
Zápis dětí do MŠ v Brně 

2017/2018 
Zápis bude probíhat elektronicky 

Veškeré informace najdete na 

www.zapisdoms.brno.cz 

1. fáze – vydávání přihlášek 

(18. 4. 2017 – 14. 5. 2017) 

Na uvedených webových stránkách 

bude v průběhu února k vyplnění 

a vytisknutí žádost o přijetí. Žádost 

vypíšete, odešlete a vytisknete. (Po-

kud nemáte přístup k internetu, 

kontaktujte MŠ a domluvíte se 

individuálně). 

2. fáze – sběr přihlášek 

Žádost přineste (s potvrzením od 

lékaře) na Vámi vybranou MŠ. 

Vytištěné přihlášky donesete do MŠ 

Blanenská 1, Brno-Jehnice v tomto 

termínu: 

15. 5. 2017 od 13.00–16.00 hodin 

nebo 

16. 5. 2017 od 8.00–11.00 hodin. 

S vyplněnou přihláškou předložíte 

rodný list a kartičku pojištění dítěte 

a svůj OP. 

3. fáze – přijímací řízení 

Od 22. 5. 2017 bude probíhat vlastní 

přijímací řízení, které můžete 

sledovat na webových stránkách. 

Potom budete kontaktováni, kdy si 

vyzvednout rozhodnutí o přijetí či 

nepřijetí Vašeho dítěte. 
Mgr. Petra Havlová 

 

Gratulujeme 
V dubnu oslavili své narozeniny pan 

Miroslav Pjajčík, paní Jaroslava 

Kačírková, paní Vlasta Kuchařová 

a pan Jaroslav Hudec. 

Jménem celé obce všem srdečně 

blahopřejeme k životním jubileům 

a přejeme hodně štěstí a zdraví do 

dalších let. 
Redakce.  

 

Zloději opět účinkovali. 
Dne 23. 3. 2017 došlo ke vloupání 

do domu na ulici Aloise Havla. 

Následný den měli problém s lupiči 

i další sousedé. Věnujte proto 

pozornost zabezpečení svých 

nemovitostí i dění ve svém okolí. Na 

základě těchto událostí byly 

domluveny častější průjezdy hlídek 

městské i státní policie v naší 

městské části. 
Ivo Pekař 

Architekt města vyráží za 

obyvateli městských částí 
Kancelář architekta města Brna 

plánuje na květen a červen velkou 

jízdu po městských částech. Na 

celkem sedmi setkáních s názvem 

KAM jede k VÁM! se městský 

architekt a jeho kolegové setkají 

s obyvateli jednotlivých městských 

částí, představí jim, co KAM dělá, 

vysvětlí aktuální situaci kolem 

územního plánu a dalších „horkých 

témat“, zjistí názory a potřeby 

místních a na závěr s nimi třeba 

i zajdou na pivo.  

Důležitým bodem setkání budou 

Vize prostorového rozvoje města, 

které se promítnou do koncepčního 

výkresu územního plánu, a jeho 

zadání, a KAM na ně chce znát 

názor co nejvíce obyvatel města 

Brna. „O územní plán se zajímá 

malá část obyvatel města, je to 

složitý dokument, který je zdánli-

vě určen odborné veřejnosti. Kro-

mě toho je ještě velká pozornost 

soustředěna na centrum města. 

Rádi bychom to změnili a vtáhli 

obyvatele jednotlivých městských 

částí do plánování jejich města 

a srozumitelným jazykem s nimi 

probrali otázky územního plánu 

a také to, co je v místě, kde bydlí, 

trápí a těší,“ popisuje akci ředitel 

KAM Michal Sedláček. 

Brno má jeden z nejstarších 

územních plánů u nás. Je z roku 

1994 a v mnoho ohledech již nevy-

hovuje. Architekti na setkání vysvět-

lí, proč má Brno druhý nejstarší 

územní plán v České republice, kdy 

bude mít nový, k čemu územní plán 

slouží, jak se dá měnit, i dopady 

tohoto dokumentu na Brno 

a Brňany.  

Setkání se uskuteční vždy ve čtvrtek 

od 18 hodin. Po prezentaci na téma 

územní plánování bude následovat 

moderovaná diskuse, ve které bude 

moci každý vyjádřit svůj názor, a na 

závěr neformální diskuse s občerst-

vením. Bude také možno přímo na 

místě vyplnit anketu Vize prosto-

rového rozvoje města. Kromě 

územního plánu se budou diskutovat 

i témata jako ne/přesun nádraží, D43 

nebo nedostatek bytů v Brně. Jedná 

se o jedinečnou možnost osobního 

setkání s architektem města, který 

byl 5. dubna ve své funkci přesně 

rok, a jeho týmem. 
KAM JEDE K VÁM – PLÁN JÍZDY 

setkání s městským architektem 

čtvrtek 25. 5. 2017, 18:00   
MČ Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, 

Medlánky, Ořešín, Řečkovice a Mokrá 

Hora 

Místo konání: společenské centrum 

Sýpka (Medlánky, Kytnerova 1a) 

 

Volejbalová sezóna se blíží 

ke konci 
Konec sezony 2016/17 se pomalinku 

blíží a je zapotřebí zrekapitulovat 

stávají úspěchy. 

Naše nejmladší svěřenkyně v pří-

pravce od začátku letošního roku 

hrají turnaje minivolejbalu. Pro po-

řádání těchto turnajů využívají 

prostory naší domácí tělocvičny 

v Jehnicích. 

Mladší žákyně zakončily své 

účinkování v krajském přeboru 

žákyň na 30. místě. Zkusily si tak 

obstát v konkurenci starších hráček. 

V rámci poháru 7. tříd obsadily naše 

dívky 11. místo mezi dívkami a 20. 

místo v celkové konkurenci, kdy se 

této soutěže zúčastňují také družstva 

chlapců a družstva smíšená.  

Starší žákyně obsadily v krajské 

soutěži krásné 11. místo. Bohužel se 

jim nepodařilo proklouznout do 

finálové osmičlenné skupiny, ale 

i tak je to krásné umístnění, jelikož 

kostra družstva je tvořena hráčkami, 

které budou za žákyně nastupovat 

i příští sezonu, ve které by měly 

uplatnit také zkušenosti nasbírané 

z Českého poháru, který letos ode-

hrály. V rámci této soutěže si mohly 

vyzkoušet utkání proti družstvům 

z celé republiky a porovnat s nimi 

své síly. 

Kadetky v letošní sezoně prošly 

velkou obměnou. V rámci tohoto 

družstva se podařilo začlenit hráčky, 

které začaly s volejbalem až v poz-

dějším věku. V průběhu soutěže se 

utkání zúčastňovaly také hráčky 

starších žákyň a také hráčky 

z družstva juniorek, které se vracely 

po zranění, či nemoci. I přes menší 

herní zkušenost některých hráček se 

dařilo držet krok v zápasech i proti 

starším a herně vyspělejším týmům. 

Juniorky se v letošní sezoně premié-

rově zúčastnily 1. ligy juniorek. 
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V rámci základní skupiny se jim 

podařilo po skvělých výsledcích ob-

sadit třetí místo. Díky tomu si 

zajistily postup do finálové skupiny, 

čímž se jim podařilo soutěž 

zachránit a splnit tak svůj před-

sezónní cíl. V následných bojích 

ovšem poznaly sílu soupeřek, které 

hrály i extraligu juniorek. I když se 

jim v této skupině již výsledkově 

příliš nedařilo, jedná se o zisk 

zkušeností, které mohou zúročit 

hned příští sezonu. V rámci Českého 

poháru juniorek se jim podařilo 

postoupit ze třetí osmičlenné 

skupiny do druhé. V rámci této 

soutěže se dařilo začlenit také 

hráčky z kadetek či starších žákyň.  

V letošní první sezoně v krajském 

přeboru I. třídy si naše ženy vedou 

nad očekávání dobře. V počátku 

sezony se potýkaly s nesehraností, 

ale v průběhu celé soutěže se jejich 

herní projev zlepšoval. Dařilo se jim 

porážet i družstva z předních příček, 

až se samy dostaly až na 2. místo. 

To se jim bohužel nepodařilo udržet, 

ale současné 4. místo je velký 

úspěch. Pokud by se našim děv-

čatům podařilo v posledním dvoj-

zápase letošní sezony 2× porazit 

suveréna letošního ročníku, mohly 

by obsadit medailové pozice. 

Letošní sezona přinesla z pohledu 

jehnického volejbalu mnoho radostí 

a samozřejmě i tu nějakou starost. 

Přinesla nové zkušenosti a zážitky 

z nových soutěží. Doufáme, že do 

příští sezony úspěchy ještě přibudou, 

a že se celému klubu podaří navázat 

na úspěchy, které se stávají 

tradičními. 
Zdeněk Janoušek 

 

Babička a dědeček do školky 
Naše mateřská škola je zapojena do 

projektu „Celé Česko čte dětem“ 

a kromě hlavního cíle, kterým je 

podpora čtenářské gramotnosti 

v rámci pravidelného předčítání 

dětem, vyzdvihuje také posilování 

mezigeneračních vztahů. Zapojili 

jsme se tedy do dílčího projektu 

„Babička a dědeček do školky“. 

Prostřednictvím plakátu v MŠ 

a osobních setkání jsme oslovili 

prarodiče dětí ze třídy Včelky 

a domluvili se na návštěvě spojené 

s předčítáním pohádky. Děti se na 

pohádkovou babičku velmi těšily, 

připravily si čtenářské deníčky na 

obrázky a odměny za pozornost. 

Jako první nás navštívila babička od 

Sárinky a Barunky, donesla oblíbe-

nou knížku z domu a jako správná 

pohádková babička i bábovku pro 

děti. Děti pozorně naslouchaly 

pohádkám, do svých deníčků pak 

dostaly razítko jako pochvalu 

a namalovaly si obrázek k pohádce. 

Na další setkání nám pohádková 

babička dala za úkol vymyslet 

pohádku o hodném vlkovi, tak 

s dětmi namáháme hlavičky, „…že 

by vlk pomohl najít Karkulce cestu 

k babičce?…“ Naší první pohádkové 

babičce děkujeme a těšíme se na 

další setkání. Doufáme, že se přidají 

i další prarodiče a přijdou mezi nás, 

strávit čas do pěkného prostředí 

mateřské školy mezi děti, které si 

budou tohoto setkání vážit a na 

pěkné chvíle pak společně dlouho 

vzpomínat. 
Mgr. Lucie Pilerová 

 

Výživné a úrok z prodlení 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

první novela občanského zákoníku 

č. 460/2016 Sb., o níž jsem se 

zmínila i v předchozím článku, 

s sebou přináší zásadní změnu 

v oblasti výživného a možnosti 

požadovat zákonné úroky z prodlení. 

Doposud v rozhodovací činnosti 

soudů a rovněž v právní teorii jedno-

značně převažoval názor, že v řízení 

o určení výživného nelze oprávně-

nému spolu s výživným přiznat 

úroky z prodlení. Soudy uváděly 

výživné jako typický příklad, při 

němž z povahy věci nevzniká nárok 

na příslušenství pohledávky v dů-

sledku prodlení. To platilo jak za 

účinnosti zákona o rodině, tak za 

účinnosti občanského zákoníku 

v období od 01. 01. 2014 do 27. 02. 

2017. 

Od 28. 02. 2017 občanský zákoník 

přináší oproti výše uvedenému 

zásadní změnu, když ve svém 

ustanovení § 921 výslovně možnost 

požadovat zaplacení úroku 

z prodlení zmiňuje:  

„1)  Výživné se plní v pravidelných 

dávkách a je splatné vždy na měsíc 

dopředu, ledaže soud rozhodl jinak 

nebo se osoba výživou povinná 

dohodla s osobou oprávněnou jinak. 

2) Po osobě výživou povinné, která 

je v prodlení s placením výživného, 

může osoba oprávněná požadovat 

zaplacení úroku z prodlení.“ 

Právo na zákonný úrok z prodlení 

vzniká dnem, kdy se dlužník dostal 

do prodlení. Tzn. dnem následujícím 

po dni, kdy byl dlužník povinen 

podle soudního rozhodnutí nebo 

dohody výživné plnit. Výše zákon-

ného úroku z prodlení je upravena 

v ustanovení § 2 nařízení vlády 

č. 351/2013 Sb., odvíjí se od repo 

sazby stanovené Českou národní 

bankou a dnes činí 8,05 % ročně 

z dlužné částky. 

Bude-li splatnost výživného uvedena 

v soudním rozhodnutí nebo v písem-

né dohodě, nebude složité určit, 

odkdy úrok z prodlení běží. Vyživo-

vací povinnost vzniká přímo ze 

zákona a má specifický charakter 

(zejména vázanost na osobní 

vztahy). Tzn., že nevzniká až na zá-

kladě pravomocného rozhodnutí. 

V soudním rozhodnutí se pak zpra-

vidla stanoví sporná výše výživného. 

Nová právní úprava však teoreticky 

umožňuje, aby se dlužník dostal do 

prodlení ještě dříve, než by byla 

sporná výše vyživovací povinnosti 

soudem stanovena (neboť např. 

výživné pro děti lze přiznat i za dobu 

nejdéle 3 let zpět ode dne zahájení 

soudního řízení). Jak se k tomu 

postaví soudní praxe, se ukáže 

později. 

Novou právní úpravu lze hodnotit 

jenom pozitivně. Jednak úrok 

z prodlení představuje sankci pro 

osobu výživou povinnou, která nepl-

ní svou vyživovací povinnost, jed-

nak pro osobu oprávněnou bude 

alespoň jakýmsi drobným odškod-

něním za nevčasné plnění vyživo-

vací povinnosti ze strany osoby 

povinné. 
Mgr. Marianna Sušková 

 

Studovat můžete v každém 

věku 
Studium nemusí skončit získáním 

maturitního vysvědčení nebo 

výučního listu. Univerzita třetího 

věku Masarykovy univerzity nabí-

zí seniorům příležitost nadále 

rozvíjet své dosavadní znalosti 

a dovednosti. Kurzy U3V organizuje 

Masarykova univerzita již 27 let  

a je jednou z nejvyhledávanějších 

univerzit třetího věku v ČR. Díky 

studiu se mohou posluchači dozvě-

dět o novinkách z nejrůznějších 

oborů, a to formou přednášek, 

seminářů nebo exkurzí. Využijte 

i Vy svůj volný čas, naplňte ho 

novými poznatky, vědomostmi 

a získejte nové přátele. 



 

Srdcem Univerzity třetího věku MU 

je Všeobecně zaměřený kurz, jenž 

trvá osm semestrů a je zaměřen na 

otázky zdravého a smysluplného 

životního stylu ve vyšším věku. Na 

koncepci přednášek se podílí všech 

devět fakult MU a jejich obsah má 

tedy víceoborový charakter. Studium 

je zakončeno slavnostní promocí, 

na níž získají účastníci kurzu 

osvědčení o absolvování. Zájemci se 

mohou hlásit také do jednoletých 

kurzů, kterými jsou: Univerzita 

třetího věku v Moravském 

zemském muzeu, Kulturní dědic-

tví a památková péče na Moravě 

(ve spolupráci s Národním památ-

kovým ústavem) a G. J. Mendel: 

Člověk, opat vědec (ve spolupráci 

s Mendelovým muzeem).  

Nad rámec základního programu 

jsou pro posluchače U3V pořádány 

tematické krátkodobé kurzy zamě-

řené na informační technologie, cizí 

jazyky, pohybově-relaxační aktivity, 

na otázky z oblasti humanitních 

i přírodních věd a mnoho dalších. 

Přednášky trvají 90 minut a konají 

se jednou za čtrnáct dní v období od 

října do května. Účastníkem prog-

ramu U3V MU může být každý, kdo 

dosáhl věku potřebného pro přiznání 

starobního důchodu a má středo-

školské vzdělání s maturitou. 

Vzdělávání je bezplatné, každoročně 

se hradí pouze zápisné, které bylo 

pro akademický rok 2017/2018 

stanoveno ve výši 800 Kč.  

Přihlášky je možné podat osobně 

(Komenského nám. 2, Brno) nebo 

elektronicky od 2. května 2017 do 

30. června 2017. Další informace 

a podrobnosti o Univerzitě třetího 

věku MU naleznete na 

www.u3v.muni.cz. 
Eliška Ostřížková 

 

Týden pro rodinu 2017 
14.–20. 5. 2017 

Motto pro letošní rok:  

„Hledáme své kořeny“ 

Tak jako strom vyrůstá z kořenů, 

první lidská zkušenost se formuje 

v rodině. V rodině zapouštíme ko-

řeny, vyrůstáme, jsme součástí 

košaté koruny lidských vztahů 

a učíme se být součástí společenství. 

Ovoce našich životů, výsledky naší 

práce, výchovy a usilování jsou 

podmíněny vším, co jsme se 

v rodině naučili. V rodině nacházíme 

podporu a zázemí, s rodinou také 

oslavujeme úspěchy a milníky 

našich životů. 

Každý rok v květnu přichází také 

příležitost připojit se ke stovkám 

dalších rodin a navštívit akce Týdne 

pro rodinu, který letos proběhne od 

14. do 20. 5. v řadě měst a míst 

České republiky. 

Město Brno se ke kampani Týden 

pro rodinu již tradičně každý rok 

připojuje. Letos nabízí rodinám 

spoustu různorodých akcí, které jsou 

pro jejich velký počet časově 

rozvrženy do celého měsíce května 

a některé doznívají i začátkem 

měsíce června.  

Oproti předchozím ročníkům, kdy 

město Brno bylo spolupořadatelem 

několika dílčích akcí, se v letošním 

roce rozhodlo zapojit do této 

kampaně co nejvíce účastníků 

a oslovilo široké spektrum organi-

zací, které se věnují prorodinným 

aktivitám. Mezi pořadateli akcí pro 

rodiny měla myšlenka Týdne pro 

rodinu veliký ohlas a díky této 

spolupráci se měsíc květen stane 

opravdu měsícem rodiny, kdy rodiny 

budou mít příležitost navštívit 

spoustu zajímavých akcí. Ke 

kampani bude vydán informační 

leták, který bude přehledně infor-

movat o všech akcích, které se 

v rámci Týdne pro rodinu budou ve 

městě Brně konat.  

Smyslem Týdne pro rodinu je 

ocenit všechno dobré, co 

v rodinách nacházíme: místo 

důstojného růstu i stárnutí, nekoneč-

nou trpělivost při výchově, obětavost 

i velkorysost, úsilí investované do 

budování kvalitních vztahů, solidari-

tu, úctu a věrnost. 

Vyhlašovatelem Týdne pro rodinu 

je Asociace center pro rodinu 

a organizátory kampaně její člen-

ská centra. Město Brno je jedním 

z účastníků této kampaně. Týden pro 

rodinu se vztahuje vždy k datu 

15. května, na které připadá 

Mezinárodní den rodiny.  

Hlavní CÍLE TÝDNE PRO 

RODINU jsou dva: 

1. Podpořit rodinu jako takovou. 

Jako instituci, o které se říká, že je 

základem společnosti a přes všechny 

možné výhrady je stále tím 

nejlepším, co k soužití máme. 

2. Dát rodinám příležitost, aby se na 

nejrůznějších akcích bavily, slavily a 

bylo jim spolu dobře. 
Bc. Drahomíra Tesařová 

 

Riviéra běh vylepšuje 

bohatý program pro rodiny 

i biketrialovou show 
Brno – Pouze necelé dva měsíce 

scházejí do pátého ročníku Riviéra 

běhu pro celou rodinu. Pořada-

telská společnost STAREZ – 

SPORT, a. s., pro půlkulaté 

jubileum nachystala řadu láka-

vých novinek: mezi nimi funkční 

tričko pro účastníky, biketrialo-

vou show mistra světa nebo stánek 

Nadačního fondu Modrý hroch. 

To je jen zlomek lákadel závodu, 

který se uskuteční v sobotu 20. 

května 2017. 

První dvě stovky přihlášených 

obdrží kvalitní funkční tričko 

v hodnotě 200 korun a zároveň 

kupon na teplé občerstvení. Děti 

zase získají batoh s pitím. „Na 

Riviéru chceme přilákat co nejvíce 

lidí.  Areál dopravní výchovy je také 

v provozu, a tak na Riviéře nejen 

v tento den najdou lidé mnohem více 

vyžití než v předchozích ročnících. 

Loni dorazily necelé tři stovky 

účastníků a letos bychom rádi toto 

číslo překročili či znásobili…“ 

vzhlíží k dalšímu ročníku závodu 

Martin Mikš, ředitel společnosti 

STAREZ – SPORT, a. s. Bohatý 

doprovodný program v areálu 

Koupaliště Riviéra nabízí například 

skákací hrad, paddleboardy, jumping 

a především vystoupení světového 

šampiona v biketrialu Václava 

Koláře. „Všem doporučuji, aby 

vyrazili na Riviéra běh, který se 

odehrává v krásném prostředí. Bude 

tam spousta atrakcí, protože cílíme 

hlavně na rodiny s dětmi. Různých 

běhů existuje relativně hodně, my 

chceme nalákat na sport především 

malé děti,“ sděluje Jakub Koudelka, 

marketingový ředitel společnosti 

STAREZ – SPORT, a. s.  

Nadační fond Modrý hroch se svým 

maskotem připraví zábavný program 

i pro ty nejmenší. Návštěvníci 

mohou zároveň přispět na prevenci 

dětských úrazů, na něž se Modrý 

hroch zaměřuje. Ve stánku Fakulty 

sportovních studií Masarykovy 

univerzity v Brně se zájemci zase 

dozvědí například o správném 

jídelníčku a mohou si nechat zdarma 

přeměřit index tělesné hmotnosti 

BMI. Hlavní bod akce v údolí řeky 

Svratky představuje běh a pořadatelé 

připravili pět variant tratě. Pro 

nejmladší děti s rodiči, dvě trasy pro 

http://www.u3v.muni.cz/


 

děti, juniory a hlavní závod na 7800 

metrů. „Loni jsem běžel a je to 

docela drsné. Pro rodiny s dětmi 

byla akce stoprocentně super, přitom 

hlavní trasa už je zároveň pro 

někoho, kdo trošku potrénuje, 

protože není zase tak úplně lehká,“ 

pozval i výkonnostní běžce Mikš. 

Nabitý program, který začíná v deset 

hodin dopoledne, moderuje Luděk 

Savana Urbánek. Startovné pro 

dospělé stojí 300 korun, pro děti 50 

korun. Registrace končí o půlnoci ve 

čtvrtek 12. května. Víc informací 

najdete na internetové adrese 

www.rivierabeh.cz 
Mgr. Michaela Radimská 

 

Jubilejní dvacátý ročník 

STAROBRNO IGNIS 

BRUNENSIS v Brně. Ročník 

vítězů světových 

ohňostrojných přehlídek 
V závěru května a především pak 

v měsíci červnu se v Brně uskuteční 

jubilejní dvacátý mezinárodní sou-

těžní festival ohňostrojů 

STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS. 

Pro dvacáté jubileum je připraveno 

celkem sedm ohňostrojů. Úvodní 

a závěrečná nesoutěžní show 

v centru Brna nad hradem 

Špilberkem a pět ohňostrojů v hlavní 

soutěži na hladině Brněnské 

přehrady. Brněnský festival se tak 

v roce 2017 zařadí mezi největší 

ohňostrojné akce v Evropě i ve světě 

s pěti a více ohňostroji v hlavní 

soutěži – mezi destinace jako 

Cannes, Montreal, Macao nebo 

Hannover. 

Výjimečný je v rámci výročí i výběr 

účastníků ohňostrojné soutěže. 

Festivalu se zúčastní Rakousko, 

Německo, společný tým Švýcarska 

s Čínou, ohňostrůjci ze Španělska 

a samozřejmě také domácí české 

týmy. Všichni účastníci v soutěži 

jsou vybráni jako čerství vítězové 

některé z velkých světových 

přehlídek v předchozích letech. 

Dvacátý ročník STAROBRNO 

IGNIS BRUNENSIS je tak 

ročníkem skutečných světových 

ohňostrojných laureátů. 

PRELUDE nad hradem Špilberk 

pátek 26. 5. / 22:30 

THEATRUM PYROBOLI Česko 

SOUTĚŽ Brněnská přehrada 

sobota 3. 6. / 22:30  

IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko 

 

středa 7. 6. / 22:30 

PYROVISION Rakousko 

sobota 10. 6. / 22:30 

IP INNOVATIVE PYROTECHNIK 

Německo 

středa 14. 6. / 22:30 

SUGYP Švýcarsko & JIN YI 

FIREWORKS Čína 

sobota 17. 6. / 22:30 

PIROTECNIA RICARDO 

CABALLER Španělsko 

EPILOG nad hradem Špilberk 

sobota 24. 6. / 22:30 

FLASH BARRANDOV SFX Česko 

 

Všechny veřejné výhledové plochy 

na ohňostroje jsou pro diváky 

zdarma. Na Brněnské přehradě bude 

ale jako každoročně vybudována 

také komfortní placená zóna – 

ozvučená tribuna k sezení. Předpro-

dej vstupenek na tribunu probíhá 

online na www.ticbrno.cz a v novém 

infocentru na Panenské ul. Všech 

sedm ohňostrojů bude možné 

v rámci nadstandardních služeb opět 

zhlédnout také při nočních vyhlídko-

vých letech letadly nad Brnem. 

Soutěžní ohňostroje na hladině 

přehradního jezera potrvají i s povin-

ným úvodem na závaznou hudbu, 

v letošním roce skladba Bugatti step 

od Jaroslava Ježka, vždy asi 17 

minut. Prelude a epilog jsou 

plánovány v délce asi 12 minut. 

Novinkový hudební festival 

RegioJet Music Fest jako 

dárek všem návštěvníkům 

ohňostrojů na Brněnské 

přehradě ve dvacátém 

jubileu 
K dvacátému ročníku festivalu 

STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS 

se významně připojila společnost 

RegioJet ze skupiny STUDENT 

AGENCY. Jako dárek pro všechny 

Brňany, návštěvníky Brna 

a především pro přímé účastníky 

ohňostrojů na přehradě připravila 

tato společnost hudební festival 

RegioJet Music Fest. Ten bude 

probíhat s volným vstupem při 

každém z pěti ohňostrojů nad 

Rakoveckou pláží od odpoledních 

hodin a bude vrcholit vždy asi 

půlhodinu před soutěžními show. 

V těchto pěti dnech nabídne hudební 

festival interprety jako Tata Bojs, 

Lenny, Anna K., UDG, Lake 

Malawi, O5 a Radeček a další. 

Brněnská hvězdárna 

připravila pro své 

digitárium při příležitosti 

dvacátého ročníku 

ohňostrojného festivalu 

vlastní autorský pořad Nebe 

v plamenech 
Hvězdárna a planetárium Brno uvádí 

u příležitosti 20. ročníku ohňostrojné 

přehlídky STAROBRNO IGNIS 

BRUNENSIS v digitáriu v dubnu, 

květnu a červnu představení z vlastní 

tvorby – Nebe v plamenech. Věnuje 

se bohaté historii i současnosti ohňo-

strojů. Kdo ohňostroje vymyslel, 

kdo zdokonalil, proč jsou barevné, 

kde můžeme uvidět ten největší, 

nejkrásnější, nejdelší? Česká před-

premiéra bude následována světovou 

premiérou v termínu ohňostrojné 

přehlídky na mezinárodním 

Fulldome Festivalu Brno 2017 na 

brněnské hvězdárně. 

Tradiční akce při festivalu 

STAROBRNO IGNIS 

BRUNENSIS 
Své jubileum oslaví spolu s pře-

hlídkou ohňostrojů také dvacáté 

Mezinárodní policejní mistrovství 

České republiky v jezdectví. Usku-

teční se v úvodu festivalu 26. a 27. 

května. 

Závěr festivalu STAROBRNO 

IGNIS BRUNENSIS obstará od 23. 

do 24. června akce Zábava pod 

hradbami s tradičním Dnem Policie 

České republiky, Dopravní nostalgií 

s jízdami historických vozidel 

městské dopravy, programy Českého 

rozhlasu Brno nebo závody 

velocipedistů. 

Celým termínem mezinárodní 

ohňostrojné přehlídky se bude 

prolínat více než deset dětských dnů 

pod hlavičkou Dětské dny uprostřed 

Evropy nebo koncerty a hudební 

setkání Mozartových dětí. 

Od 16. června se festival prolne se 

seriálem představení Městského 

divadla Brno na Biskupském dvoře 

Moravského zemského muzea na 

Zelném trhu v Brně. Celkem 22 

divadelních večerů pod širým nebem 

potrvá až do 13. července. 

Hlavní spolupořadatelé 

a partneři mezinárodní 

ohňostrojné přehlídky 
Hlavními spolupořadateli jsou 

statutární město Brno, Jihomoravský 

kraj a SNIP & CO, reklamní 

http://www.rivierabeh.cz/


 

 

společnost současně jako hlavní 

producent. Titulárním partnerem 

ohňostrojné přehlídky je společnost 

Heineken Česká republika – pivovar 

Starobrno. Akce je zařazena mezi 

nejvýznamnější akce České 

republiky s podporou Ministerstva 

pro místní rozvoj prostřednictvím 

státní agentury CzechTourism. Na 

ohňostrojném festivalu se výrazně 

podílejí městské části Brno-střed, 

Brno-Bystrc a Brno-Kníničky. 

Oficiálním dopravcem je Dopravní 

podnik města Brna. Technickým 

garantem mezinárodní ohňostrojné 

soutěže je Flash Barrandov SFX. 
www. i gn i sb ru n en s i s . c z  

 

Brno se stále zlepšuje 

v třídění odpadů 
Brno se postupně zlepšuje 

v třídění odpadů. Za rok 2016 

občané Brna vytřídili a odevzdali 

k recyklaci více než 16,7 tis. tun 

papíru, plastů, skla, nápojových 

kartonů a kovů. Meziroční nárůst 

tříděného sběru je v posledních 

dvou letech přes 800 tun každým 

rokem.  Ukazuje se, že obyvatelům 

jihomoravské metropole není 

třídění odpadů a životní prostředí 

lhostejné.  

 

Třídění odpadů se stává přirozenou 

součástí životního stylu obyvatel 

Brna. „Jak vyplývá z našich statistik, 

například na jednoho průměrného 

obyvatele města připadalo 

v uplynulých třech letech kolem 26 

kg vytříděného papíru. To je o cca 5 

kg více než ve srovnatelných velkých 

městech nebo o 6 kg více ve srovnání 

s průměrem ČR.  Co nás ale velmi 

těší, je zrychlující se nárůst 

vytříděných plastů. Zatímco před 

čtyřmi léty se podařilo každému 

obyvateli Brna vytřídit pouze 3,5 

kilogramu, za rok 2016 to už bylo 

6,4 kilogramů. To je nárůst o 83 %,“ 

popsal ředitel společnosti SAKO 

Brno Jiří Kratochvil.  

 

Takové zlepšení souvisí podle něj 

zejména s dlouhodobou podporou 

a popularizací třídění odpadů 

a s kvalitním rozvíjejícím se systé-

mem, který mohou občané Brna 

využívat. „Společnými silami 

s Magistrátem města Brna a Autori-

zovanou obalovou společností EKO-

KOM, a.s. se dlouhodobě snažíme 

rozvíjet a zdokonalovat celý systém 

nakládání jak s využitelnými slož-

kami komunálních odpadů ve městě, 

tak s ostatními odpady, které v na-

šich domácnostech vznikají. V po-

sledních třech letech jsme společné 

aktivity cíleně zaměřili na vzdělávání 

a propagaci správného nakládání 

s odpady,“ podotkl Jiří Kratochvil. 

V počátku byla samotná kampaň 

v Brně zaměřena na podporu sběru 

tzv. směsných plastů. Efekt změny 

systému se začal projevovat téměř 

okamžitě, což potvrzují pozitivní 

výsledky. Do té doby mohli Brňané 

sbírat do žlutých kontejnerů pouze 

PET lahve, od jara roku 2014 mohl 

každý obyvatel Brna třídit již 

veškeré plasty. Téma třídění 

směsných plastů v následujících 

letech nahradila propagace celého 

systému nakládání s odpady v Brně, 

resp. správné třídění všech odpadů.  

V roce 2016 byla v Brně spuštěna 

další vlna kampaně s cílem zvýšit 

množství vytříděných nápojových 

kartonů, tedy použitých obalů od 

mléčných výrobků, džusů apod. 

Kampaň samotná byla díky spolu-

práci se společností Tetra Pak Česká 

republika s.r.o. rozšířena o atraktivní 

http://www.ignisbrunensis.cz/
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soutěž pro všechny zaregistrované 

třídiče této komodity. Výsledky 

předčily očekávání – meziročně, 

proti roku 2015, vzrostlo množství 

vytříděných nápojových kartonů 

v Brně o 42 %. Přesněji, v roce 2015 

bylo vytříděno necelých 77 tun 

nápojových kartonů. V roce 2016 to 

už bylo téměř 109 tun. 

 

Pro mladou generaci funguje přímo 

v areálu společnosti SAKO vzdělá-

vací centrum, kam ročně dochází 

tisíce dětí, žáků a studentů.  Kromě 

rozsáhlé kampaně, která všem 

Brňákům ukazuje, jak správně odpad 

třídit, pořádá SAKO Brno také 

workshopy o třídění odpadu pro 

nekomerční subjekty zdarma. Jejich 

účastníci se na nich mohou dozvě-

dět, co se s odpadem z barevných 

kontejnerů děje, jak se třídí, 

zpracovává a využívá. Na vlastní oči 

také mohou vidět práci na 

dotřiďovací lince odpadů.  

 

Pro potřeby Brňanů byla vyvinuta 

unikátní aplikace pro chytré 

telefony, která pomáhá lidem najít 

nejbližší kontejnery na tříděný 

odpad. Aplikace umožňuje i velice 

rychlou informovanost dispečinku 

svozu o přeplněné nádobě. Dispečer 

svozu může okamžitě reagovat, buď 

zařazením stanoviště do nejbližší 

svozové trasy, nebo v případně 

nepořádku zařazením do úklidové 

trasy. 

 

Za dobrými výsledky stojí, kromě 

osvětových a vzdělávacích aktivit, 

také stále se zlepšující sběrný 

systém. Obyvatelé města Brna mají 

k dispozici mimo 4,7 tis. barevných 

kontejnerů také jedinečnou síť 

sběrných středisek. Sběrné dvory, 

tedy brněnská sběrná střediska, 

používají města a obce v celé ČR, 

ale Brno má nejdostupnější síť ze 

všech. V současnosti mohou 

obyvatelé města využívat celkem 37 

takových středisek. Ve většině z nich 

navíc probíhá nový projekt „RE-

USE“, který má za cíl opětovné 

využití starých, ale stále funkčních 

věcí, které už doma lidé nepotřebují. 

Brňané tak mohou prodloužit život 

věcem, které dnes bezmyšlenkovitě 

končí v popelnicích.  

 

„Jsem přesvědčen, že jdeme 

správnou cestou. Třídění odpadů 

dlouhodobě podporujeme. Tyto vý-

sledky přináší nám všem pozitivní 

signál v podobě každoročního ná-

růstu množství vytříděných odpadů, 

které se dále recyklují. Jsme rádi, že 

se nám systematická podpora 

vyplácí. Ještě máme spoustu práce 

před sebou, abychom patřili mezi 

nejlepší v republice,“ dodal Jiří 

Kratochvil. 
Bc. Martin Brhel 

 

Je PARKOUR 

SPORTOVNÍ DISCIPLÍNA, 

nebo VANDALISMUS? 
Častou ukázkou PARKOURU 

v MÉDIÍCH je ničení veřejné 

výstavby. Naštěstí v blízké městské 

části Brno Řečkovice je toto nové 

odvětví sportu směřované na 

TRÉNINKY do TĚLOCVIČNY na 

MODULÁRNÍ ŽÍNĚNKY 

inBalance a to přímo na ZŠ 

Novoměstská.  

DĚTI ve VĚKU od 6 do 15 let se tu 

učí nejen jak překonat, přeskočit, 

přeletět různě vysoké a dlouhé 

překážky, ale rozmanitost triků při-

praví dítě na univerzální motorickou 

dovednost pro všechny ostatní 

sporty. Všechny tyto nácviky jsou 

tvořeny na ZMĚKČENÝCH ŽÍ-

NĚNKÁCH z DŮVODU BEZPEČ-

NOSTI. 

Místo abychom děti hnali ven skákat 

po zdech, radši je MOTIVUJEME 

na VLASTNÍ VYTVOŘENÉ 

SOUTĚŽE na modulárních žíněn-

kách, kde HODNOTÍME efektivitu 

a ladnost skoků místo obtížnosti, 

které využívají všechny ostatní 

sporty. NEJBLIŽŠÍ SOUTĚŽ se 

koná 3. 6. 2017 od 15 do 17 hodin 

v hale míčových sportů FSpS, kde 

veřejnost je vítána. 

inBalance spolek zabývající se 

parkourem, se ale i přesto drží hesla, 

„CO VÁS NAUČÍME V TĚLO-

CVIČNĚ NA ŽÍNĚNKÁCH – 

NAUČÍME VÁS I VENKU NA 

TVRDÉM POVRCHU“, a proto celé 

prázdniny pořádáme příměstské 

TÁBORY a KEMPY, kde děti 

bereme na již 7 nově postavených 

parkourových hřišť po Brně nebo 

s dětmi prchneme do přírody 

otestovat prvky parkouru formou 

hry. TERMÍNY PŘÍMĚSTSKÝCH 

TÁBORŮ i lokalit s videoukázkou 

naleznete na www.inbalance.cz 
předseda spolku, Aleš Procházka 
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