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Jaro je tady…
…nezapomeňte se chránit

Foto: Jiří Motloch
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Skauti
V rámci participativního rozpočtu, který každý rok vyhlašuje město Brno, uspěl projekt
Viléma Řiháčka… »

Tomáš Tunkr
Jsem pěší, a proto jsem také
patřila mezi první, kteří si
před rokem poblíž mlýna na
Koperníkově ulici všimli… »

29. společenský ples
V sobotu 29. 2. se v Dělnickém
domě uskutečnil 29. společenský ples. Zahájení se ujal starosta Mgr. Aleš Mrázek… »

Kynologové
Židenický sportovní kynologický klub je zaměřený na výcvik
a výchovu psů všech možných
plemen. V současné době… »

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel.: 548 426 111

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
za poslední měsíc jsme se ocitli
v nelehké době. Panika kolem koronavirové pandemie vyeskalovala, protože
onemocnění COVID – 19 se rychle
šíří. Žádám Vás, abyste nepodceňovali
vážnost situace, zbytečně neriskovali
a nezapomínali maximálně podporovat
druhé spoluobčany. Restriktivní opatření vedou k izolaci, a ta může mít právě
negativní vliv na psychické zdraví člověka. Táhněme proto všichni za jeden
provaz a buďme k sobě vzájemně ohleduplní a laskaví, jedině tak můžeme nastalou situaci zvládnout. Vážím si všech,
kteří se zapojili do pomoci seniorům,
kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou
z hlediska nákazy koronavirem. Pomoc
jim například přímo v Židenicích nabízejí desítky dobrovolníků z řad skautů
a církevních organizací. Aby se senioři
či lidé s postižením vyhnuli davům při
nákupech a vyzvedávání léků, mohou
mi zavolat na číslo 724 716 825 a já jim
zprostředkuji kontakt na osoby, které
jim potřebné dovezou. Platí nám tu také
nařízení nosit roušku, není to ostuda
a je nutné ji nosit všude. Může zpomalit
šíření viru mezi lidmi.
V dubnovém čísle zpravodaje se
dočtete o jedné dobré věci, která se
povedla pro židenické kluky a holky i děti
z okolí. Vilém Řiháček uspěl před rokem
se svým projektem přestavby mládežnických kluboven pod Bílou horou
v anketě „Dáme na vás“, kterou v rámci
participativního rozpočtu pořádá město
Brno. Letos by se stavební úprava měla
realizovat, všechno ale záleží na dopadu
koronaviru na ekonomiku, je možné,
že velké i menší stavební investice se
v důsledku epidemie budou odkládat.
Pokud se akci podaří ještě letos dotáhnout do zdárného konce, budu moc rád.
V dubnovém zpravodaji se dozvíte i něco
zajímavého o výcviku psů. Kynologický
klub má za sebou více jak 60 let práce.
Šikovní cvičitelé potvrzují, že vychovatelný je každý pes. Třeba článek někoho
inspiruje a připojí se se svým psím přítelem k nadšeným židenickým kynologům.
Asi už všichni tušíme, že rok 2020
bude kvůli epidemii koronaviru velmi
obtížným rokem. Nezapomínejme, milí
spoluobčané, ale ani na ty hezké chvíle.
Blíží se Velikonoce, svátky jara, svátky,
které jsou oslavou života a přírody.
Křesťané nejvíce Velikonoce spojují
s vírou a nadějí a to je
přesně to, co bychom
si všichni měli uchovat
v tomto čase a do dnů
příštích.
Váš starosta
Mgr. Aleš Mrázek

Čekají na novou klubovnu,
teď ale hlavně pomáhají

Zdroj: Skauti Židenice
V rámci participativního rozpočtu, který každý rok vyhlašuje město Brno, uspěl
projekt Viléma Řiháčka, bývalého skautského vůdce střediska Mafeking, na opravu
stávajících kluboven v mládežnickém areálu pod Bílou horou. Na tento plán byly vyčleněny 3 miliony korun.
Areál by měl projít rekonstrukcí během letních prázdnin a podzimu. Budou strženy současné
dožívající montované klubovny stojící na střeše zděné budovy sálu. Místo nich zde vyrostou
nové stavby. Vše bohužel zkomplikovala epidemie COVID – 19, kdy termín zhotovení není
vůbec jistý.
„Stávající klubovny nám nestačí jak kapacitně, tak kvalitou. Klubovna chlapeckého oddílu
se v zimě prakticky nedá vytopit, navíc zde probíhá více schůzek zaráz a například ve středu
areál praská doslova ve švech, jelikož se tam najednou potkávají čtyři družiny - dvě dívčí a dvě
chlapecké,“ objasňuje stav základny Simona Vyšatová z 30. dívčího brněnského oddílu skautek Bílé kytky, která je zástupkyní vůdkyně střediska.
Skauting táhne

Přetlak v klubovnách souvisí i s narůstajícím zájmem dětí o skaut během posledních čtyř let.
„Ve všech oddílech máme stopstav a další děti nemůžeme nabírat. A to jsme v letošním
školním roce založili novou družinu v Černovicích (cca 17 dětí) i v Židenicích (cca 15 dětí).
V Židenicích se nám to podařilo díky proaktivnímu zájmu dospělých činovníků ze střediska,
aby se ulevilo dlouhé čekací listině, na které zůstává v současné době dalších asi 25 dětí. Zájem
dětí i jejich rodičů o skauting si vysvětluji tím, že s dětmi děláme všestranně rozvíjející a netradiční program a nezaměřujeme se jen na jednu konkrétní aktivitu. Z mého pohledu je pro ně
atraktivní i to, že jsou ve skupině stejně starých dětí, se kterými mají společné zážitky a vazby
na celý život,“ říká Simona Vyšatová.
Brno už má přes tři a půl tisíce skautů a skauting je tak zvaně „in“. Organizace má vlastní
vzdělávací kurzy, pořádá rozličné aktivity, každý program naučí děti něco nového. Důležitým
prvkem je příroda, která je pro děti žijící ve městech často ne příliš dostupná. Dále skauting
a jeho hodnoty – parta na celý život, radost a zážitky, sebedůvěra, samostatnost, férovost –
pozitivně ovlivňují směřování společnosti. A to je jeden z hlavních důvodů, proč ve skautu
zůstává velká část dospělých.
„Nedávno jsem se bavila s našimi staršími členy, kteří již mají po škole a pracují, a dostali
jsme se k tomu, co je ve skautu drží. Byly to právě hodnoty, zážitky a společné porozumění.
K tomu se pojí i to, že jsme všichni dobrovolníci, skautujeme proto, že nám to dává » s. 3
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« s. 2 smysl,“ líčí s nadšením Simona Vyšatová. „Děti se učí ve skautu základy táboření, nasekat dřevo, postavit si stan, připravit si snídani, oběd, večeři. Vedeme je k samostatnosti, pracují s mapou, šiframi,
trénují schopnost prosadit se a nebát se říct svůj názor. Seznámíme
je se základy zdravovědy apod. Každoročně plní dobrovolné aktivity
(světýlka/vlčky děti do 11 let; odborky od 11 let), ve kterých mohou
rozvíjet konkrétní činnosti, které je baví (například čtenáře, jazykáře,
sběratele, hvězdáře a mnoho dalších). Za odměnu dostanou nášivku.
Velký důraz je kladen hlavně na týmovou spolupráci, ale nevytrácí se
individuální rozvoj a důležitost každého jednotlivce.“

Zdroj: Skauti Židenice

V době koronaviru myslí na druhé

Koronavirová pandemie zasáhla i do aktivit a fungování židenických
skautů. Od 11. března pozastavili činnost.
„Prakticky to znamená to, že se s dětmi nepotkáváme v klubovnách
či na výletech. Chystáme jim hry na doma, připravujeme jim programy, které je mohou rozvíjet – například rukodělné práce, aktivity na
posílení fyzické kondice, zhlédnutí naučných filmů nejen o skautu.
Klučičí oddíl si založil společný online chat, vedoucí oddílu Boro
a další členové vedení začali číst v živém vysílání na facebooku knížky.
Holky zase daly dohromady aktivity, které nazvaly „Skautským borcem“. Družina nejstarších skautek měla schůzku přes skype. Oddílové
a střediskové rady probíhají také online, plánujeme naši další činnost,
snažíme se najít další cesty, jak se dětem věnovat na dálku,“ popisuje
nelehkou situaci Vyšatová.
Vedle toho, že se skauti snaží všemožnými způsoby věnovat nadále
svým malým svěřencům, nezahálejí a pomáhají seniorům a postiženým lidem v době celostátní karantény. Šijí roušky, roznášejí letáky
s informacemi, donesou nákup nebo jídlo.
„Děvčata i chlapci se pustili do šití roušek. Roznášíme je buď do
konkrétního domova důchodců, do nemocnic, potřebným, nebo do
Divadla Husa na provázku, kde je sběrné místo. Kromě nákupů chodíme seniorům i pro léky do lékárny, vyřídíme jim poštu. Buď jdeme
pěšky, jedeme na kole, nebo použijeme na větší nákup auto. Je pro
nás samozřejmostí pomáhat v době krize. Já osobně studuji vysokou

školu, pracuji, ale vypomáhat potřebným jsem se rozhodla okamžitě
bez rozmýšlení. Všichni z naší skupiny chtějí pomáhat, dokud to bude
nutné,“ dodává na závěr Simona Vyšatová.
Jak šel čas se střediskem Mafeking

Letos oslaví středisko Mafeking kulatiny – 30 let od svého vzniku. Jeho
počátky ale sahají mnohem dál. V roce 1946 byl Mirkem Klepáčem
založen 94. chlapecký oddíl (dnes 94. oddíl Mirka Klepáče – pojmenování oddílu proběhlo jako symbolický dárek pro zmiňovaného Mirka
k jeho 94. narozeninám). V roce 1990 byl založen také 30. dívčí brněnský oddíl (Bílé Kytky), jehož zakladatelkou byla Božena Colk.
Alena Knotková
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komentáře radnice
Pozor! Důležité! Nový územní plán!

Život v omezení

Autovraky v Židenicích nechceme

Ani v době probíhající epidemie se nesmí zapomínat na přijetí strategických dokumentů, které ovlivní život každého občana na
mnoho a mnoho dalších let. Jedním z nich je
právě připravovaná změna územního plánu,
což je naprosto klíčový dokument pro rozvoj
města a výrazně se dotýká každého, nejen
majitelů nemovitostí.
Územní plán je zjednodušeně řečeno
výkres, který říká co se kde smí postavit, jak
to smí být vysoké, kudy povede dálnice nebo
železnice. V současné době je tento plán
z roku 1994, proto se chystá nový dokument,
který bude aktuální. I tento nový územní
plán ale původně pochází z roku 2004, čili už
sám o sobě je koncepčně 16 let starý. Proto
se v něm také objevují některé morálně
zastaralé nebo zcela chybné návrhy. Je tedy
velmi důležité, zkontrolovat si, jak se tento
nový plán dotýká vás, občanů.
Návrh nového územního plánu byl zveřejněn 24. 3. 2020* na webu www.upmb.brno.
cz a vyjadřovat se k němu bude možné do
13. 5. 2020*. Vůči tomuto návrhu může majitel dotčené pozemku podat tzv. námitku,
která v rámci řízení musí být vypořádána.
Každý občan Brna pak může k jakémukoliv
jinému záměru podat tzv. připomínku, ta
však vypořádána být nemusí. Nejpozději
však do data veřejného projednání, což je
zatím stanoveno na 6. 5. 2020*.
Své dotazy můžete posílat na e-mailovou
adresu pripravovanyUPmB@brno.cz, případně můžete zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 400 411. V originální velikosti
a tištěné formě je dostupná na venkovní
terase budovy magistrátu na Kounicově 67
v úředních dnech (pondělí a středa)
Zásadní věci budeme hlídat a námitky
podávat z úrovně obce, není však v našich
silách uhlídat každou parcelu a stejně tak neznáme plány každého občana. Víme, že tento
dokument obsahuje zásadní nesmysly, jako je
např. rozšíření areálu bývalé První brněnské
strojírny na úkor ulic Geislerova a Kuklenská,
zbourání restaurace U Malchrů (Kozlovna)
pro vytvoření náměstí, chyby ve zakreslení
školských zařízení (Filipínského 1) apod.
Orientace v tomto dokumentu není snadná
ani pro odborníka, natož pro laika. Mám
v plánu vytvořit návod, jak se v dokumentu
orientovat, zveřejníme jej na FB Židenice,
přesto doporučuji, spojit se s projektantem,
aby vám v této věci pomohl. V zásadnějších
otázkách jsem vám k dispozici (telefon, email,
twitter, osobní schůzka), prosím však o pochopení, nemohu řešit individuálně každou
soukromou parcelu.
*S ohledem na pandemii
coronaviru se mohou termíny měnit, prosím sledujte aktuality na webu a facebooku
obce, nebo města Brna.

Od počátku března tohoto roku žije naše
společnost ve zvláštním režimu. Takový
režim, dá se říci, nikdo z nás nezažil, často
bývá přirovnáván k válečnému stavu: boj
s virem COVID-19.
Vláda ihned po vypuknutí pandemie
přijala zásadní a velmi razantní opatření,
aby ochránila tu nejrizikovější skupinu
obyvatel, kterou tvoří naši senioři nad
šedesátpět let věku. Prvním krokem bylo
zastavení provozu všech škol, i uměleckých, s výjimkou mateřských. Následovalo
uzavření sportovišť, omezení kulturních
akcí nad třicet účastníků a poté úplné
omezení pohybu mimo cest do zaměstnání
a zpět, na nejnutnější nákupy a za péčí
o naše blízké.
Naše radnice zastavila provoz Klubu
seniorů na Táborské ulici, Kulturního centra
Karas a Dělnického domu. Tato všechna
kulturní zařízení spadají do vládního modelu
omezení šíření virové nákazy mezi seniorskou populaci.
Snažili jsme se udržet v provozu co
největší počet z našich osmi mateřských
škol, abychom zabezpečili co nejklidnějšího
zázemí pracujících spoluobčanů a členů
Integrovaného záchranného systému brněnského regionu.
Počet dětí v mateřských školách postupně stále klesal. V pondělí 16. března po
poledni vedení radnice rozhodlo od následujícího dne zachovat provoz v jediné školce
Kamenáčky, protože počet dětí přihlášených
na úterý klesl na 32, včetně 17 dětí rodičů
z IZS. Nicméně ještě 16. března obdržely
ředitelky všech našich školek informaci,
kterým město Brno od úterka 17. března
zrušilo provoz všech mateřských škol na
území Židenic.
Provoz židenické radnice byl omezen na
nejnutnější neodkladné úkony a současně
byla zabezpečena ochrana občanů i pracovníků úřadu. Rada MČ rozhodla o toleranci k pozdním úhradám poplatků za psy.
Bloková čištění se snažíme v rámci zajištění
čistoty v městské části udržet ve schváleném
harmonogramu.
Rada MČ uvažuje po ukončení omezujících opatření působících proti šíření
viru COVID-19 přistoupit v rámci podpory
podnikání v odůvodněných případech k úlevám na platbách nájemného u provozoven
pronajímaných městskou částí.
Tato situace je pro všechny z nás velmi
náročná jak po fyzické, ale tak i po psychické stránce a není na místě ji jakkoliv
zlehčovat. Přeji proto
všem občanům Židenic,
aby tuto těžkou dobu
prožili ve zdraví, s jasnou
myslí a také v pozitivním
naladění.

Pokračování článku z čísla 3
Oznámení o výskytu vraku přijímají:
• Brněnské komunikace, a. s. (dále jen
BKOM),
• místně příslušné úřady městských částí,
• Městská policie Brno.
Pokud je nalezen nebo nahlášen vrak,
tak zpravidla BKOM do 2 týdnů provede
vizuální kontrolu vozidla a zpracuje návrh
k uložení povinnosti provozovateli vrak
odstranit. Návrh je podán místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu (dále jen
SSÚ). Pokud na základě návrhu vyhodnotí
SSÚ vozidlo jako technicky nezpůsobilé,
tzn. že se jedná o vrak, uloží provozovateli
povinnost vrak odstranit mimo komunikaci.
SSÚ je jediný oprávněný rozhodnout, zda se
v daném případě jedná o vrak.

Ing. Petr Kunc, místostarosta

Ing. Roman Vašina, místostarosta
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Po uplynutí zákonné lhůty 2 měsíců od
nabytí právní moci rozhodnutí SSÚ o uložení povinnosti vrak odstranit, zajistí BKOM
z komunikací, které má ve správě, předání
vraku k ekologické likvidaci.
Pokud auto není vrak, ale tvoří překážku
silničního provozu, nemá platnou známku
STK a je dlouhodobě odstaveno např. v místě, kde je nedostatek parkovacích míst, může
tvořit překážku v provozu, protože ovlivňuje
bezpečnost a plynulost dopravy. O odstranění vozidla rozhoduje policista nebo strážník
městské policie.
Pokud auto není vrak, nepřekáží, ale
hyzdí své okolí, je bez platné STK, provozovatel se dopouští přestupku – provozuje
vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla
ověřena, SSÚ může uložit pokutu až 50 000
Kč, a to i opakovaně, a tím
provozovatele donutit, aby
technicky nezpůsobilé vozidlo odstavil mimo pozemní
komunikaci nebo zajistil
jeho ekologickou likvidaci.
Ing. Pavel Havlíček, místostarosta
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Ze života DC Táborská

Přinášíme Vám krátké ohlédnutí za aktivitami, které pořádá Denní
centrum a Klub seniorů na Táborské.

Foto: DC Táborská
Při pondělním společném zpívání bývá opravdu živo.

Foto: DC Táborská
Jarní tvoření s floristkou paní Elefantovou.

Foto: DC Táborská
Prohlídka Augustiniánského kláštera a expozice věnované Johanu
Mendelovi.

Jeho jméno nevyslovujeme
Jednou za čas. Jen jednou za čas se člověk setká s nějakým novým slovem, které ho bůhvíproč zaujme a jehož
si dříve z nějakého důvodu nevšiml. Často se pak stane,
že se s ním do čtyřiadvaceti hodin shledá znovu. Je to
jakýsi nepsaný zákon přírody, možná za to může matka
moudrosti, co tak ráda opakuje. Stane se však možná
pouze jednou za život, aby počet vašich setkání s tímto
novým slovem každý další den takřka exponenciálně
narůstal znovu a znovu, nakonec možná až do úplného
zblbnutí. V poslední době se jedno takové nevšední
slovo vetřelo do života nám všem. Troufám si říci, že
ještě loni na Silvestra to slovo znal málokdo. Dnes drtivá
většina novinových titulků začíná na to slovo, televizní
zprávy se de facto nevěnují ničemu jinému od úsvitu do
soumraku a internet? Samozřejmě že i ten nás masíruje,
ať už máme sebelepší antivirus. A tak není divu, že ani
štamgasti u piva se nebaví o ničem jiném. Člověk aby se
dobrovolně umístil do domácí karantény a vypnul hlavní
jistič, aby alespoň na chvíli unikl této masáži. Ne, v žádném případě. Nic a nikdo mě nepřinutí TO vyslovit.
To nám ještě tak scházelo. Je mi to líto a všem se vám
moc omlouvám. Jistě jste si chtěli přečíst něco zábavného, co by vám alespoň na chvíli odvedlo myšlenky
od TOHO, ale opravdu nemohu jinak. Fejeton je totiž
žánr, který má ten výrazný rys, že by se měl vždy dotýkat
aktuálního tématu. A tím se dostáváme k jádru pudla.
Jak jsem popsal už na začátku – média si všímají pouze
jediného. Nic dalšího ve světě momentálně neexistuje
kromě TOHO, jehož jméno není radno vyslovit. Já tedy
nemám na výběr a musím vzít zavděk tím, co je. Proto
musím chtě nechtě tak trochu „infikovat“ tento fejeton.
Loni v létě jsem četl jeden článek s názvem Ochota pustit chlup, jehož autor možná až přespříliš okatě a prvoplánově navádí čtenáře, aby se na svých dovolených nikterak
nežinýroval a dopřál si všeho, co má rád. Zkrátka, aby si
tu dovolenou pořádně užil, než se zase navrátí za pracovní
stůl. Mno, uplynul rok, mezitím se nám sem nakvartýroval
ten neviditelný prevít, jehož jméno nikdy nevyslovíme,
a situace kolem dovolených je rázem diametrálně odlišná.
Už to není o ochotě pustit chlup, nýbrž o neustálém monitorování situace a instinktu zavčas zrušit letenky či jízdenky, aby storno poplatek byl pokud možno co nejnižší.
Šetřili jste loni na dovolené? Fatální chyba! Šetřit se totiž
bude letos, a to pořádně. Arrivederci, dovolená!
Na rok 2020 se tedy dost možná bude jednou mimo
jiné vzpomínat jako na období, kdy jsme si zapíchli do
světové mapy o pár vlaječek méně. No tak to po letech
bude zase jednou domácí dovolená namísto cizokrajné.
Bez ohledu na počasí tam venku lze kdykoli sbalit deku
do plážové tašky a vyrazit do obýváku, kde se můžeme
pohodlně natáhnout na gauči. Dle chuti můžeme zvýšit teplotu na termostatu. Lehce okoupat se můžeme jít
do vany, takže to ani nebude žádné složité „trasování“.
Hlavně zachovat chladnou hlavu a nepromarnit čas
i za těch notně omezených podmínek, co teď máme.
Vám všem, kteří čtete tento fejeton, jakožto i vám
všem ostatním, kdož ho raději snad ani nečtete, upřímně přeji, ať se vám nákaza vyhne. A nezapomeňte, jeho
jméno nevyslovujeme! Kor když to za nás dennodenně
víc než dost činí jiní.
Michal Kirš
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školy
MŠ Pastelky na Jezírku
Environmentální vzdělávání

V rámci dlouhodobé spolupráce se školským
zařízením pro environmentální vzdělávání
Lipkou byla naše MŠ vybrána jako pilotní škola k realizaci výukového programu
z mezinárodního projektu Kids for EcoAction. Díky podpoře z Visegrádského fondu
vznikla za spolupráce Lipky s organizacemi
Fundacja CultureLab z Polska a DAPHNE –
Inštitút aplikovanej ekológie ze Slovenska
kniha Dobrodružství Toly, Poly a Rošťáka
a další materiály na podporu environmentálního vzdělávání dětí z mateřských škol
a jejich učitelů.
Náš výukový program pro předškoláky se skládal ze dvou částí. První část se
věnovala úbytku vody v krajině a hospodaření s vodou, druhá část byla zaměřená na
včely samotářky a jejich důležité poslání.
Obě části byly motivovány pohádkami
z výše uvedené knihy. Následně byly děti
doslova vtahovány do problematiky pomocí
smyslových her, pohybových a výtvarných
aktivit, které probíhaly jak uvnitř výukového
střediska, tak i venku v krásné přírodní zahradě. Při dramatizaci, kdy se děti na chvíli
staly včelkami, měly možnost si na vlastní
kůži vyzkoušet, jak těžký život mají včelky,
když jim lidé ničí přirozené prostředí a ony
nemají dostatek květin na přípravu pylových
bochánků pro další generaci. Mimochodem,
„pylové bochánky“, které připravily dětem
místní paní kuchařky, chutnaly znamenitě.
Díky profesionálně připravené metodice
a skvělým lektorkám Pavle a Ivě, měly děti
možnost seznámit se s na první pohled těžkými tématy. Pro případné zájemce je kniha
i metodika projektu k dispozici zdarma na
https://www.lipka.cz/projekty?idc=4625.
Jana Albrechtová

MŠ Sedmikráska
Školní rok v Sedmikrásce

V září se nově příchozí děti postupně
adaptovaly a zapojily do života v naší mateřské škole a koncem měsíce se zúčastnily
Sportovního dne na Karáskově náměstí.
V říjnu si děti užily podzimních dílniček, kde
společně s rodiči tvořily podzimní skřítky,
kteří potom zdobili školní zahrádku. V listopadu, kdy se dny zkracují a noci prodlužují
a lidé se uzavírají do svých domovů a rozsvěcují světla nejen doma, ale i ve svých srdcích,
jsme uspořádali Svatomartinskou slavnost.
Ve školce nás navštívil svatý Martin na bílém
koni, na kterém se mohly odvážné děti svézt.
V prosinci se otevřel sváteční čas adventní spirálou, která se rozzáří při vykonání
dobrého skutku, a my jsme v rámci projektu
Laskavec za pomoci rodičů a dětí předali
drobné dárky do dětského domova v Líšni.
Ve výtvarných dílnách si děti spolu s rodiči vyrobily baňky na vánoční stromeček.
Školku také navštívil svatý Mikuláš a Ježíšek.
Měsíc leden byl v duchu sportovních aktivit,

děti se zúčastnily zimní školy v přírodě,
kde měly radost ze sněhu, moc se snažily
a naučily se lyžovat. V měsíci únoru si děti
užily masopustní karneval. V březnu nás
čeká velikonoční vyrábění a v dubnu budeme
hledat velikonočního zajíčka. Rozhodli jsme
se také zapojit do projektu Šťastné Židenice
a udržovat truhlíky a záhonek na Karáskově
náměstí. V květnu připravujeme besídku pro
maminky, v červnu se těšíme na indiánskou
školu v přírodě, výlety a rozloučíme se se
školáky v indiánském duchu. Chodíme do
divadla, jezdíme na různé výlety, učíme se
prožitkem. Nakonec se těšíme na zasloužené
prázdniny, krásné, pohodové a bez úrazu.
Kolektiv Mateřské školy Sedmikráska

MZŠ Kamenačky
Titul Zlatý Ámos Jihomoravského kraje

Regionální kolo ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele/učitelku proběhlo v Brně.
V prosinci se parlament naší školy domluvil,
že přihlásí paní učitelku Marii Vaňovou.
Přihláška musela obsahovat 100 podpisů žáků. Sehnat tyto podpisy se podařilo
během krátké doby. Ve středu 12. 2. 2020
se sešlo 10 vybraných uchazečů z celého
Jihomoravského kraje, každý se svými třemi
obhájci z řad žáků, v budově brněnského
krajského úřadu. Naši školu reprezentovali
Klára Kuličková, Richard Stolhofer a Martin
Kletzl. Jejich obhajoba zajistila paní učitelce
vítězství.
Dne 11. 3. se konalo semifinále Zlatého
Ámose v Praze. Paní učitelka Vaňová spolu
s dalšími 14 učiteli z celé republiky bojovala
o postup do finále. Žáci s paní učitelkou
museli předem splnit 3 zadané úkoly,
které pak paní učitelka sama obhajovala
před ostatními kolegy. Bohužel do finále
nepostoupila, přesto přijela z Prahy velmi
nadšená a spokojená. Po soutěži si učitelé
prohlédli reprezentační prostory Pražského
hradu a byli přijati prezidentem republiky, se
kterým skoro dvě hodiny diskutovali.
Paní učitelce moc gratulujeme a přejeme
mnoho sil a stále dobrou náladu do dalších let.
Mgr. Martina Zavřelová

ZŠ Gajdošova
Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s informacemi ohledně zápisu dětí do prvních tříd.
Příští rok nastupují do školy děti narozené mezi 1. zářím 2013 a 31. srpnem 2014
a starší děti s odkladem školní docházky.
Zápis proběhne v pátek 24. dubna
(13.00–18.00) a v sobotu 25. dubna
(9.00–12.00) v prostorách školy na adrese
Gajdošova 3. V příštím školním roce budeme
otevírat dvě běžné první třídy, kromě toho
přijímáme prvňáčky do věkově smíšených
tříd s Montessori alternativním vzděláváním.
Ještě před zápisem je možné se s atmosférou školy seznámit, a to během dnů otevřených dveří. Ty letos proběhnou ve dnech
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15. až 17. dubna, po dohodě však můžete do
školy přijít i v jiném termínu.
Před zápisem je potřeba se zaregistrovat
na webových stránkách zapisdozs.brno.cz,
kde rodiče vyplní žádost k přijímacímu řízení
a dítě dostane kód, pod kterým bude následně zapisováno. Registraci je možné provést
od 18. března. Při vyplňování žádosti doporučujeme zarezervovat si termín zápisu, rezervace budou zpřístupněny 1. dubna. Žáci,
kteří se hlásí do běžných tříd, si pro termín
zápisu vybírají skupiny označené písmenem
B, uchazeči oMontessori třídy skupiny M.
Zápisu se účastní zákonný zástupce
zpravidla spolu s dítětem. Na zápis se
prosím dostavte přibližně patnáct minut
před rezervovaným časem, aby byl prostor
na potřebnou administrativu. Při zápisu doložíte žádost k přijímacímu řízení podepsanou oběma zákonnými zástupci, občanský
průkaz zákonného zástupce a rodný list
dítěte. U dětí s odkladem je třeba i originál
rozhodnutí o odkladu.
Podrobnější informace týkající se zápisu
najdete na webových stránkách školy www.
zsgajdosova.cz.
Na budoucí spolupráci se těší kolektiv
zaměstnanců ZŠ.
Martina Pavelková

ZŠ Kuldova
Antarktida je žákům na Kuldovce nyní blíže

Na Kuldovce jsme měli jedinečnou možnost se
před Vánoci setkat s panem docentem Láskou
z Geografického ústavu Masarykovy univerzity, který se dlouhodobě se svým týmem zabývá
výzkumem na Antarktidě a momentálně jsou
na stanici J. G. Mendela na výzkumu. Žáci si
před samotnou besedou o Antarktidě něco
více dozvěděli, měli jsme výuku zaměřenou
na čtení s porozuměním a další aktivity.
Beseda pana docenta byla pro žáky velmi
poutavá, doplněná řadou fotografií a informací o jejich výzkumu – a to vše bylo vedeno
velmi srozumitelným jazykem pro žáky, poté
měli žáci plno dotazů, bylo vidět, že je téma
opravdu zaujalo. Z univerzity jsme také dostali
dárek – plyšového tučňáka Johana, který je
naším průvodcem a odcestoval na Antarktidu
společně s výzkumníky. Navíc má tato beseda
další přesah pro nás ve škole. S panem docentem jsme se domluvili, že jeho týmu napíšeme
dopisy přímo na Antarktidu! Předtím se nám
ale tým ozval už z chilského přístavu spolu
s fotkou tučňáka Johana u ledoborce. Žáci
se tedy samozřejmě těšili na další zprávy
a během února napsali řadu vtipných dopisů,
které jsme pak elektronickou formou posílali.
Pan docent nám poslal milý dopis spolu
s fotkami přímo z Antarktidy, dozvěděli jsme
se o novinkách a výzkumech a viděli jsme, jak
vypadá tamější příroda.
Celá spolupráce bude pokračovat po
návratu výzkumníků.
Mgr. Michaela Jedličková

naše čtvrť
Čištění místních a účelových komunikací
BLOK č. 1

BLOK č. 2

BLOK č. 3

BLOK č. 4

BLOK č. 5

BLOK č. 6

BLOK č. 7

BLOK č. 8

BLOK č. 9

BLOK č. 10

Neklanova, Táborská (úsek Neklanova–Životského–Nezamyslova), Letní, Eimova, Stejskalova, Buzkova, Blodkova, Strakatého, Ondříčkovo nám.,
Jílkova (úsek Dulánek–Gajdošova, Na Lukách–Slevačská), Šámalova (úsek Geislerova–Slevačská), Kuklenská
30. 3.
4. 5.
8. 9.
6. 11.
Chudobova, Petrůvky, Jeronýmova (úsek Porhajmova–Nezamyslova), Nezamyslova, Turgeněvova, Pod Sídlištěm,
Potácelova, Hromádkova (vč. příjezdu za prodejnu)
31. 3.
5. 5.
1. 9.
12. 11.
Boettingrova (vč. příjezdu ke koupališti a SWISS garážím), Souběžná, Slatinská, Nopova, Pechova, Šaumannova, Rokycanova
1. 4.
6. 5.
9. 9.
29. 10.
Špačkova, Andrýskova, Podlomní, Došlíkova (vč. příjezdu k BD), M. Kudeříkové, Mazourova (slepá část k obytným domům), Juliánovské nám.
(úsek Krásného–slepá část za NC), Dykova, Tovačovského, Meluzínova (vč. příjezdu za BD č.7), Svatoplukova (úsek Touškova–Stará osada), Gebauerova
3. 4.
7. 5.
10. 9.
16. 10.
Čelakovského, Na lukách, Slevačská, Nevrklova, Karáskovo nám., Kaleckého, Konečného, Vaškova, Jílkova (úsek Gajdošova–Jamborova),
Vančurova, Škroupova, Krásného (úsek Mazourova–Marie Kudeříkové, příjezdy k BD 2–18, 13, 26, 33–37)
17. 4.
11. 5.
11. 9.
26. 10.
Filipínského, Myslbekova, Pastrnkova, Mošnova, Mrkosova, Gajdošova (úsek Táborská–Barum vč. parkoviště Podpísečná–Jamborova),
Skorkovského, Závodského, Sejkorova, Tenorova, Jamborova
20. 4.
12. 5.
14. 9.
30. 10.
Čejkova, Kosmákova, Komprdova (vč. úseku Fr. Skaunicové–Balbínova), Hrozňatova, Vinařického, Škrochova,
Líšeňská (příjezd ke garážím a ubytovně u Zetoru – ubytovna Křtinská)
22. 4.
25. 5.
15. 9.
13. 11.
Bořivojova, Balbínova (vč. odstavné komunikace), Balbínova (úsek Komprdova – K Vinohradům), Fr. Skaunicové (vč. příjezdu ke spec. škole),
Stará osada – kolem OC (vč. příjezdu, OC-Koperníkova), Lazaretní (úsek Zábrdovická nadjezd ČD, vedle nádraží ČD, ulička vedle lázní),
Kuldova, Vaníčkova, Vymazalova, Zengrova, Hradilova, Touškova
24. 4.
26. 5.
16. 9.
27. 10.
Bubeníčkova (okolo parku Filipínského), Václavkova, Krokova, Tomáškova, Šaldova, Vojanova, Mikšíčkova, Taussigova, Slívova,
M. Kuncové (úsek žel. nadjezd–Skopalíkova–Podsednická), Podpísečná, Hrabalova, Svatoplukova (úsek Balbínova–Meluzínova)
27. 4.
27. 5.
21. 9.
2. 11.
Vápenka, Kamenačky, Otakara Ševčíka (úsek Táborská–Nezamyslova, Dykova–Škroupova), Viniční (úsek Svatoplukova – poliklinika vč. slepé části,
k MŠ, RD 153–187), Veleckého, Klíny (úsek Jílkova–Filipínského), Svatoplukova (úsek M. Kuncové–Podsednická)
29. 4.
5. 6.
22. 9.
4. 11.

Čištění základního komunikačního systému
ZKS č. 1
den
ZKS č. 2
den
ZKS č. 3
noc
ZKS č. 4
noc
ZKS č. 5
noc

Kulkova, Podsednická, Jílkova (úsekŠámalova–Dulánek), Geislerova, Porhajmova, Krásného (úsek Nezamyslova–Mazourova), Viniční (úsek Líšeňská–poliklinika),
Dulánek, M. Kuncové (úsek Svatoplukova–Skopalíkova), Jeronýmova (úsek Životského–Porhajmova), Klíny (úsek Jílkova–Táborská), Mazourova, Nezamyslova
28. 5.
15. 7.
17. 9.
29. 10.
Koperníkova, Šámalova (úsek Zábrdovická–Geislerova), Táborská (úsek Životského–Bělohorská), Životského, Skopalíkova
13. 5.
8. 7.
2. 9.
21. 10.
24. 6.
22. 7.
19. 8.
23. 9.
Zábrdovická, Líšeňská, Ostravská
28.–29. 5.
15.–16. 7.
17.–18. 9.
29.–30. 10.
Stará osada(terminál MHD), Svatoplukova, Bubeníčkova, Rokytova, Gajdošova, Lazaretní (Koperníkova – nadjezd ČD)
13.–14. 5.
8.–9. 7.
2.–3. 9.
21.–22. 10.
24.–25. 6.
22.–23. 7.
19.–20. 8.
23.–24. 9.
Bělohorská, Jedovnická, Ot. Ševčíka, Černovická
14.–15. 5.
9.–10. 7.
3.–4. 9.
22.–23. 10.
25.–26. 5.
23.–24. 7.
20.–21. 8.
24.–25. 9.

Čištění parkovišť a garážových dvorů
P+GD
č. 1

P+GD
č. 2

Gajdošova–(Aeskulap od 6.00 hod.), Komprdova–(před obř. síní), Kosmákova–(u BD 40–46), Stará osada–OC (vč. přístupové cesty), Zábrdovická (vedle lázní),
Krásného–(proti ul. Mazourova, vč. příjezdu k ZŠ), Filipínského (úsek Klíny-Šámalova), Životského
30. 4.
31. 8.
12. 10.
Líšeňská – GD (proti ul. Šedova), Komprdova – GD (pod ul. Rokytova), Rokytova 28 (celý areál), Rokytova (Komprdova – vjezd do areálu, kom. ostatní),
Údolíček (Rokytova – parkoviště, kom. ostatní), Kosmákova (u domu č. 30–36), Jamborova–Vančurova, Skopalíkova – GD (u nadj. Skopalíkova),
Zábrdovická (před lázněmi), Nezamyslova – GD (proti ul. Stejskalova)
7. 5.
7. 9.
13. 10.
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naše čtvrť
AKTUÁLNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH A OMEZENÍCH VYPLÝVAJÍCÍ Z NAŘÍZENÍ
VLÁDY PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM COVID-19
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

KOMERČNÍ NÁJEMCI NEBYTOVÝCH PROSTOR

Smyslem blokových čistění je, mimo jiného, dlouhodobé snížení prašnosti a koncentraci polétavého prachu v dané lokalitě, tím
i snížení zátěže dýchacích cest obyvatel. A to je efekt v dnešní době
velmi žádoucí. Vedení obce se proto rozhodlo zachovat rozsah
a termíny plánovaných blokových čištění, tak jak jsou uvedeny
v harmonogramu, uveřejněném na straně 7 tohoto čísla Židenického zpravodaje.

Vedení městské části si plně uvědomuje, složitost situace, do které se dostali podnikatelé např. v oblasti maloobchodního prodeje, restauračních služeb či jiných služeb veřejnosti, kdy je většina
provozů zákonem omezena nebo zakázána, a finanční nároky
z ní vyplývající. Z tohoto důvodu bude Rada městské části zvažovat možnost odpuštění nájmu z těchto prostor, ve snaze alespoň
takto pomoci překlenout období nouzového stavu a ostatních
zákonných omezení.

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a z něho vyplývajících
omezení pohybu obyvatelstva, existenci karanténního režimu a individuální možnosti občanů, nebudou řidiči vozidel odstavených
na čištěných komunikacích pokutováni a vozidla nebudou odtahována.
Prosíme však všechny ty, kteří budou mít možnost vůz přeparkovat,
aby tak učinili. Díky tomu bude možné uklidit větší plochu komunikací a tím dosáhnout i čistějšího prostředí, což pomůže všem.

MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ
Dle vyhlášky statutárního města Brna je splatnost poplatků ze psů
do 31.3.2020. S ohledem na žádoucí minimalizaci návštěv veřejnosti úřadu a omezení hotovostních plateb, se Rada městské části
rozhodla požádat občany, aby maximálně využívali bezhotovostní
platby.
Rada městské části svým usnesením ze dne 23.3.2020 dále rozhodla, že případné prodlení s úhradou poplatku ze psů, pokud bude
poplatek uhrazen v termínu do 30.6.2020, nebude nijak sankcionováno.
Platební údaje pro úhradu poplatku ze psů:
• číslo účtu pro platbu: 19-2220621/0100
• variabilní symbol: sdělí správce poplatku na tel. čísle 548 426 152
Sazba poplatku ze psů
• První pes v bytovém domě 1.500,- Kč/rok.
• První pes v rodinném domě 1.000,- Kč/rok.
• Poplatek za druhého a každého dalšího psa – základní sazba
+ 50% základní sazby.
Poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů nebo poživatel
sirotčího důchodu, základní sazba 200,- Kč/rok.

Aktuální informace o opatřeních na:

Přesné podmínky budou zveřejněny, jakmile budou znám legislativní rámec věci.

ČIŠTĚNÍ ZASTÁVEK MHD
Ve snaze omezit šíření koronaviru bude městská část provádět dezinfekci městského mobiliáře a zejména zastávek MHD.
Jedná se zejména o lavičky, zábradlí, madla a ostatní dotykové části. Prioritně bude dezinfekce probíhat na tramvajových
zastávkách a přestupních uzlech, v méně častém režimu pak
na všech ostatních zastávkách. V době vydání tohoto Zpravodaje je naplánována první aplikace. Forma a frekvence bude
přizpůsobena zkušenostem a dostupnosti dezinfekčních prostředků. Prosíme tedy o vaši toleranci.

ÚMČ BRNO-ŽIDENICE - změna úředních hodin
a provozní doby podatelny
Vážení občané,
oznamujeme, že z důvodu mimořádné situace a v souvislosti
s usneseními vlády ČR dochází ke změně úředních hodin ÚMČ
Brno-Židenice takto: pondělí a středa 13-15 hodin.
Provozní doba podatelny mimo výše uvedené úřední hodiny:
pondělí až pátek 9-11 hodin a to vždy a pouze po předchozí telefonické dohodě buď s pracovnicí podatelny nebo s příslušným
odborným referentem, který tuto skutečnost na podatelně oznámí.
Žádáme občany, aby v co největší možné míře využili elektronické
nebo telefonické komunikace a osobní účast na úřadu omezili jen
a pouze na naléhavé záležitosti, které nesnesou odkladu.
Děkujeme za pochopení.
vedení MČ Brno-Židenice

www.brno.cz/koronavirus
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Proč si neutrhnout fík
Foto: archiv T. Tunkr
Jsem pěší, a proto jsem také patřila mezi první, kteří si před rokem poblíž mlýna na
Koperníkově ulici všimli něčeho neobvyklého. Mladé stromky v květináčích, bylinky v bedýnkách na obrovských dřevěných cívkách, k čemuž se později přidružil i charakteristický zápach čerstvě pohnojených dýní. Usadil se zde zahradník Tomáš Tunkr, na kterého
zcela sedí pořekadlo o zelených prstech. „Máma mi dala kus skalky a řekla mi ‚Tady si
vrtej.‘ A já si vrtal,“ vypráví o začátcích své zahradnické vášně židenický (eko) pěstitel.
Vytváříte okrasné i užitkové zahrady, sázíte, prořezáváte i kácíte stromy, prodáváte
palivové dříví, ovocné stromky i vlastní
výpěstky a produkty jako domácí vajíčka.
Na kolika pozemcích vlastně hospodaříte?
Mám velký pozemek a farmu v Maloměřicích, také jeden v Obřanech, teď i tady
v Židenicích a další místa volně po Brně.
Znám třeba opuštěné zahrady se vzrostlými
stromy, kam chodím na hrušky, které jinak
nikdo nesbírá. Nebo vím o místech, kde jsou
v zimě obrovské plantáže Jidášova ucha.
Takže máte Brno v tomto směru zmapované?
To ano. Ale zase – Jidášovo ucho roste pouze
v zimě po dešti. Musíte vědět nejen kde, ale
i kdy a jak.
Co na přelomu března a dubna správný
zahradník dělá?
Začínají se vysévat bylinky, zeleninové přísady, sází se prostokořenné ovocné stromky. A to podle počasí, dokud není úplně
horko nebo nebudou úplně narašené. Další
stromky se prodávají jako hrnkované – ty se
mohou sázet celoročně. Pokud nemáte skleník či pařeniště, tak rajčata, cukety, okurky
a podobné přísady ve smyslu sazeniček se
sázejí až po „zmrzlých“. Ideální je mít od
podzimu poryto a zarytý a zaleželý hnůj.
Vprostřed března již pilně pracujete od
rána do večera i o víkendu. Po zkušenosti
z minulého roku jste tedy nejspíše usoudil,
že provozovat prodejnu na „kruháči“
v Židenicích tedy význam má.
To jistě. Teď na jaře chce třeba každý na
terasu či do kuchyně bylinky, zahrádkáři
ovocné stromky, v sezoně pak výpěstky, které
tady nebo v Maloměřicích na farmě pěstuju.
V Židenicích jsem pěstoval rajčata a cukety,
hlavně rajčata byla ten největší trhák. Pět
minut před otevírací dobou byla vyprodaná.
Také proto jich letos bude víc.

Na svém webu píšete, že budete prodávat
i sušené a zpracované ovoce. V nabídce je
ale nevidím.
Téměř všechny plodiny, co nabízím, jsou
moje výpěstky. Přebytky mohu zavařit,
usušit a případně pak i prodávám. Vypálené
však prodávat nemohu. Hruškovici si u mě
bohužel nekoupíte.
V poslední době zahradníci nabízí i ovocné stromky – zákrsky, které se pěstují
v květináčích na balkoně. Dá se takto
vypěstovat opravdu chutné jablko?
Samozřejmě, že dá. Výtěžnost nebude stejná
jako v případě, že budete mít třeba jabloň
na zahradě, ale na kvalitě to nic nemění.
Rostliny v podstatě ani hlínu nepotřebují.
Jak si myslíte, že se pěstují rajčata v obrovských sklenících? Stačí vám litrová
nádoba s kokosovým vláknem a vše ostatní
se rostlině dodává uměle. Nebo saláty se
třeba pěstují tak, že plavou na vodní hladině.
Jsou tam obrovské bazény a na nich plavou
plata – a salát hlínu neviděl.
A jsou stejně výživná jako „obyčejná“
rajčata z hlíny?
Tímto způsobem se dělají i v biokvalitě. V bazénu
se chovají ryby, které vylučují odpad, ze kterého
ta rostlina žije. A vše to může být bez chemie,
i když slunce takové výpěstky nepoznaly.
V létě ani nejde projít kolem vás a nepocítit intenzivní vůni linoucí se z vašich záhonků. Čím svoje plodiny vlastně hnojíte?

Mám všechno čistě přírodní – kompost, hnůj,
slepičince, popel, vápno. Nic víc (smích).
Slepice chovám na své farmě a za chvíli zrovna jedu do Dvorsk, odkud si dovážím cenný
hnůj z koňských stájí. Protože na své farmě
pěstuji zeleninu, jako třeba brambory, melouny či dýně, jen ve slámě. To se brambora zavrtá do slámy, sena nebo jen do organického
odpadu a nemusí se sázet do země. Brambora
musí být v něčem. A jestli je v hlíně, slámě
nebo kompostu, je již jedno.
A co třeba kopřivy jako hnojivo,
používáte je?
Ano, to jsou tzv. jíchy, tedy zkvašený rostlinný materiál. Jedna z těch nejlepších jích
je kopřivová, ale dělají se i jiné. Rostlina
se namočí v nádobě do vody – musí být na
sluníčku, aby proběhlo kvašení. Dá se ale
vyrobit i třeba slepičí jícha.
Trend sázení místních odrůd také
dodržujete?
Vše podléhá módě nebo klimatickým podmínkám. Dříve se u nás také nepěstovaly
fíky. Jih se posouvá dále na sever a já jsem
prodejna. Dodávám to, co chtějí zákazníci,
a ti chtějí místní i cizorodé. A proč si neutrhnout fík, když se jim teď u nás daří?
Všímáte si toho, že na vesnici trend pěstování si vlastního spíše mizí, zatímco ve
městech se lidé snaží využít každý metr
čtvereční, aby na něm mohli cokoli vysadit? Množící se komunitní zahrady jsou
toho důkazem.
Jen se vše promíchává. Lidé se stěhují 30 kilometrů za město a chtějí mít supr trávník
a bazén, zatímco bio-mladí rodiče, kteří žijí
v paneláku, mají zájem si na zahrádce, na
balkoně či na parapetu vypěstovat svoje,
nebo si v neděli na procházce něco nasbírat
a pak to doma sami zpracovat.
Vy si tedy nemyslíte, že by se tento trend
nastolený biogenerací přenesl do širší
populace a lidé chtěli mít větší kontrolu
nad tím, co jedí?
Někdo svůj volný čas bude chtít vyplnit na
komunitní zahradě a jiný zase stráví víkend
na kole. Někdo pracuje na zahradě proto,
že chce mít pod dozorem svoje výpěstky,
pro jiného zase čas strávený na komunitní
zahradě znamená především pohyb na
vzduchu, otevřít si pivo, opéct si špekáček
a děcka lítají kolem. A jsou i tací, kteří si
koupí dům s velkou zahradou a 24 hodin
stráví u počítače.
Hana Fasurová

Tomáš Tunkr (1976)
Narodil se v Brně, devátým rokem žije v Židenicích na Šámalově ulici. Vystudoval strojírenskou průmyslovku na Křižíkově ulici v Králově Poli a SPŠ slévárenskou na Šujanově
náměstí, od dětství se však na pozemcích své rodiny zabýval zahradnictvím. Věnoval se
i gastronomii – pracoval jako kuchař a číšník a provozoval vlastní restaurace. V roce 2000
založil firmu Zahradnictví Tunkr a živí se oborem, který jej naplňuje. Na koníčky dnes nemá
čas. Najdete ho vedle areálu MŠ Koperníkova vždy v úterý a pátek od 14 do 18 hodin nebo
se s ním na setkání můžete domluvit telefonicky.
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naše čtvrť
Městská policie
Bezpečná adresa

Každý dům je specifický a k tomu, aby byl
bezpečný, nestačí vždy jen zámky, čipy nebo
alarmy. Jednotlivé prvky ochrany se navíc
dají různě kombinovat a důležitou roli hraje
i chování obyvatel domu. Vhodné přístupy
shrnuje čtivý a přehledný manuál Bezpečná
adresa. Každý si ho může stáhnout na
www.mpb.cz nebo vyzvednout vytištěný na
preventivně informačním oddělení městské
policie v Bauerově ulici 7, vedle koupaliště
Riviéra.
Strážníci rádi poskytnou bezplatné
konzultace a zájemcům, kteří se oficiálně
přihlásí na e-mailu luboslav.fiala@mpb.cz,
vystaví po splnění podmínek i certifikát
Bezpečná adresa. Pro uživatele bytů je
signálem splnění náročných kritérií a pro
zloděje varováním, že v tomto domě pochodí
jen stěží.
Se strážníky na obou projektech spolupracují i experti z řad republikové policie
a hasičů, odborníci na zámkové systémy
a technické zabezpečení nebo pracovníci
organizace Práh jižní Morava. Díky tomu
obsáhnou všechny důležité aspekty bezpečného bydlení. Program finančně podporuje
statutární město Brno.
Jakub Ghanem, mluvčí MP Brno

Vzpomínání
Jarní zastavení!

Milí přátelé, již po sedmašedesáté vítám
jaro, a tak si už dost pamatuji. Když jsem
byl dítě, pohybovali se po městě celoročně
obecní zametači, kteří denně projížděli svůj
revír, kudy za sebou tahali těžkou rachotící
káru s korbou. Do ní ukládali zametené
pouliční smetí společně s koňskými koblížky,
jichž tehdy bylo na dlažbách až až. Rozjeté
a zaschlé packy z nich pak mistrně seškrabávali speciálním břitem na konci svého
koštěte. Pouliční kosmetici byli často nějak
tělesně anebo společensky postižení jedinci,
opovrhovaní a vysmívaní nejen dospělými,
ale i námi nerozumnými dětmi. Byli nejspíš
nuceni (tehdy jsem to nechápal), si takto,
aby přežili, vylepšovat svoje tristní příjmy,
anebo to byl trest za jejich nedávný poživačný buržoazní styl života jako vykořisťovatelů
dělnické třídy, která s nimi takto zúčtovala.
Ani jsme si neuvědomovali, že tito společenští vyvrhelové vlastně pečují o naše životní
prostředí, čistotu na veřejných komunikacích
a pořádek v městských zahradách a parcích.
Tam se pohybovali i uniformovaní hlídači,
z nichž jsme při vstupu měli vždy respekt
a neodvážili se nikdy šlápnout na trávník
mimo udržované pěšinky. Bohužel jak čas
letěl a my budovali ten socialismus, vykořisťovatelé vymřeli, invalidní důchodci si
polepšili, na hlídače nezbyly peníze, protože
se řešily globální problémy světa, a tak se
nějak o ten veřejný pořádek přestalo pečovat.
Dnes, po třiceti letech budování „toho“

kapitalismu, to není v tomto směru o nic
lepší. Hromady odpadků a loňského listí v zákoutích, psí exkrementy na každém kroku,
miliardy vajglů všude, kam oko dohlédne,
a přeplněné odpadkové koše. Nějak se tomu
Západu v tomto směru ne a ne přiblížit. Jistě,
až jej vybudujeme, pak začneme s úklidem.
Pravdou je, a to je třeba zdůraznit, že jednou
za rok se sejde parta nadšenců, která demonstrativně posbírá na jedné židenické ulici
celoročně naváté odpadky. Pak se ale zvedne
vítr a za pár dnů z těch neuklizených ulic
přivane vše poletující a jsme zase tam, kde
jsme byli. Už jsem se dostal do třetí generace
rodiny jako dědeček, a tak občas vodím po
procházkách svá vnoučata, kterým se snažím
vštěpovat, že na ulici se nesmí nic házet na
zem. Než však dojdeme k nějakému dětskému hřišti, jsme nuceni projít místy, která
nejsou zrovna vyhledávanými městskými
destinacemi. Tady to celoročně vypadá spíš
jako někde na městské skládce a já nedokážu
na jejich otázky odpovědět. Nevětší tragédie
a vina nás dospělých je ta, že naše děti, vyrůstající v takovém prostředí, už považují život
na smetišti za přirozenost!
Bořivoj Nakládal

ZUŠ
Zápis nových žáků do Základní umělecké
školy PhDr. Zbyňka Mrkose

Zápis nových žáků do hudebního, výtvarného a tanečního oboru Základní umělecké
školy PhDr. Zbyňka Mrkose na školní rok
2020/2021 se bude konat v pondělí 18. května a v úterý 19. května 2020 vždy od 16.00
do 17.30 hodin v budově ZUŠ, Došlíkova
4185/48 v Brně-Židenicích, i v budově ZUŠ
Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady.
Zápisy nových žáků do dramatického oboru
proběhnou jen v pondělí 18. května od 16.00
do 17.30 hodin v budově ZUŠ, Došlíkova
4185/48 v Brně-Židenicích.
Umělecké vzdělání dětí je důležitou
a nezastupitelnou součástí celkového rozvoje
dětí a zároveň velkým vkladem a obohacením jejich života. Základní umělecká škola
PhDr. Zbyňka Mrkose působí v oblasti uměleckého vzdělávání dětí v Brně-Židenicích již
více než 65 let a dlouhodobě patříme k největším brněnským základním uměleckým
školám. Pedagogický sbor tvoří odborně
kvalifikovaní profesionálové v oboru umění.
Vyučujeme v odpoledních hodinách v hlavní
budově ZUŠ na Došlíkově 48 v klidné části
Brna-Židenic. Pro žáky z městské části
Brno-Vinohrady poskytujeme výuku v moderní kruhové budově na Čejkovické 8. Řada
pedagogů vyučuje v odpoledních hodinách
také na pracovištích ZUŠ v základních školách Krásného, Gajdošova a Merhautova.
Rodiče najdou veškeré potřebné informace
k zápisu do ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
na webových stránkách http://www.zus-brno.cz/. Žádosti o přijetí přijímáme elektronicky: v sekci O NÁS, záložka PŘIJÍMACÍ
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ZKOUŠKY. S případnými dotazy je možno
obracet se na ZUŠ, tel.: 548 212 105, e-mail:
info@zus-brno.cz.
Miloslava Vincourová

MENDELU
Poznejte svět, přírodu i sebe…

Máte vztah k přírodě a jste rádi ve společnosti? Chtěli byste si rozšířit obzory
v oblasti zemědělství, lesnictví, zahradnictví nebo rozvoje regionů a společenských
věd? Potom neváhejte, neházejte do toho
vidle ani flintu do žita a začněte studovat na
Univerzitě třetího věku Mendelovy univerzity v Brně (U3V MENDELU).Nabízíme
jednoleté, dvouleté i tříleté studium
v odborných oblastech, které jsou spojeny
s dlouholetou tradicí Mendelovy univerzity
v Brně. Pokud se tedy zajímáte o zdraví,
zahrádku, zvířata nebo rozvoj společnosti,
pak jsou pro Vás tyto aktivity tím nejlepším
způsobem, jak trávit čas. Vzdělávání je
organizováno formou přednášek doplněných o terénní cvičení a exkurze. Odborné
přednášky trvají tři vyučovací hodiny
a konají se jednou za týden nebo jednou
za dva týdny v období od října do května.
Pro exkurze a terénní cvičení jsou využívána celoškolská pracoviště, jako např.
botanická zahrada, školní lesní podnik,
školní zemědělský podnik, pekárna, pivovar
nebo masný provoz. Výjimkou nejsou ani
návštěvy partnerských univerzit třetího
věku v okolních státech. Kromě jedno- až
tříletých kurzů se můžete přihlásit i do
krátkodobých kurzů zaměřených na Vaše
koníčky, jazyky nebo pohybové aktivity. Jako studenti univerzity třetího věku
budete moci využívat univerzitní studovny,
knihovny a rovněž diskutovat „studentské
problémy“ v Akademické vinárně se svými
spolužáky. V loňském roce jsme zahájili
také mezigenerační univerzitu, díky které
můžete absolvovat speciální kurz se svými
vnoučaty. Absolventi U3V obdrží osvědčení na slavnostní promoci za účasti vedení
univerzity. Přihlášky přijímáme od 1. dubna
2020 osobně na adrese Zemědělská 5 (budova E), 613 00 Brno, nebo elektronicky.
Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku
Mendelovy univerzity v Brně a kontakt pro
zájemce naleznete na www.u3v.mendelu.cz.
Lenkar Kamanová

29. společenský ples
MČ Brno-Židenice
Autor fotografií: Jiří Motloch
V sobotu 29. 2. se v Dělnickém domě
uskutečnil 29. společenský ples. Zahájení
se ujal starosta Mgr. Aleš Mrázek, který
popřál návštěvníkům hezké prožití plesu
a příjemnou zábavu. Celým večerem
provázel herec Městského divadla Tomáš

Sagher. O předtančení a ukázky tanců se
postarala taneční skupina Danza. Na plese
také vystoupili herci a tanečníci Městského
divadla Brno s melodiemi z našich i světových muzikálů. K tanci i poslechu hrál
skvělý Polanský Big Band. Již tradičně

ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ duben 2020

11

byla pro návštěvníky připravena bohatá
tombola, fotokoutek, ochutnávka vín nebo
neustále doplňovaný raut. Vyvrcholením
večera bylo vylosování tomboly, ve které
mohli návštěvníci vyhrát spoustu hodnotných cen.

Když nechcete
se svým psem jen lenošit
Foto: archiv ŽSKK
Židenický sportovní kynologický klub je zaměřený na výcvik a výchovu psů všech
možných plemen. V současné době má přibližně 35 členů, počet se neustále mění odchodem starých členů a příchodem nových.
„Výcvik psů vedeme v duchu sportovní
kynologie a naši členové úspěšně skládají
zkoušky podle Národního zkušebního řádu.
Pravidelně se účastníme mnoha závodů, kde
naši členové vždy vybojují pěkné umístění,
dále výcvikových víkendů se zkušenými
lektory. Pořádáme i letní tábory pro děti
a rodiče v rámci členství v klubu, kde připravujeme výcvikový program pro psovody,“
Foto: archiv ŽSKK

popisuje aktivity klubu jeho předsedkyně
Zuzana Svobodová.
Žideničtí kynologové nezapomínají ani
na širokou veřejnost, když každoročně pořádají oblíbenou Voříškiádu. Letos to bude
už 11. ročník, který se bude konat v sobotu
16. května. Další akcí je Den psa, kde je pořadatelem Společenské centrum KARAS, ale
kynologové tam loni předvedli malou ukázku

výcviku. Rodiny s dětmi hojně navštěvují
předváděcí akce ke Dni dětí, klub nabízí
i výukový program pro mateřské školy atd.
Nadšení žideničtí kynologové se svými psími
miláčky účinkovali například v televizním
pořadu Na stopě, kde předváděli se psy
poslušnost, obranu a stopování.
„V dnešní době se role psa změnila – stává se z něj především společník, člen rodiny,
a to se vším všudy. Někdy se až nezdravě
zaměňuje za děti. Pes určitě není tvor pro
lenošení, ale naopak je tvorem činorodým.
Nabízíme proto i kurz základní poslušnosti
pro pejskaře, kteří chtějí mít svého čtyřnohého parťáka poslušného. Vzhledem ke značnému počtu psů v naší čtvrti je tato služba
důležitá,“ zmiňuje Svobodová.
Členství v klubu mají majitelé pracovních
plemen jako německý nebo belgický ovčák,
československý vlčák, ale jsou zde i plemena
lovecká a společenská, k nimž patří bernský
salašnický pes, maďarský ohař, buldoček, dalmatin, husky. Nechybí ani šikovní kříženci.
„Do kurzů poslušnosti nám chodí hodně
lidí, kteří si berou opuštěné pejsky z útulku a chtějí se s nimi naučit pracovat. Teď
se hodně rozmohlo brát si pejsky hlavně
z útulků a kastračních programů, což je moc
záslužné. Pejskaři chtějí v dnešní době hlavně pomáhat pejskům a je jim vlastně jedno,
jestli jsou to kříženci, anebo čisté rasy, chtějí
jim zkrátka dát šanci na nový život,“ dodává
předsedkyně kynologického klubu.

Jak psa správně vychovat

Když si doneseme domů štěňátko, je to malý
roztomilý balíček a to hodně svádí k rozmazlování. Ale tento malý tvoreček už vše
dobře vnímá. A co nám žideničtí kynologové
poradí?
„A tady je ten nejlepší čas si s pejskem
začít vytvářet společný zdravý vztah. Štěňátka
jsou hodně žravá, a tak se toho dá velmi dobře
využít při učení. Chtěla bych ale upozornit,
že nemluvím o závislosti na pánečkovi, ale
o jejich vzájemné důvěře, a to je velký rozdíl.
Učíme pejska reakci na jeho jméno, přivolání
a další,“ líčí Zuzana Svobodová. „Další důležitou věcí je důslednost, to je jako s dětmi.
Když něco po psovi chci, tak mu to vysvětlím,
dám příkaz, na kterém musím trvat. Pes se
lehce naučí poslouchat. Učíme pejska na
místo. Doma to je jeho pelíšek. Když jsme
ale někde v cizím prostředí, měl by vědět, že
místo je tam, kde mu ho určíme my.“
Jednou z prvních věcí, kterou chceme svého čtyřnohého kamaráda naučit, je venčení,
a to může být pěkná věda. Pravidla venčení
nejsou až tak snadná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Každý pes je originál a má
své potřeby.
„Při venčení je velmi důležité stát na jednom místě určeném k venčení a nemít vodítko
příliš dlouhé. Zabráníte tím prohledávání
terénu, očichávání. Povzbuzujte pejska povelem, např. venčení, ale může to být i jiný, který
si sami určíte. Tento opakujte a až pes vykoná
potřebu, hodně ho pochvalte, ať ví, že to udělal
dobře. Jakmile se pes vyvenčí, nechoďte hned
domů, ať se pes nenaučí, že tím procházka
končí,“ radí předsedkyně kynologického
klubu. „Snažte se vysledovat okamžik, když
bude pes chtít potřebu vykonat, a hned běžte.
Nejlépe ráno, poté, co se pes probudí, nebo
po jídle. Pokud se stane, že vykoná potřebu
doma, netrestejte ho, ale okamžitě ho vezměte
ven. Všechny tyto zásady správné výchovy se
majitelé pejsků mohou naučit v kurzech, které
pořádá náš kynologický klub.“
Spokojený pes je podle kynologů ten,
kterému se věnujete, chodíte s ním na výlety
a dlouhé procházky, hrajete si s ním.
Nejčastější chyby pejskařů ve výchově

Příchod pejska do rodiny je velká událost.
Jsou nachystané pelíšky, hračky, pamlsky,
jídlo a vybrané jméno, které ho bude doprovázet po celý život. Jak už bylo zmíněno,
hned od prvního dne by se ale mělo začít
s výchovou.
„Stále se setkávám s pejskaři, kteří zastávají názor, že jejich štěňátko to dělat nemusí,
protože je ještě moc malé. Tohle je ta největší
chyba, zlozvyky se špatně odstraňují,“ říká
Zuzana Svobodová.
Dále se k nejčastějším chybám řadí chyby
u krmení.
„Krmení z ruky u stolu vede k tomu, že
pes se naučí žebrat a taky má pocit, že všechno jídlo je jeho. Když pak od stolu na chvíli
odejdete, pes vám jídlo ve většině případů
sní. Opravdu neplatí „nažraný pes – spokojený pes“. Nejlepší je, když je čas krmení

Foto: archiv ŽSKK
pravidelný, kolikrát denně, to záleží na stáří
psa. Pokud krmíte dvakrát během dne, tak si
tu jednu dávku rozdělte na dvě části. Pokud
pes žrádlo nedojí, misku schovejte a dostane
ji až s dalším krmením. Pouze vody musí mít
stále dostatek. Špatně je i časté odměňování
pamlsky, ty si pes zaslouží pouze za dobře
vykonanou práci. Setkávám se s lidmi, kteří
mají u sebe stále nějaké pochoutky – co kdyby potkali známého s pejskem, a tomu přece
musí dát něco dobrého. Mějme však na
paměti, že psi nejsou děti,“ radí Svobodová.
Jak by se tedy majitel měl starat o svého
psa, aby to bylo pro něj nejpřirozenější?
„U každého plemene je to jiné, ale důležité je rozvíjet jeho přirozenost. Páneček by
měl o rase, kterou si pořizuje, i něco vědět.
To, že mu daný pes připadá roztomilý, nestačí,“ doplňuje Zuzana Svobodová.
Dvaašedesátiletá historie

Kynologický klub Brno-Židenice začal psát
svou historii v roce 1958. Tehdy byl součástí
Českého svazu chovatelů drobného zvířectva – obor kynologie pod č. 39. Od 1. 1. 1976

bylo vládou nařízeno, že kynologické kluby
budou převedeny pod SVAZARM (Svaz pro
spolupráci s armádou), jednalo se zejména
o skutečnost, že se v té době měly převážně
věnovat výcviku služebních psů. V praxi to
znamenalo, že pes musel nastoupit službu
u Veřejné bezpečnosti a Československé lidové armády, pokud to bylo nutné.
Další velké změny s sebou přinesla
sametová revoluce. Roku 1990 byl založen
Moravskoslezský kynologický svaz jako
dobrovolné, nepolitické sdružení. Po podání
žádosti o převedení do svazu je židenický klub
veden pod číslem Z.O. 10202. Klub se během
doby svého působení musel několikrát stěhovat. Původně z Maloměřic se přemístil na
Akátky, posledních šestnáct let ho najdete Pod
Velkou Klajdovkou. V roce 2002 započalo úsilí
vedení klubu, aby se cvičiště převedlo ze státu
přímo na klub. To se po 6 letech podařilo.
„Místo, které nám bylo přiděleno, bylo
smetiště, navážka, která se upravila pro potřeby cvičení a dodnes se stále zdokonaluje,“
líčí Zuzana Svobodová.
Alena Knotková, Zuzana Svobodová
Foto: archiv ŽSKK

historie
Jan Rajlich
POŘÁDÁ POD ZÁŠTITOU RADNÍHO
MARTINA MIHOLY
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areál Bzzzukot - ul. Líšeňská (poliklinika)
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ide dětskou čarodějnickou masku.
Bsoutěž
na hasiči Brno-Židenice • ČČK Brno-Židenice
Dobrovolní
Občerstvení zajišťují místní restaurace.

Naše ulice
SVATOPLUKOVA (Židenice)
Svatopluk, velkomoravský kníže v letech 870–894.
17. 3. 1939 Svatoplukgasse + Karlsplatz
9. 5. 1942 Scheunengasse + Karlsplatz
10. 5. 1945 Ve stodolách + Karlovo nám.
25. 9. 1946 Svatoplukova + Karlovo nám.
6. 4. 1967 Svatoplukova
ryš

10. 4. 1920 Dírná – 27. 11. 2016 Brno, výtvarný
umělec – malíř, grafik, designér.
Svůj profesní i osobní život spojil s Brnem.
Vystudoval Školu umění ve Zlíně. Následně byl krátce
redaktorem Těšínských novin, jako výtvarník působil
ve Vimperku a jako výtvarný pedagog ve Zlíně. Od
roku1950 byl samostatným malířem a grafikem-designérem v Brně.
Jan Rajlich byl iniciátorem a dlouholetým předsedou Mezinárodního bienále grafického designu v Brně,
patřil k předním a současně v zahraničí nejznámějším
českým designérům. Navrhoval znaky a symboly, plakáty a grafická řešení tiskovin, spolupracoval s architekty při výtvarném dotváření budov a ve výstavnické
tvorbě. Ve volném umění se zprvu věnoval malbě,
posléze grafice a kolážím. Svoji tvorbu představil na
35 samostatných výstavách. Navrhl na 300 plakátů,
graficky upravil přes 150 publikačních titulů – knihy,
katalogy, sborníky, grafikou se podílel na více než
90 výstavách a veletrzích. Jan Rajlich byl průkopníkem
jednotného vizuálního stylu – BVV, hotely Morava
Pohořelice, Myslivna Brno a informačních piktogramů, které jsou základem přehledného informačního
systému města Brna, např. poliklinika Kohoutovice,
nákupní centra Javor, Letná a Akát v Bystrci.
Četné jeho projevy ovlivnily veřejnou vizuální podobu města Brna na dlouhá léta, např. logo a plakáty pro
hvězdárnu a planetárium v Brně. Ve spolupráci s architekty navrhoval mnohá neonová označení v Brně,
vytvářel sgrafita, reliéfy a mozaiky (hotel International,
FN Bohunice aj. Účastnil se také vývoje unikátní
technologie art-protis, kterou uplatnil např. v hotelu
Alexandria Luhačovice. Od r. 1967 se účastnil příprav
založení vysoké výtvarné školy v Brně, ta však nebyla
za normalizace otevřena, přednášel grafický design
a aplikovanou sémiotiku v postgraduálních kurzech.
V letech 1992–1993 stál u zrodu FaVU VUT Brno, kde
byl jejím prvním vedoucím ateliéru designu vizuálních
komunikací. Rajlichovy plakáty jsou ceněny a zařazovány do výstav i veřejných a soukromých sbírek, objevují se na aukcích v renomovaných aukčních síních
např. v Londýně, v New Yorku, Mnichově. V roce 1995
ocenilo město Brno jeho umělecké dílo, organizační
činnost a zejména zásluhy o vizuální kultivaci městského prostředí Cenou města Brna v oboru užité umění.
V rodinné tradici pokračuje syn Jan, rovněž uznávaný
výtvarník-designér a vysokoškolský pedagog.
Zasloužil se o pevné ukotvení Brna na mezinárodní
mapě grafického designu. Vytvářel neúnavně jeho kulturní a dějinné události. Zahraniční hosté Bienále Brno
si budou provždy připomínat neopakovatelnou a přátelskou atmosféru, kterou svým působením a neohroženým rozvíjením svých kulturních a uměleckých aktivit
vytvářel, podporoval a bránil do posledního dechu za
všech ne vždy mu příznivě nakloněných podmínek.
Šimon Ryšavý

Židenický zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Statutární město Brno – MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel.: 548 426 111. Registrováno
Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 12131. Náklad 11 600 výtisků. Periodicita 10x ročně. Editor: CreativeComm.cz s.r.o. zpravodaj@zidenice.eu. Inzerce: Sabina Bevilacqua
inzerce@zidenice.eu. Grafika a sazba Ing. Petr Přenosil. Tisk a distribuce: Samab Press Group, a. s. Cyrilská 14, 602 00 Brno, reklamační linka 545 240 237, m.rohanova@samab.cz. Uzávěrka pro číslo 5/2020 st 15. 4. 2020 (inzerce do 13.00, příspěvky do 24.00). Vydavatel nenese odpovědnost za ztráty vzniklé chybným uveřejněním dat a za uveřejněný obsah inzerce.
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kultura
Konání inzerovaných akcí, dle AKTUÁLNÍ SITUACE. Více informací na www a facebooku Dělnického domu a Karasu
Dělnický dům
Duben v Dělňáku

Vážení kulturní spoluobčané. Jsou období,
milníky, data během roku, kdy najednou
a jakoby kouzlem staré omládne, omšelé zkrásní, ztichlé promluví. Že se tak
nemusí dít jen v době, která k tomu svou
rozjitřeností vybízí tradičně (a kdo nemáte rádi Vánoce, dosaďte si dle libosti svůj
oblíbený svátek nebo památný den), je už
několik let pro Židenice příznačné. Budova
Dělnického domu zažila za bezmála století
a čtvrt svého bytí ledacos; přístavbu sálu
a patra, odhalování a někdy i snímání
nejrůznějších pamětních desek, několik
nezapomenutelných, i pár raději zbytečně
nevzpomínaných rekonstrukcí. A pak se ten
jeden večer z roku, kdy stačí přidat trochu
intimního světla uvnitř i vně a dobré nálady
a vstřícného ustrojení (tady především
vně), ona proměna odehraje... Ani ples ve
Státní opeře nedisponuje tak sličnými hosteskami, ani opulentní rauty polostátních
firem nenabízí takovou možnost intimní
noblesy, ani Vltavou se neprohání ta hejna
krevet. Společenský ples MČ Brno-Židenice
je už po mnoho let opravdu důstojným
vrcholem sezony nejen taneční, ale i gast-

ronomické a obecně kulturní. Je možné, že
kdo neskáče, není Čech; ovšem kdo se po
posledním únorovém plese v Dělnickém
domě nedmul pýchou, jak omládl a zkrásněl – není ze Židenic!
Dramaturgie DD

Společenské centrum KARAS
Příjemné aprílové dny, milý čtenáři!

První Apríl jsme již prožili a doufám,že
jste si ho užili s humorem. Protože humor
je kořením života. Nedejme si vzít radost
a dobrou náladu i přes nepřízeň tohoto času.
Aneb jak praví pranostika: březen za kamna
vlezem, duben ještě tam budem, k čemuž nás
letos prakticky dohnala současná opatření.
A protože tato situace je náročná, pojďme
se spojit námi dostupnými prostředky. Díky
sociálním sítím spolu můžeme být v kontaktu a můžeme Vám díky tomuto nabídnout
většinu naplánovaných akcí Karasu.
Sledujte: facebook: spolecenskecentrumkaras, www.sckaras.cz nebo své dotazy pište
na email: sckaras@zidenice.eu. Na co se určitě můžete těšit je. Dětské divadelní představení Dřevěného divadla Jana Hrubeše, které
proběhne 19. 5. od 16 hodin online, konkrétní
informace získáte včas na facebooku a webu.

Čaj o páté na téma “Jarní detox” si můžete
pustit ve čtvrtek 23. 4. od 17 hodin.
Pálení čarodějnic v areálu Bzukot, Slavnost
den matek na Karáskově náměstí se letos
bohužel konat nebudou. Pokusíme se však
tyto události k Vám domů zprostředkovat.
Dále můžete sledovat naše aktivity a kurzy (výtvarné dílničky, cvičeníčko s dětmi,
hudebně dramatickou dílničku a další a další) jako události na fb, kam se každý týden
budou přidávat nová videa a odkazy. Chceme
s Vámi zůstat ve spojení a budeme vděčni za
zpětné vazby. Těšíme se znovu na viděnou
Lada Ruibarová

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Pobočka Stará osada

• Celý měsíc duben bude probíhat výstava
fotografií stromů
• 2. 4. od 15.00 Klub šikulek – srdíčko
z proutků
• 7. 4. od 17.00 Autorské čtení Simony
Součkové z její knihy Infernina touha
• 23. 4. od 10.00 Agátin svět – hrací dopoledne a odpoledne s hračkami
• Soutěž pro dospělé „Moje první kniha“
• Soutěž pro děti „Čtenářský kvíz“ k 2. 4.,
Mezinárodnímu dni dětské knihy

Dělnický dům Brno-Židenice

1. 4. 2020

19.00

Koncert pro Staňu Polácha a Chrudoše Korbu
Šťáhlavského – NpVŠ

5. 4. 2020

19.00

ESO ples

7. 4. 2020

18.00

Biblická přednáška – Náboženská společnost

8. 4. 2020

17.30

Dynamic taneční

9. 4. 2020

18.00

Setkání s občany – Kancelář architekta města Brna

15. 4. 2020

16.00

Členská schůze ČČK

17. 4. 2020

19.00

Swing Wings

18. 4. 2020

19.00

Společné vystoupení folklorních souborů Javorníku
a FS Váh Púchov

22. 4. 2020

16.00

Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice

24. 4. 2020

18.00

Gymnasia Cantant – přehlídka gymnaziálních
pěveckých sborů

25. 4. 2020

17.00

Festival Petrklíč – ZŠ Krásného

• cvičení žen: každé úterý a čtvrtek 18–19/19–20
• změna vyhrazena – sledujte web Dělnického domu

Společenské centrum KARAS

9–10 h

10–11 h

11–12 h

Po

Cv. za
přítom. dětí

Ukulele pro
rodiče s dětmi

Šití pro maminky

Otevřeno pro všechny

Út

Cvičeníčko
1–2 r

Cvičeníčko
1–2 r

Hud. dram. dílna
1,5–3 r

Otevřeno pro všechny

St

Cvičeníčko
6–12 m

Cvičeníčko
6–12 m

Háčkování pro
maminky

Otevřeno pro všechny

Čt

Cvičení s dětmi v šátku

AJ za
přítom. dětí

ŠJ za
přítom. dětí

Otevřeno pro všechny

Pá

Montík

Montík

RJ za přítom. dětí
11.30–12.30

Ne

12–14 h

14–15 h

15–16 h

16–17 h
15.45–16.15
Logo hrátky

16.30–17.30
Seniorské cvičení

17–18 h

18–19 h

17.30 – Jóga pro
děti od 5 r.

Tanec pro
děti 3–6 r.

Ukulele mini
17.00–17.40

19–20 h
Jóga pro
dospělé

18.30 – Jemná jóga
pro dospělé

Výtvarné dílny
pro nejmenší – do 17.30
Kuchtíci
(děti kuchtí s rodiči)

Otevřeno pro všechny

Břišní tance

Seniorské zpívání
každá 3. neděle divadlo pro děti
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Břišní tance

FJ mírně
pokročilí
každý
3. pátek kino

inzerce
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech,
nábytku, zábradlí, fasád aj. ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. Tel.:
606 469 316, 547 225 340, platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí.
www.maliribrno-horak.cz
Přepisy 8mm filmů, kazet, VHS. Tel.: 604 422 892
Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748
Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, návrh,
realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mob.: 704 458 187, e-mail: info@
tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz
Malby – nátěry Onderka, tel.: 541 262 997, 604 731 918, www.malbynatery.eu
OLMAN SERVICE s. r. o. přijme UKLÍZEČE/KU na ranní a odpolední směny
v Brně. Volejte 730 186 797 nebo pište e-mail: nabor@olman.cz
Dodávka – Montáž – Servis plynových kotlů, tepelných čerpadel, otopných
systémů… tel.: 732 180 660, www.mastos.cz
Měníme životní styl, chceme dům nebo velkou chalupu. T: 736 727 033
Učitelská rodina hledá byt ke koupi (děti, aktivity, apod.). T: 605 301 200
Na vrátnice v Židenicích a okolí hledáme muže i ženy i s OZP na HPP a zkr.
úvazek. Tel.: 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz
Malířské a natěračské práce, cena dle domluvy. Tel.: 736 661 644
Hledám pánského kadeřníka-kadeřnici, manikérku nebo pedikérku na ŽL.
Vinohrady, Mikulovská 6, info na tel. 739 512 566
Hledám podnájem v RD, jsem stavař, rozvedený, abstinent. Pomohu
s údržbou. Tel.: 737 905 923
Opravy komínů, střech, omazání hřebenáčů a klempířské práce,
nátěry. Tel.: 737 905 923

Zápis
Zápis žáků
žáků do
do základních
základních škol
škol
vv MČ
Brno-Židenice
MČ Brno-Židenice
Zápis do 1. tříd základních škol na školní rok 2020/2021 se týká
dětí narozených v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky; probíhá na všech brněnských
školách elektronicky. První krok – vydávání žádostí (přihlášek) –
byl spuštěn 1. března 2020. Rodiče najdou veškeré potřebné informace na stránce https://zapisdozs.brno.cz/. Plánované termíny
zápisu do židenických základních škol:

Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka skřínky a pracovní desky na
míru. Vrba, tel.: 603 438 707
Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30, 775 368 748, www.rysavy.cz, AKCE:
20% sleva na veškeré dětské knihy ALBATROS, Brno Židenice 199,- nyní
149,- , Stezky Brno 49,-

Základní škola, Brno, Gajdošova 3
(www.zsgajdosova.cz)
pátek 24. 4. 2020, 13.00–18.00 hod.,
sobota 25. 4. 2020, 9.00–12.00 hod.
Základní škola, Brno, Krásného 24
(www.zskrasneho.cz)
úterý 14. 4. 2020, 14.00–18.00 hod.,
středa 15. 4. 2020, 14.00–18.00 hod.
Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38
(www.zskuldova.cz)
čtvrtek 23. 4. 2020, 14.30–17.30 hod.,
pátek 24. 4. 2020, 14.30–16.30 hod.

JANA BODÁKOVÁ

Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4
(www.zskamenacky.cz)
pátek 17. 4. 2020, 14.00–18.00 hod.,
sobota 18. 4. 2020, 9.00–12.00 hod.

9DxHUHDOLWQÊPDNOÆěND

Vzhledem k tomu, že v době redakční uzávěrky jsou všechny školy uzavřeny na neurčitou dobu (preventivní opatření v souvislosti
s šířením koronaviru), doporučujeme rodičům sledovat aktuální
informace o zápisu na webových stránkách jednotlivých škol
a na https://zapisdozs.brno.cz.
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