů“ s brněnskou filharmonií. Tuto vstřícnost samozřejmě
mládež ani rodiče filharmonikům
nikdy nezapomenou.V příštím roce
se můžeme těšit na společný koncert se souborem Hradišťan.
Akce se pořádají za podpory Jihomoravského kraje, statutárního
města Brna a MČ Brno-střed.

Miroslav Sedláček

Zpěvačka Froso Tarasidu oslaví svoje jubileum zpíváním
Zní to až neuvěřitelně, ale vynikající zpěvačka Froso Tarasidu
začala svoji pěveckou kariéru
v Brně už před více než čtyřiceti
lety.
K ohlédnutí za svojí pěveckou kariérou si pozvala hodně z těch, kteří ji
na její muzikantské pouti provázeli,
ale hlavním důvodem jejího pozvání
je skutečnost, že na svém narozeninovém dortu sfoukla letos už
šedesátou svíčku. Slavnostní koncerty k životnímu jubileu Froso Tarasidu se konají v neděli 13. září od
15.00 a od 18.00 hodin v brněn-

ském klubu ŠELEPKA v Šelepově
ulici. Právě v místech, kde se zpěvačka tak zaskvěla při slavnostním
koncertu k osvobození Brna Nebe
plné hvězd a kde svým emotivním
přednesem dokázala, že při interpretaci řeckých písniček v originále
je u nás nepřekonatelná. Druhou
zářijovou neděli však zaznějí i její
největší hity s českými texty Noc je
perlivá a Toulavá kytara, které již
patří do zlatého fondu Českého rozhlasu Brno. „Jsem velmi rád, že
jsme se domluvili na pořízení
záznamu z těchto narozeninových
koncertů,“ říká šéfredaktor brněn-

ského rozhlasu Jiří Kokmotos. Gratulovat k životnímu jubileu se bude
ale především Froso Tarasidu a gratulanti nebudou jen tak nějací.
Z Řecka přiletí členové skupiny
Thermopyly, se kterou Froso v rozhlase natočila svoje největší hity.
Vystoupí také její velká kamarádka,
v současné době profesorka na
athénské konzervatoři a uznávaná
flétnistka a klavíristka Sophia
Mavrogenidou. Ta se představí
i v duu s italským umělcem Alfiem
Antico a muziku budou tvrdit také
další muzikanti Omiros Mavrogennidis, Vangelis Vasilakos či Dimitris

září 2015
úterý 8. září, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze světa
literatury

středa 30. září, 19.30 hod.
TAPI A HOSTÉ
4P + 1: Písničky, Poezie, Próza, Ptákoviny + Přátelé (neznámý
písničkář Víťa Šujan a další)

čtvrtek 10. září, 19.30 hod.
PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ
Česká písničkářka, zpěvačka a multiinstrumentalistka

DÁLE NABÍZÍME
KURZ KALANETIKY
Každé pondělí od 17.00–18.30 hod.
kurzovné: září–prosinec v ceně 700 Kč

středa 16. září, 19.30 hod.
ADÉLA JONÁŠOVÁ A BOHADLOBAND
Nadějná a talentovaná českobudějovická písničkářka (dcera
Pavlíny Jíšové) představuje své promo album „Teď a tady“.
Autorská muzika z Náchoda pod vedením Oldy Bohadla přijíždí s novým CD Někde tam jsi
pátek 18. září, 19.30 hod.
PopSmog
Směs odrůd melodického rocku a popu vypěstovaných na
vlastním vinohradu
neděle 20. září, 15.00 hod.
KÁŤA A ŠKUBÁNEK – Divadlo VĚŽ
Veselý pohádkový příběh
úterý 22. září, 19.30 hod.
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO
PINK FLOYD – úsvit i zenit britského art rocku
středa 23. září, 19.30 hod.
OSKAR PETR TRIO
Výjimečný koncert plný písniček z období Marsyas, písní
z Fabrica Atomica, ale i skladeb, které nikdy na žádném albu
nevyšly…

KURZ POWER JÓGY
Každé pondělí od 19.00–20.00 hod.
kurzovné: říjen–prosinec v ceně 600 Kč
Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FT Records – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka
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Dimitriadis. Při koncertech nebudou
samozřejmě chybět ani české
hudební osobnosti, kterými bezesporu jsou bývalí členové Orchestru
Gustava Broma působící pod hlavičkou Slow hand band, kteří Froso
doprovodí ve většině skladeb, dále
legendární brněnské seskupení
Bodlák, Vondrák, Lukáš či Vinařští
romantici se Zdeňkem Junákem.
„Nerada bych, aby to vyznělo jako
fráze, ale já se těším na všechny,
kteří přijali moje pozvání,“ říká jubilující zpěvačka.


Vladimír Koudelka

září 2015
pondělí 14. září, 8.45 a 10.30 hod.
Kocour v botách

středa 23. září, 8.45 a 10.30 hod.
Kocour v botách

úterý 15. září, 8.45 a 10.30 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech

čtvrtek 24. září, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion
(po představení následuje Divácký seminář)

středa 16. září, 8.45 a 10.30 hod.
Pět báječných strýčků
čtvrtek 17. září, 9.30 hod.
Drákula
(po představení následuje Divácký seminář)
čtvrtek 17. září, 19.00 hod.
Drákula
pátek 18. září, 9.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
(po představení následuje Divácký seminář)
sobota 19. září, 10.15 hod.
Kašpárek detektivem

čtvrtek 24. září, 19.00 hod.
Sherlock Holmes Explosion
pátek 25. září, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion
(po představení následuje Divácký seminář)
sobota 26. září, 10.15 hod.
Kocour v botách
sobota 26. září, 15.30 hod.
Kocour v botách
(po představení následuje Dětská dílna)
úterý 29. září, 8.45 a 10.30 hod.
Kašpárek detektivem

sobota 19. září, 15.30 hod.
Kašpárek detektivem
(po představení následuje Dětská dílna)

středa 30. září, 8.45 a 10.30 hod.
Kašpárek detektivem

pondělí 21. září, 8.45 a 10.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas

Změna programu vyhrazena!

úterý 22. září, 9.30 hod.
Ondráš a Juráš
(po představení následuje Divácký seminář)

Kontakt
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz
www.facebook.com/divadlopolarka

úterý 22. září, 19.00 hod.
Ondráš a Juráš
(po představení následuje Divácký seminář)

Neziskovky

Benefiční koncert Svítání podpoří služby pro seniory

Jedinečným koncertem, který
se uskuteční ve středu 30. září
v 19.00 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla, chce získat Diecézní
charita Brno finance na služby pro seniory, které poskytuje
ve městě Brně.
Na koncertě vystoupí skupina
Svítání, Symfonický orchestr Konzervatoře Brno a Dómský smíšený sbor Brno pod vedením Petra
Kolaře, diriguje Stanislav Kum-

mer. „Zazní písně Svítání v provedení, které naši posluchači ještě neslyšeli. Na tuto spolupráci se
velmi těšíme a věříme, že katedrála i přes svou velikost bude
praskat ve svých kamenných
švech,“ řekl umělecký vedoucí
souboru Jiří Fadrný.
Vstupenky v ceně 250 Kč se prodávají na recepci Diecézní charity
Brno, tř. Kpt. Jaroše 9 v Brně
a v prodejně Donum (Petrov 9,
Brno). Vstupenky je možné rezervovat také prostřednictvím e-mailu: benefice@brno.charita.cz.
Výtěžek z benefiční akce má
podpořit konkrétní projekty:
Chráněné bydlení sv. Anežky pro
seniory, Domov pokojného stáří
Kamenná, Charitní pečovatelská
služba a Charitní ošetřovatelská
služba.

Charita ČR a diecézní
charity v České republice
Zřizovatelem Charity ČR je Římskokatolická církev v ČR. Svou
strukturou kopíruje Charita Česká
republika její uspořádání. Na
regionální úrovni spravuje církev
diecéze, které se dělí na děkanáty
a ty zase na farnosti. V diecézích
tak poskytují sociální a zdravotní
služby diecézní charity a v děkanátech oblastní charity. Na úrovni
farností působí charity farní. Charita Česká republika tak na celostátní úrovni zaštiťuje veškerou
charitní činnost v ČR, která pramení z římskokatolické církve.
Spadají pod ní diecézní charity.
Diecézní charity zase poskytují
rámec činnosti oblastních a farních charit.

Svítání
„Svítání je soubor, jenž překračuje
hranice žánrů. Zprvu jsme vyšli
z klasického folku, ale postupem
času přibyly nástroje jako violoncello, cimbál, akordeon, harfa, příčná
flétna, bicí nástroje a v neposlední
řadě rovněž realizujeme projekty
se symfonickými tělesy, kupříkladu
s Filharmonií Hradec Králové, Symfonickým orchestrem Konzervatoře
Brno či letos v prosinci s Komorní
filharmonií Pardubice. V případě
koncertů s orchestrálním doprovodem nejde jen o laciné využívání
moderních trendů, v nichž orchestr
tvoří pouze efektní doplněk, ale
o plnohodnotnou spolupráci, kdy
písně dostanou zcela nový
nádech,“ představuje skupinu Svítání Jiří Fadrný.
 (rob)

Spolek Spokojený senior – KLAS z. s. pořádá akreditovaný kurz
Základy aktivizačních technik v rámci individuální práce se seniory
Spolek Spokojený senior –
KLAS z.s. pořádá akreditované
kurzy MPSV.
Kurz Základy aktivizačních technik v rámci individuální práce se
seniory je zaměřen na oblast
zabývající se aktivizačními technikami v práci se seniorem
v domácím prostředí, který je
určen terénním sociálním pracov-

níkům či fyzickým osobám, které
poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. Kurz je vystavěn ze tří
na sebe navazujících modulů.
První modul je věnován kompetencím a specifikům seniora
v domácím prostředí a kompetencím terénního pracovníka. Druhý
a třetí modul obsahuje aktivizační
techniky – využití tréninku paměti,
psychomotoriky a psychohygieny

při individuální práci se seniory.
Všechny moduly jsou založeny
na interaktivním přístupu doplněném o praktické nácviky. Účastník
kurzu získá potřebný vhled do
problematiky, schopnosti a dovednosti pro tvorbu tematických
zastavení během dne seniora
a v souvislosti s tím také rozvine
svou schopnost vytvářet portfolia
krátkých programů. Účastník kur-

zu dále získá potřebné osvědčení
pro výkon této činnosti. Jedná se
o třídenní kurz (3T 8 hod.), který
proběhne 21.–23. 10. 2015,
v čase 8.30–16.00 hod., ve výukových prostorách na Biskupské 5,
Brno. Cena kurzu je 4 500 Kč. Více
informací a přihlášení – e-mail:
info@spokojenysenior-klas.cz, tel.
730 805 857.

(rob)

Služba Trojlístek hledá zájemkyně o práci náhradní babičky
V Centru pro rodinu a sociální
péči nabízejí od května 2012
službu Trojlístek, která je zaměřena na zprostředkování
„náhradní babičky“ rodinám
s dětmi ve věku do 15 let.
Cílem je umožnit navázání vztahu
mezi dítětem a náhradní babičkou
a také rodiči. Dnešní doba
neumožňuje pravidelné setkávání
prarodičů se svými dětmi, nebo
i se svými vnoučaty, a mohou se
cítit osaměle. Rodiny se často stěhují za prací, děti za studiem, ale
příčinou odloučení prarodičů od
blízké rodiny mohou být i pošramocené a zpřetrhané vztahy.
Služba Trojlístek nabízí jedinečnou možnost ženám ve věku nad

50 let, se prostřednictvím pracovně přátelského vztahu začlenit do
rodiny, ve které zastávají roli
náhradní babičky. Do služby se
mohou zapojit jak osamocené
ženy nad 50 let, které mají kladný
vztah k dětem, ale také ženy, které
mají vlastní rodinu v blízkosti
a rády by pomohly s péčí o děti
někomu dalšímu.
Babičky do služby zapojené jsou
odměněny radostí, kterou vzájemné mezigenerační soužití
vytváří a dobrým pocitem za
odvedenou „práci“. V případě
náhradních babiček se však
nejedná o běžnou práci, jako
např. pomoc v domácnosti.
Náhradní babičky se přednostně
věnují pouze dětem. Vyzvedávají

je ze školky, školy, doprovázejí je
do kroužků, čtou si s nimi pohádky, hrají různé hry apod. Náhradní
babička prakticky zastane funkci
babičky vlastní. Abychom zvýšili
kompetence náhradních babiček
v péči o svěřené děti, nabízíme
babičkám možnost školení, např.
Úrazy a první pomoc dětem.
Mnoho náhradních babiček již
našlo rodinu, ve které mohou
uplatnit své životní zkušenosti,
věnovat svoji energii a lásku
a zároveň být obdarovány sdílením zážitků s malým dítětem, a to
za symbolickou finanční odměnu
50 Kč za hodinu. V některých propojených partnerstvích vznikl
krásný vztah, který trvá i několik
let.

Náhradní babičky nemusejí mít
obavy z propojení s vybranou
rodinou. Pokud nastane situace,
kdy babičce rodina nevyhovuje
a naopak, nebo vznikne problém,
který společně neumějí řešit, jsou
tady pracovnice služby Trojlístek,
které jim pomohou obtížnou situaci řešit. Zájemkyně o roli
náhradní babičky se mohou
hlásit pracovnicím služby Trojlístek prostřednictvím e-mailu:
trojlistek@crsp.cz, nebo na telefonu 605 234 509. Jediné, co
budou náhradní babičky potřebovat pro zapojení do služby je platný výpis z rejstříku trestů.


Mgr. Veronika Horehleďová,
vedoucí služby Trojlístek
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Neziskovky

V Bajkazylu opraví bicykly u šálku kávy – chátrající viadukt ožil

Chátrající viadukt na Dornychu
ožil. V prostorách bývalé herny
zahájilo v polovině léta zkušební provoz centrum Bajkazyl
Brno. Spojuje v sobě kavárnu,
opravnu bicyklů a kulturní scénu. Navíc slouží jako sociální
projekt pro podporu mladých
lidí.
Koncept Bajkazylu, tedy kavárny
a cyklodílny v jednom, vznikl
v Praze, kde se těší velké oblibě.
S nápadem na přenesení netradičního podniku do Brna přišla
nezisková organizace Ratolest
Brno, která už dvacet let poskytuje
pomoc dětem a dospívajícím ze

zhoršených poměrů. Došlo tak
k netradičnímu pojetí sociálního
podniku. Se svou vizí vyhrála
Ratolest Brno i soutěž Brněnský
vývar, v níž mezi sebou soutěží
nejzajímavější podnikatelské
nápady. Od organizátorů pak získali hlavní cenu 27 tisíc korun, která jim pomohla k rozjetí projektu.
„Vzniknou zde tréninková pracovní místa pro klienty, kteří s Ratolestí dlouhodobě spolupracují.
Budou mít možnost získat potřebné pracovní návyky a zaškolit se
v provozu kavárny, nebo cyklodílny,“ uvedla tisková mluvčí Ratolesti Veronika Křížková.
Bajkazyl Brno nabízí i množství

zajímavých společenských a kulturních akcí. Zájmu návštěvníků
se těší například Restaurant Day,
kdy mají možnost předvést své
umění vybraní kuchaři a foodblogeři. Během léta měli lidé možnost zajít i na hiphopové a rapové
koncerty, případně na promítání
němých českých filmů s Vlastou
Burianem, a to za doprovodu živé
hudby.
I přes otevření v rámci zkušebního provozu však Bajkazyl nemá
vyhráno. Vzhledem k zanedbanému stavu prostor je nutná vysoká
částka na rekonstrukci. Během
45 dní, až do 2. září, tak mohli lidé
zasílat peníze prostřednictvím

internetové kampaně. Cílem bylo
vybrat 350 tisíc korun.
„Spoustu věcí je potřeba ještě
opravit, upravit osvětlení, opravit
zázemí, vybavit kuchyň, nebo
koncertní sál kvalitní technikou.
Rádi bychom si zakoupili vybavení, které máme prozatímně zapůjčeno. Do oprav jsme investovali
již značnou část našich úspor, ale
naše zdroje bohužel nejsou nevyčerpatelné, proto se obracíme na
širokou veřejnost s žádostí
o pomoc,“ řekla ředitelka organizace Alena Přikrylová. Pokud by
se cílovou částku nepodařilo
shromáždit, peníze se dárcům
vrátí.
 Daniel Zeman

Nový Restart Shop v Brně bude pomáhat obtížně zaměstnatelným
teenagerům, jejichž startovní čára je daleko za ostatními vrstevníky
Kopečná 9, adresa v Brně, kde
od září nakoupíte nezávislou
a originální módu malých oděvních značek z celé ČR, prodají
vám ji mladí lidé, klienti nízkoprahové sociální služby DROM.
Sociální podnik Restart Shop má
od září poskytovat tréninkové
zaměstnání teenagerům, jejichž
startovní čára je daleko za ostatními vrstevníky, překážky před
nimi jsou od začátku vyšší a riziko
pádu větší. Z často bezvýchodné
situace jim pomůže slušně placená a zajímavá práce na plný úvazek, kdy budou pracovat po dobu
půl roku v prodejně Restart.
Osvojí si tak dovednosti pro práci
a vedení obchodu a následně
s další podporou si zvýší šance
nalézt práci v tom, co je baví a co
jim jde. U dalšího zaměstnavatele

se budou moci prokázat zápočtovým listem a podrobnou referencí.
Pravidelně tak prodejna zajistí 1,5
úvazku každých šest měsíců pro
další a další mladé lidi z Brna
v nepříznivé životní situaci, kteří
mají motivaci pracovat a rozvíjet
se. V prodejně budou pod vedením profesionálů také vyrábět
a navrhovat jednu z módních značek v nabídce, bude jí nová módní
značka Gypsy MaMa. Design
Gypsy MaMa se inspiruje prvky
tradičního romského oděvu
a kombinuje je se současnou
street módou. Cílem této módní
značky je přispět k toleranci, ke
vzájemnému porozumění a obohacení ve společnosti. Brnu se
kdysi říkalo „moravský Manchester“, Restart Shop chce tuto tradici
„restartovat“, pomoci ji znovu oži-
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vit jako budoucí významnou součást kreativních průmyslů v Brně.
Restart Shop provozuje občanské
sdružení Tripitaka ve spolupráci

s Českou asociací streetwork a za
finanční podpory dánské nadace
Velux.

(red)

Sport

Den náborů a Den sportovišť lákají brněnské děti

Prázdninové lenošení školákům skončilo, ale pravdou je,
že mnozí z nich si protahovali
tělo a sportovali i o prázdninách. Ať už na nejrůznějších
specializovaných táborech
a soustředěních, to především
ti, kteří jsou již v některém sportovním klubu organizovaní,
anebo jen tak s rodiči či prarodiči při společných dovolených. Ale co teď s těmi, kteří by
chtěli sportovat i po prázdninách a v žádném klubu přihlášení nejsou?

Den náborů
Odpověď nabízí DEN NÁBORŮ
pořádaný Unií sportovních klubů
města Brna, která sdružuje
čtrnáct předních brněnských
oddílů působících v našich nejvyšších mužských i ženských
soutěžích, fotbalovou Zbrojovku
a hokejovou Kometu nevyjímaje.
Den náborů se koná v sobotu
12. září od 10 hodin a podílí se
na něm i Česká unie sportu (ČUS)
v Jihomoravském kraji. „Pro pořádání této celodenní sportovní
motivace jsme zvolili místo pro
Brno a celý kraj nanejvýš symbolické. Červnová fotbalová rozlučka
Petra Švancary dala zavzpomínat
na zašlou slávu fotbalového, ale
i hokejového stadionu a ukázalo
se, že tento prostor za Lužánkami
má skutečně jakousi magickou
sílu. Doufejme, že nebude magická jen pro nostalgické vzpomínání, ale přinese ovoce i aktuálnímu
sportovnímu dění,“ přibližuje
místo konání manažer ČUS
Jakub Koudelka.
Právě zde, na ploše od bývalého
hokejového stadionu, který byl
svědkem jedenácti titulů Komety

Brno, až po fotbalový areál, ve
kterém před sedmatřiceti lety slavilo na padesát tisíc diváků z celého kraje zisk jediného titulu fotbalových mistrů pro jihomoravskou
metropoli, budou připraveny prezentace největších současných
brněnských sportovních klubů
i dalších klubů z jižní Moravy. Mladí sportovní adepti si na jednom
místě mohou vystřelit na hokejovou a fotbalovou branku, hodí si
na koš, přehodí volejbalovou síť
a vyzkoušejí si další sporty.
„K mání bude třeba i ragbyová šiška a vyzkoušet si můžete i kvalitu
stále udržovaného trávníku,“ láká
Koudelka na akci, která by měla
opět alespoň na jeden den vrátit
sportování na slavná místa za
Lužánky. „Zveme všechny generace, celé rodiny. Děti si vyberou
sport, který by je bavil, a rodiče či
prarodiče dostanou k tomu propagační materiály. Budou při tom
také legendy našeho sportu včetně olympijských vítězů z našeho
města, které se rozhodly naši
náborovou a motivační akci podpořit. Připravena je také autogramiáda, které se účastní i další
osobnosti, včetně průvodkyně
celého náborového dne, sportovní redaktorky a moderátorky České televize Barbory Černoškové,“
doplňuje pozvánku Koudelka.

Den sportovišť
Na Den náborů navazuje hned
o následujícím víkendu (v pátek
18. a v sobotu 19. září) Den sportovišť, který už zve na konkrétní
aktivní místa ke sportování.
Ke dvěma výše uvedeným pořadatelům se proto přidává i brněnská společnost Starez – sport
spravující devět brněnských sportovišť. V Brně-střed jsou to např.

koupaliště Riviéra či DRFG Arena, známá jako hala Rondo. Veřejnosti se tak celkem otevře na dvacet brněnských areálů a hřišť,
zájemci si budou moci prohlédnout jejich zázemí, pro děti budou
připraveny doprovodné akce
a opět u toho budou sportovní
legendy a osobnosti. Česká unie
sportu zároveň představí projekty,
kterými pomůže rodičům s placením příspěvků. „Český sport je
podfinancovaný,“ říká manažer
Jakub Koudelka. „Kluby totiž
nedostávají peníze ze státního
rozpočtu a nemají peníze na to,
aby prominuly nebo alespoň zlevnily příspěvky. Výchova jednotlivých sportovců stojí nemalé peníze a sport v České republice platí
rodiče, města a kraje. Kluby

doplácejí na to, že se jim vrací
pouze nepatrný zlomek peněz,
které odvedou do státního rozpočtu. Celorepublikově přichází
do státní kasy přes padesát miliard korun formou daní za nákup
sportovního vybavení, placení
kroužků a další aktivity. Stát ale
přispívá na sport jen třemi miliardami. Takže když se ozývá například brněnský automotodrom, že
Velká cena České republiky vydělává státu dvě stě milionů, má
pravdu. Ale ozvat se tak může
každý klub, protože ostatní sporty
jsou na tom stejně, ne-li ještě
hůře,“ říká Koudelka.
Kompletní informace k akci najdete na webu www.densportovist.cz.
 Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Do projektu Den sportovišť se zapojí
DRFG Arena
Křídlovická 34, 603 00 Brno

Městská hala Morenda
Vídeňská 9, 639 00 Brno

Aquapark Kohoutovice
Chalabalova 946/2a, 623 00
Brno

TJ TESLA BRNO
Halasovo nám. 7, 638 00 Brno

Koupaliště Riviéra
Bauerova 322/7, 603 00 Brno
Městský plavecký stadion za
Lužánkami
Sportovní 486/4, 602 00 Brno
Lázeňské relaxační centrum
Rašínova
Rašínova 643/12, 602 00 Brno
Městský baseballový stadion
Sokolova 2h, 619 00 Brno

Stadion Sokol Brno I
Kounicova 685/20, 602 00 Brno
TJ Stadion Brno Krasohala
Křídlovická 32, 603 00 Brno
Sport Point Arena
Střední 26, 602 00 Brno
Sportovní a rekreační areál
Kraví hora
Údolní 532/76, 602 00 Brno
Městská hala VODOVA
Vodova 108, 612 00 Brno

Krytý bazén Ponávka
Ponávka 808/3a, 602 00 Brno
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Sport

Špičková horská cyklistika se po deseti letech vrátila do Brna
Český pohár v cross country
horských kol se po deseti
letech vrátil do Brna! Na nově
vybudované trati v okolí
Anthroposu zvítězil 11. července v elitní kategorii český olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý,
mezi ženami byla nejlepší Karla
Štěpánová.
Start a cíl závodu byl v areálu
vojenského atletického stadionu,
na který běžně nemá veřejnost
přístup, samotná trať pak byla
vyznačena v lesích nad Pisáreckým tunelem. Na trati bylo postaveno šest speciálních sekcí –
středně těžký sjezd se skoky
a klopenkami, dva paralelní sjezdy s příčnými prahy a dřevěnými
lávkami, dále těžký technický

sjezd s přírodními překážkami
(kameny, pařezy), technický
kamenitý výjezd s dřevěnými prahy a kamenné pole (balvany) na

mírném sjezdu. Délka okruhu je
4,5 kilometru a jeho převýšení činí
180 metrů.
Veškeré informace k závodu včet-

ně výsledků je možné nalézt na
stránkách www.sportprobrno.cz,
výsledky elitní mužské a ženské
kategorie a závodů juniorů jsou
na webu www.poharmtb.cz. Pořádající spolek Sport pro Brno má
ambici, aby sportovní tratě pro
horská kola v Brně-Pisárkách byly
celoročně přístupné veřejnosti
a aby případně mohly být využity
pro pořádání mistrovství Evropy
v cross country v roce 2017.
Další podobnou závodní akcí
s kvalitním obsazením bude
brněnské Pell’s MTB kritérium
2015, které startuje v neděli
20. září na Dominikánském
náměstí.


(rob)

Riviéra zve sportovce všech věkových kategorií na běžecké
klání v krásném prostředí údolí řeky Svratky
asfaltové cyklostezce v krásném
prostředí údolí řeky Svratky.
Běžecké závody jsou rozděleny
podle věkových kategorií, pro které je délka tratě náležitě uzpůsobena. Pro všechny zaregistrované
účastníky závodu, kteří uhradí
startovné ve výši 70 Kč, bude
zajištěno drobné občerstvení
a šatny se zázemím. Diváky, kteří
přijdou sportovce povzbudit,
čekají soutěže, kolo štěstí, vystou-

Letos se závod Riviéra běh
uskuteční v sobotu 12. 9. 2015,
od 10.00 hod. v areálu koupaliště Riviéra.
Akce je určena nejen aktivním
sportovcům, ale také rodinám
s dětmi všech věkových kategorií,
pro které bude připraven závod
i bohatý doprovodný program.
Hlavní trať je plánována v délce
7250 m, která vede převážně po

pení různých sportovních odvětví,
fotokoutek nebo pokusy v laboratoři VIDA. Pro nejmenší je připraven skákací hrad, překážková
dráha, soutěže nebo malování na
obličej.
Propozice běhu, pokyny k registraci a další podrobné informace
naleznete na webu www.rivec.cz.


(rob)

Nenechte si ujít noční běh okolo dominant historického centra Brna
Nezapomenutelnou atmosféru
ozvláštněnou
jedinečnými
výhledy na noční scenérie Brna
nabízí opět po roce běžecký
závod 5/10 mil Brnem.
Závodní okruh vedoucí přes hrad
Špilberk, Petrov, Zelný trh, Novou
i Starou radnici letos připravila
běžecká skupina BehejBrno.com
na sobotu 26. září. Měří 5 nebo
10 mil (cca 8 nebo 16 km) a startuje na ulici Husova ve 20 hodin.
Stále je možné se registrovat na
webu www.behejbrno.com.
„Loni se premiérového ročníku
zúčastnila tisícovka běžců, která
se proplétala cestami okolo Špilberku i zdolávala schody vedoucí
ke Katedrále sv. Petra a Pavla. Po

rekonstrukci Zelného trhu se letos
všichni mohou těšit i na průběh
tímto historickým místem Brna
včetně Staré radnice,“ pozval
všechny zájemce ředitel závodu
Aleš Čtvrtníček.
Nejlepší čas v hlavním závodě
předvedl napoprvé brněnský
běžec Martin Kučera, když dva
okruhy zdolal za 50 minut. „Závod
je otevřený všem výkonnostním
i věkovým kategoriím. Chceme,
aby si rekreační i výkonnostní
sportovci běhání s námi hlavně
užívali a poznali Brno zase trochu
jiným způsobem,“ uvedl Čtvrtníček. K tomu směřuje i doprovodný
program, který ve spolupráci
s Turistickým informačním centrem nabídne běžcům a jejich
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doprovodu komentované prohlídky města nebo slevy na vstupném
do zajímavých míst a památek.
Na závod, který se opět uskuteční
pod záštitou brněnského primátora, se mohou zájemci od konce
srpna připravovat i v rámci společných tréninků a cvičných výběhů po trase.
Noční kros historickým centrem
Brna je třetím letošním podnikem
běžecké skupiny BehejBrno.com,
která pro širokou veřejnost již
uspořádala v dubnu Brněnský
půlmaraton a v květnu běh na AZ
Tower s názvem Schody AŽ
nahoru. Více informací naleznete
na webu www.behejbrno.com.


(red)

Sport

Vyhodnocení 7. ročníku fotografické soutěže Brněnský sport
v objektivu se blíží. Letos se pořadatelé ohlížejí za historií akce

Absolutní vítěz loňského ročníku: Ladislav Máša – Barevná řeka
Letošní ročník fotografické
soutěže Brněnský sport
v objektivu je bilanční, a proto
budou oceněny soutěžní fotografie za celou dobu soutěže,

to znamená všech šest ročníků
od jejího vzniku.
Letos byla sestavena nová porota
z profesionálních fotoreportérů

a fotografů nejen z Brna. Novinkou pro budoucí ročníky jsou také
soutěžní kategorie a ceny: Handicapovaný sport, Sportovní událost, Sportovní osobnost, Sport
na školách, Cena hejtmana Jihomoravského kraje, Cena primátora města Brna, Mimořádná
cena partnera soutěže. Dále byly
určeny pravidelné termíny pro
nastávající ročníky soutěže: uzávěrka zaslaných fotografií je 30.6.
(uzávěrka 8. ročníku je tedy 30. 6.
2016) a slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže bude 1. 10.
(vyhlášení výsledků 7. ročníku
proběhne 1. 10. 2015, vyhlášení
výsledků 8. ročníku pak 1. 10.
2016).
Obohacením a zkvalitněním slavnostního vyhlášení bude pravidelná vernisáž doprovodné výsta-

vy profesionálního fotoreportéra.
Letos se představí známý brněnský fotoreportér Igor Zehl, držitel
ceny Czech Press Photo z roku
1995 se svou výstavou pod
názvem „Zpátky za Lužánky“,
dokumentující benefiční fotbalové
utkání Petra Švancary na chátrajícím stadionu Zbrojovky Brno.
V příštím roce se můžeme těšit
na dalšího laureáta Ceny Czech
Press Photo, bývalého a dlouholetého fotoreportéra agentury
Reuters Petra Joska.
Letošní říjnová vernisáž se nově
uskuteční v prostorách foyer Sálu
Břetislava Bakaly v Brně, a to ve
čtvrtek 1. října 2015 v 16.00 hodin.
Soutěžní práce i doprovodná
výstava budou k vidění do konce
října.

(rob)

Závěr sezóny se mladým oddílu stolního tenisu Moravské Slavie Brno
povedl. Uspěli na turnaji v Poznani i na tréninkovém kempu v Číně
Závěr sezóny tradičně obstarávají Mistrovství České republiky mládeže. MČR mladšího
žactva v Jaroměři, které se
konalo 23.–24. května, se vydařilo dvěma zástupcům oddílu
stolního tenisu Moravské Slavie Brno, Radku Skálovi a Lindě
Záděrové.
Oba shodně získali 1 zlatou,
1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili.
Vítězství zaznamenali společně
ve smíšené čtyřhře, druhé místo
obsadili se svými partnery v chlapecké a dívčí čtyřhře a třetí místa
v soutěžích jednotlivců. Zatímco
Radka po prázdninách čeká starší kategorie, Linda bude za rok ve
stejné kategorii usilovat o vylepšení letošního umístění.
Pro náš oddíl však letos výjimečně tato akce konec sezóny neznamenala. S podporou města

Brna jsme se na pozvání partnerského města Poznaň (Polsko)
zúčastnili od 11. do 14. 6. turnaje
partnerských měst ve stolním
tenise. V Poznani jsme také absolvovali řadu doprovodných akcí,
které se nám všem líbily. V sobotu
odpoledne vyvrcholila návštěva
Poznaně turnajem ve stolním tenise, který jsme zvládli nad očekávání dobře. V konkurenci dalších
čtyř měst z Německa, Slovenska,
Maďarska a domácí Poznaně
jsme vyhráli tři ze čtyř kategorií
a navíc ještě obsadili jedno druhé
a jedno třetí místo. Celkově jsme
vyhráli i soutěž družstev. Naše
družstvo tvořilo devět dětí ze tří
brněnských oddílů a tři trenéři.
Pobyt v Poznani byl parádní a moc
za něj děkujeme.
Asi největšího úspěchu však
dosáhla Linda Záděrová, která
byla na základě předešlých

V Poznani: horní řada zleva: Vrbacký Mark, Rygl Ondřej, Skála Radek,
trenér Svoboda Libor, Vaculík Miloslav a Šenková Kateřina; dolní
řada zleva: Šefr Filip, Dočekal Petr, Záděrová Linda a Havránek Lukáš
výsledků Světovou federací stolního tenisu (ITTF) nominována
na tréninkový kemp do Číny. Na
tento kemp bylo nominováno
32 dětí (16 chlapců a 16 dívek)
z celého světa. V obrovském tréninkovém komplexu v Šanghaji
absolvovala od 28. června do

6. července tréninky i pod vedením bývalých mistrů světa. Na
závěrečném turnaji obsadila
6. místo. „Čína, město Šanghaj,
byl pro mě nezapomenutelný
zážitek“, dodává Linda.

Marek Šmerda,
TTC MS Brno
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Inzerce

Ateliér Indiges

MALBA NA PLÁTNO KRESBA KERAMIKA
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Indiges ateliér
www.indiges.cz
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