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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce

Vlasta Švejdová
První rozhovor roku 2016 by měl být něčím
výjimečný. Začíná nový rok, do něhož opět vkládáme naděje a v jehož začátku přidáváme
k přání „hlavně zdraví“ také slova láska, přátelství, upřímnost, vůle, pracovitost, odpovědnost... Úvodní rozhovor nového roku by měl být
tedy veden s někým, pro kterého tato slova nejsou jen prázdnými pojmy a kdo svoji životní
i tvůrčí pokoru snoubí inspirativně v harmonickém kontrapunktu se zdravým a přirozeným
sebevědomím a životní moudrostí. Tento náš
lednový rozhovor je od roku 2009 v pořadí již
sedmdesátý, a tak jsme vybrali brněnskou
osobnost, o níž se domníváme, že splňuje
všechny podmínky „konkurzního řízení“ na
úvodní rozhovor roku 2016 a navíc je v letošním
roce také sedmdesátiletá. Jmenuje se Vlasta
Švejdová.
Pokrač. na str. 15
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Rozpočet městské části Brno-střed na rok 2016: Pravdivý, vyrovnaný,
pokrývající veškeré smluvní závazky i bez příjmů z hazardu
Pravdivý, vyrovnaný, pokrývající veškeré
smluvní závazky i bez příjmů z hazardu.
Takový je rozpočet městské části Brno-střed na rok 2016, který schválilo zastupitelstvo největší brněnské městské části.

„Zastupitelstvu jsme předložili vyrovnaný
rozpočet, což nám navíc ukládá i zákon. Na
rozdíl od předešlých let se však nejedná
o virtuální čísla, ale o částky, které odpovídají veškerým smluvním závazkům radnice,“
řekl starosta městské části Brno-střed Martin Landa s odkazem na skutečnost, že uzavřené smlouvy na tyto položky
obsahovaly výrazně vyšší částky, než kolik
uváděly schválené kapitoly. „Navíc jsme se
při sestavování rozpočtu dokázali obejít bez
vysokých příjmů z hazardu, ty byly v minulých letech ve výši i několik desítek milionů
korun ročně,“ doplnil jeho slova místostarosta městské části Brno-střed Ing. Martin
Schwab, do jehož kompetence spadá rozpočet a financování.

Místostarostka Mgr.Jasna Flamiková upozorňuje, že je v rozpočtu zahrnuta částka jeden
a půl milionu korun, kterou poskytlo statutární
město Brno v souvislosti se svěřením účelových komunikací městským částem. „Kromě
těchto nutných provozních záležitostí se budeme i nadále věnovat i odpočinkovým plochám
v zeleni – plánujeme například rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu,“ uvedla
místostarostka a připomíná, že jen na péči
o zeleň je určeno přes 25 milionů korun.
Přes 54 milionů korun činí provozní příspěvek
pro školská zařízení, tedy mateřské školy,
základní školy a školní jídelny, jejichž zřizovatelem je městská část Brno-střed. „Kromě
toho jsme zaslali, stejně jako ostatní městské
části, požadavky statutárnímu městu Brnu
na finanční zajištění peněz do školství. Pro
nás je důležité, že momentálně máme k dispozici rozpočet na potřebné projektové dokumentace a že budeme schopni efektivně
prostředky z města přijmout a využít,“ doplnila
představení priorit městské části v oblasti roz-
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počtu a financování na rok 2016 místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská.
Zcela samostatně se vede účetnictví takzvané
vedlejší hospodářské činnosti, kam spadá
bytové hospodářství, jako jsou nájmy bytů,
nebytových prostor nebo opravy bytových
domů. Pro rok 2016 se počítá s výdaji ve výši
218 milionů s tím, že část vybraného nájemného je zahrnuta do rezervy jako zisk, který
bude použit pro investiční akce v roce 2017.
„Naším cílem je zisk vygenerovat každoročně,
protože pouze z něj je možné hradit investice,“
vysvětluje místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula.
I to je důvod, proč Rada městské části iniciuje
změnu Statutu města Brna a žádá o změnu
parametrů při využívání zisku z vedlejší hospodářské činnosti. Zatímco doposud z něj
mohly městské části samostatně použít pouze
10%, nyní je požadováno navýšení na 30%,
a to ještě s omezením. „Fakticky to znamená,
že sedmdesát procent kladného výsledku
Pokračování na straně 2
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Park u letohrádku Mitrovských je v novém
místních obyvatel, které vzešly
z veřejného projednání plánovaných úprav parku s veřejností –
to se konalo 18. června. Autorkou
projektu je Ing. Eva Wagnerová.
Během podzimu tak v parku došlo
k rekonstrukci stávajících mlatových chodníků, byly provedeny
sadové úpravy spočívající v ošetření stávajících dřevin, výsadbě
nových stromů a živých plotů,
založení trvalkových záhonů
a obnově veškerých travnatých

Park u letohrádku Mitrovských
Během tří měsíců – od října do
prosince loňského roku – proběhla rekonstrukce parku
u letohrádku Mitrovských. Na
výsledné podobě veřejného
prostoru se podíleli i místní
obyvatelé, finančně radnici
městské části Brno-střed vypomohlo statuární město Brno.
Park u letohrádku je sice rozlohou
spíše menší, ale velmi exponovanou lokalitou. Navíc je veden jako

jedna z nejvýznamnějších ploch
zeleně ve městě Brně. Původně
byla jeho rekonstrukce zamýšlena
již v roce 2009, nakonec k ní došlo
až vloni. Impulsem pro provedení
úprav byla zejména skutečnost,
že radnice městské části získala
od statutárního města Brna účelově vázané finanční prostředky
ve výši 3,5 milionu korun na provedení rekonstrukce.
Definitivní verze projektové dokumentace zohlednila i připomínky

ploch, z nichž menší část bude
i zavlažována formou automatické
závlahy. Součástí akce byla
i instalace nového mobiliáře ve
formě laviček a košů na odpadky,
dále též výměny sloupů a svítidel
veřejného osvětlení.
Cílem rekonstrukce bylo zvýšit
hodnotu a kvalitu pobytu parkového prostoru kolem letohrádku,
který slouží zejména ke krátkodobé každodenní rekreaci místních obyvatel.
n (rob)

Změny v parku byly projednány s veřejností

Rozpočet městské části Brno-střed na rok 2016
Pokračování ze str. 1
hospodaření půjde zpět do správy, údržby, oprav, rekonstrukcí
a modernizace bytového fondu.
Dalších dvacet procent musí jít
nutně buď znovu do bydlení, nebo
na modernizaci škol, případně na
zajištění správy veřejné zeleně.
A využití pouze zbývajících deseti
procent zisku nemá přesné určení,“ řekl starosta Martin Landa.
Rozpočet je rámcově finančním
plánem, jímž se městská část řídí
a jehož návrh schvaluje zastupitelstvo. Závazným je pro něj zákon
č. 250/2000 Sb. a rozpočtová
skladba, která třídí příjmy a výdaje
podle druhu a odvětví (například
bydlení, školství, kultura a sport
nebo sociální služby).
Rozpočet městské části Brno-střed na rok 2016 počítá s celkovými příjmy ve výši 439 331
tis. Kč, výdaje jsou plánovány ve
výši 506 700 tis. Kč. Rozdíl, který
činí 67 369 tis. Kč, představuje
zůstatek finančních prostředků
z roku 2015, který je zapojován
do rozpočtu 2016.
Rozpočet městské části je součástí rozpočtu statutárního města
Brna. To část svých daňových

příjmů postupuje do rozpočtů
městských částí podle pěti kritérií:
počet obyvatel, počet žáků mateřských a základních škol, délka
místních komunikací, plocha
veřejné zeleně a výměra území.
Pro rok 2016 byla pro Brno-střed
schválena dotace ve výši 181 522
tis. Kč. Tato částka představuje
nejvýznamnější zdroj příjmů
využívaných pro správu městské
části. Dalším důležitým zdrojem
je použití zisku z bytového hospodářství (122 mil. Kč), který je
zapojován na rekonstrukce bytových domů. Vlastní daňové příjmy
jsou očekávány v částce 70 400
tis. Kč a jsou tvořeny především
místními poplatky, které jsou vybírány ve výši stanovené vyhláškou
statutárního města Brna. Městská
část tak inkasuje příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství (30 mil. Kč), ze vstupného
(5 mil. Kč), z ubytovací kapacity
(3,4 mil. Kč), ze psů (1,3 mil. Kč)
a za rekreační pobyt (1,6 mil. Kč).
Příjmem rozpočtu jsou rovněž
správní poplatky ve výši 4,1
mil. Kč (např. za vydávání stavebních povolení). Poslední skupinu
příjmů tvoří nedaňové příjmy
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(13 415 tis. Kč), kde jsou zahrnuty
především příjmy z pronájmů.
Z celkových výdajů ve výši
506 700 tis. Kč tvoří provozní
výdaje 64 % (323 141 tis. Kč)
a investiční výdaje 36 % (183 559
tis. Kč). Z toho vyplývá, že Brno-střed směřuje podstatnou část
svých zdrojů do výstavby nového
majetku.
Mezi největší investiční akce roku
2016 patří
• rekonstrukce bytových domů ve
správě městské části: 120
mil. Kč
• rekonstrukce objektu Zelný trh
14–16: 35 922 tis. Kč.
Mezi největší oblasti provozních
výdajů patří:
• provozní příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím
(77 190 tis. Kč) – městská část
je zřizovatelem 11 základních
škol, 19 mateřských škol, 6 školních jídelen, dále financuje provoz kulturního a vzdělávacího
střediska a Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora
• údržba chodníků a místních
komunikací, na kterou je z rozpočtu plánována částka 62 593
tis. Kč

• péče o veřejnou zeleň: 25 410
tis. Kč
• provoz Úřadu městské části
Brno-střed: 105 224 tis. Kč – do
této částky jsou zahrnuty mzdové výdaje na zaměstnance,
výdaje na správu budov a další
provozní výdaje.
Městská část Brno-střed dále
hospodaří s financemi své vedlejší hospodářské činnosti, tedy
v bytovém hospodářství, kde
v roce 2016 plánujeme výnosy ve
výši 332 358 tis. Kč a náklady ve
výši 289 879 tis.Kč. Tyto prostředky probíhají mimo rozpočet Brno-střed. Na straně výnosů je hlavní
položkou vybrané nájemné
z bytových domů, které je v roce
2016 očekáváno ve výši 310 658
tis. Kč. Tyto prostředky jsou vynakládány především na opravy
bytových domů, které by v roce
2016 měly činit 218 239 tis. Kč.
Plánovaný zisk ve výši 42 479
tis. Kč bude sloužit jako zdroj
financování investic v bytové
oblasti v roce 2017.
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Domovníci získali řemeslné i komunikační dovednosti v intenzivním kurzu
Jeden ze způsobů, jakým dlouhodobě městská část Brno-střed přispívá ke zlepšování
péče o bytové domy, je zaměstnávání domovníků.
V některých domech v problémové lokalitě v Zábrdovicích jsou takto zaměstnáváni přímo obyvatelé
těchto domů. V loňském roce
městská část využila nabídky preventistů Městské policie Brno, kteří ve spolupráci se Střední školou
polytechnickou a dalšími subjekty
připravili rozsáhlý kurz zaměřený
na přípravu domovníků. Celkem
200 výukových hodin bylo věnováno nejen k získání řemeslných
dovedností z oblasti běžné údržby. Důraz byl kladen i na získání
„měkkých“ dovedností – v tom,
jak řešit a předcházet konfliktním
situacím, jak fungují jednotlivé

složky integrovaného záchranného systému nebo které sociální
a veřejné služby mohou pomoci
nájemníkům, jež se dostali do
problémů.
Jak říká autor projektu Luboslav
Fiala z brněnské městské policie:
„Domovník je autorita schopná
zajistit okamžitou reakci. V prostředí žije a zná jej velmi dobře,
proto často dokáže odstranit příčiny konfliktů, do kterých městští
strážníci nevidí.“
Mezi čerstvé absolventy kurzu se
zařadil i Milan Bendík, který od
letošního roku vykonává funkci
domovníka v městském domě na
Příční ulici. „Od té doby, co se práci věnuji, je v domě větší klid a lidé
se spolu naučili mluvit,“ potvrzuje
slova Luboslava Fialy.
Radní pro sociální oblast David
Oplatek spatřuje v novém kurzu

ještě jednu pozitivní skutečnost.
„Naši domovníci v problémových
domech často mají jen základní
vzdělání. Obsáhlý kurz je tak pro
ně příležitost doplnit si kvalifikaci
a získat nové znalosti, které se
jim budou hodit nejen při práci

domovníka.“ Od kvalifikovaných
domovníků si městská část slibuje
snížení nákladů za údržbu bytových domů i zklidnění situace
v některých problémových
domech.

(rob)

Participativní rozpočet u nás a ve světě
Od roku 2016 budou mít občané Brna-středu unikátní možnost spolupodílet se na rozhodování o rozvoji svého bydliště.
Spouštíme totiž participativní
rozpočet. Jaká je vlastně jeho
podoba v zahraničí nebo
u nás?
Především se může neustále
vyvíjet a rozrůstat v závislosti na
zájmu lidí. Může proběhnout pár
veřejných setkání, ale také může
jít o několikaměsíční akci, do níž
se zapojí takřka celé město.
Kupříkladu ve španělském městě
Cordóba se celý proces skládá
ze tří kol. V prvním kole se usku-

teční předběžné informační
setkání s občany. Ve druhém
kole jsou důležitá sousedská
setkání, na nichž se lidé seznamují s jednotlivými návrhy spoluobčanů. Ve třetím kole se jde do
finiše a jsou prezentovány jednotlivé návrhy, o nichž se pak diskutuje a volí se vítězný projekt.
Potřebná je samozřejmě i reklama v médiích, ale především
šeptanda mezi lidmi. Důležité je
pak vědomí, že návrhy občanů se
jen tak nezahodí do koše, ale
budou skutečně splněny.
V Česku byla první samosprávou,
která se pustila do participativního
rozpočtu, městská část Praha 7.

V prvním ročníku byla vyčleněna
částka jeden milion korun, které
mohly být přerozděleny na drobné
investiční akce a na sportovní
akce. Lidé předložili návrhy,
z nichž se vybíraly ty uskutečnitelné (tzn. že jsou například v pravomoci zastupitelstva městské
části). Na veřejném shromáždění
pak přítomní lidé hlasovali pro
sedm nejlepších vizí. Z nich pak
mohli lidé následujících 10 dní
vybírat tu nejlepší, a to vhozením
hlasovacího lístku na úřadě.
Vyhrála rekonstrukce tamního
dětského hřiště.
Mnozí zpochybňovali výsledek
tím, že do hlasování se ze 40 tisíc

obyvatel zapojila jen zhruba stovka. Avšak to je právě smyslem
participativního rozpočtu – zapojit
i těch sto občanů, kteří by jinak
jen pasivně čekali, co jejich zastupitelé udělají. Přitom nikdo tak
nerozumí svému okolí jako lidé,
kteří v něm žijí. A hlavně, další rok
může být lidí čím dál víc. V dalším
díle vás pak seznámím s podobou
participativního rozpočtu Brna-středu, kterou právě tvoříme ve
spolupráci se studenty Fakulty
sociálních studií.

tele, tedy městské části. V roce
2016 jsou v plánu kromě jiného
opravy většího rozsahu – zakázky
nad 6 milionů Kč (podlimitní), například na Jánské 7 (rekonstrukce
fasády, výměna oken a střešního
pláště, vše za cca 20 mil. Kč), na
Tučkově 30, 32 (výměna oken
v celém domě, oprava fasád včetně
zateplení, celkem cca 12 mil. Kč),
na Starobrněnské 7 (oprava dvorních fasád, zateplení štítů, cca
9 mil. Kč), dále na Moravském
nám. 14a, 14b (výměna oken ve
dvoře, oprava uliční fasády, oprava

dvorní fasády včetně zateplení, cca
11 mil. Kč) a Nádražní 4 (výměna
oken ve dvorní fasádě, oprava
dvorní fasády, oprava střechy – cca
10 až 25 mil Kč podle konečného
rozsahu).
V letošním roce nás rovněž čeká
rekonstrukce zdravotechnické
instalace ve vícero domech, mezi
nimiž jsou Pekařská 25, Milady
Horákové 1a, Sušilova 8, Česká 14
a řada dalších.


Martin Landa,
starosta městské části Brno-střed

Bilance oprav bytových domů
V zakázkách, které Odbor investiční a správy bytových domů
naší městské části zadával
v roce 2015, nebyla věnována
pozornost jen vzhledu uličních
fasád, ale i ostatním částem
domů, které nejsou tolik na
očích veřejnosti.
Budova na Beethovenově 3/5 má
opravenou střechu, opravenou
dvorní fasádu dostaly domy na
Průchodní 1, Radnické 3, Pekařské 88 a Solniční 11. Poslední zmíněný dům má ve dvoře také vymě-

něná okna. Na Václavské 15 proběhla oprava střechy, pavlačí
a dvorní fasády včetně zateplení
štítů.
V loňském roce se podařilo vyhotovit projektovou dokumentaci na
rekonstrukci objektu Zelný trh, která je v současné době ve fázi zadávání veřejné zakázky, vlastní realizace bude zahájena letos.
Odbor měl také na starosti vybudování gymnastického sálu na ZŠ
Bakalovo nábřeží. Toto dílo už je
úspěšně zkolaudováno. Byly rovněž zahájeny z úrovně pronajíma-



Jiří Švachula,
místostarosta MČ Brno-střed
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Brno přistupuje od školního roku 2016/2017 k elektronickému
zápisu do základních škol
Statutární město Brno přistupuje od školního roku 2016/
/2017 k elektronickému zápisu
do základních škol.
Veškeré potřebné informace naleznou
zákonní zástupci na následující adrese: http://zapisdozs.brno.cz/. Žádosti
jsou vydávány od 1. ledna 2016.V současné chvíli je vypsáno přes tři tisíce
volných míst, počet bude definitivně
znám 4. 1. 2016. Zápis má tři fáze:
vydávání žádostí – přihlášek, sběr
žádostí – přihlášek, přijímací řízení.
Vydávání žádostí – přihlášek
Vydávání žádostí – přihlášek probíhá
od 1. 1. 2016 do 15. 2. 2016. Žádost
o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
(dále též jen „žádost“) je možné získat
třemi způsoby v období vydávání
žádostí (4. 1.–15. 2. 2016):
a) Elektronické vydání žádosti
Na internetové adrese: http://zapisdozs.brno.cz ve formátu pdf.
b) Vyzvednutí v základní škole
Na každé ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol
během výše uvedeného období.
c) Vyzvednutí na OŠMT
Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna,
Dominikánské nám.3, 1. patro, paní
Hofbruckerová, dveře č. 103.
Důležité informace:
Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu

se zákonem o ochraně osobních údajů
nebudou do systému osobní data ukládána).
Pokud si žádost vytisknete sami doma,
nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.
Pokud nemáte přístup k internetu
a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ,
kam chcete svoje dítě přihlásit.
Ručnímu vyplňování žádosti věnujte
náležitou pozornost – vyplňte správně
všechny povinné údaje, dbejte na čitelnost.
Pro získání žádosti některým z výše
uvedených způsobů musíte znát číslo
pojištěnce (dítěte), které je uvedeno
na průkazu jeho zdravotního pojištění.
Sběr žádostí – přihlášek
Sběr žádostí – přihlášek probíhá
v období 15. 1. 2016–15. 2. 2016. Sběr
žádostí probíhá v tomto termínu v době
od 8.00 do 16.00 hod. na jednotlivých
základních školách. Konkrétní hodiny
v rámci tohoto období určí ředitel(ka)
školy a zveřejní obvyklým způsobem.
Informujte se na adrese: http://zapisdozs.brno.cz o počtech volných míst
na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout
šance na přijetí právě vašeho dítěte.
Odpovědnému pracovníkovi ZŠ předložte řádně vyplněnou žádost, rodný
list dítěte, svůj občanský průkaz,
doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud
se liší od TP zákonných zástupců).
Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do
každé z nich se však musíte dostavit

osobně s dítětem z důvodu odevzdání
žádosti v papírové podobě.
Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(lkou) školy doplněna, je důvodem
k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
Podle ustanovení § 37 odst.1 školského zákona může zákonný zástupce
dítěte písemně požádat do 31. května
kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné
tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.
Přijímací řízení
Přijímací řízení probíhá do 30 dní od
zápisu. Po celou dobu řízení můžete
na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení vašeho dítěte. Sami takto můžete
aktivně sledovat, kde je dítě přijato.
Zákonným zástupcům bude dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni
odpovědným pracovníkem ZŠ jedním
z níže uvedených způsobů na základě
údajů poskytnutých v žádosti:
• telefonicky
• prostřednictvím SMS
• e-mailem
• písemným doručením
Uvedené se v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 3 správního řádu nebude
týkat zákonných zástupců dětí, které
budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.
Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto

dnech pozornost vašemu e-mailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s vámi.
Podle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke
vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným
jedinečným číselným identifikátorem
s výsledkem řízení u každého uchazeče.
O odvolání proti rozhodnutí ředitele
školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský
úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský
úřad Jihomoravského kraje.
Základním právním předpisem upravujícím povinnou školní docházku je
zákon č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „školský zákon“). Řízení
o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen
„správní řád“). O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní
školy v přijímacím řízení, které končí
uplynutím lhůt stanovených správním
řádem. Případná nově vzniklá místa
se obsazují v souladu se školským
zákonem.


(red)

Ke kácení stromů ve správě městské části Brno-střed je přistupováno
po pečlivém zvážení, především z důvodu bezpečnosti
Ke kácení stromů ve správě
městské části Brno-střed je
přistupováno v nutných případech po pečlivém zvážení, často na základě znaleckých
posudků a konzultací s certifikovanými arboristy.
Důvodem kácení vzrostlých stromů bývá především jejich špatný
zdravotní stav, a tedy nemožnost
zajistit takzvanou provozní bezpečnost. Městská část navíc nese zodpovědnost za vznik škody nebo
újmy na zdraví v případě pádu stromu nebo jeho části. Po každém
kácení se radnice městské části

Brno-střed snaží zajistit náhradní
výsadbu. Stromy jsou káceny také
v rámci rekonstrukcí ploch zeleně
– v takových případech je automaticky vysázena náhradní výsadba
podle schválené projektové dokumentace. V nedávné době tak
došlo například k vysázení mnoha
stromů v rámci rekonstrukce Björnsonova sadu, parku na Konečného
nám., parku u Letohrádku Mitrovských, na Kraví hoře, v parku na
Kolišti nebo na ulici Renneská.
Péče o stromy je zajišťována zejména prostřednictvím certifikovaných arboristů (stromolezců). Je to
činnost odborná a také nákladná.
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Často je na zvážení, jestli je ještě
žádoucí daný strom na místě udržet nebo je vhodnější ho pokácet
a případně nahradit novým. Příkladem stromu, který navzdory rozsáhlému poškození po odlomení
kosterní větve zůstal zachován na
základě posouzení znalcem, je jerlín v parku na Kolišti. Naopak příkladem stromu, který byl pokácen
– opět na základě znaleckého
posudku – je javor na hřišti na Obilním trhu, a to vzhledem ke stanovišti přímo v areálu dětského hřiště.
Kácení dřevin je vždy zvažováno
z mnoho hledisek s maximální snahou najít nejvhodnější řešení.

V poslední době bylo na veřejných
místech, která jsou ve správě městské části Brno-střed, pokáceno 22
stromů (v tomto údaji nejsou
zahrnuta kácení, která se realizovala v rámci komplexních úprav
parkových ploch, jež má MČ ve
správě). Vysázeno bylo přes 80
stromů: Letohrádek Mitrovských
(21), Konečného nám. (7), Björnsonův sad (48), Renneská (1)
a dále dosadba v plochách veřejné
zeleně před Veletrhy Brno, na Kolišti II-pomník a ve vnitrobloku Tučkova–Kotlářská–Kounicova–
Zahradníkova.

Roman Burián

Informace z radnice

Místní obyvatelé jsou největšími znalci svého okolí – radnici
poskytují cennou zpětnou vazbu

V loňském roce se uskutečnilo
celkem 9 projednání úprav či
revitalizací veřejných prostranství. Největší zájem vyvolalo
projednání revitalizace vnitrobloku Zahradnická/Křídlovická,
kterého se zúčastnilo okolo 60
místních obyvatel.
Včasné projednání úprav veřejného
prostoru má víc pozitivních vlivů, než
by se na první pohled mohlo zdát.
Díky včasné informovanosti obyvatel
pomáhají předcházet nevhodným
zásahům v lokalitě a tím i konfliktům
či nespokojenosti lidí, kteří daný prostor užívají. Místní občané jsou největšími znalci daného prostoru a díky
tomu je zpětná vazba, kterou nám
poskytují, velmi cenná.
Na většině setkání jsme se snažili
o pojmenování hodnot daného území, zdejších problémů a shromáždění seznamu aktivit, které by zde
občané uvítali. Pojmenované hodnoty, problémy a aktivity na závěr
setkání přítomní bodovali, čímž
vznikly seznamy priorit k řešení. Ty
jsou dobrým vodítkem pro architekty,
zpracovávající příslušné projekty na
úpravy veřejných prostranství, ale
i pro nás – politiky či úředníky.
Kromě těchto výsledků jsou projednání přínosná setkáním lidí, kteří
na daném místě bydlí. Umožňují jim
podívat se na veřejný prostor očima
druhých, zamyslet se i nad jejich
potřebami, kultivovat diskusi, vztahy k danému území i k sobě navzájem.
Některé lokality potřebují jen dílčí
úpravy – prořezat husté křoví, přerostlé stromy, dosadit nové dřeviny,
upravit cesty, doplnit mobiliář
a podobně. Jinde budou úpravy

náročnější a pro jejich realizaci bude
potřeba získat peníze z Evropských
fondů či z rozpočtu města Brna.

Park na Obilním trhu
V loňském roce byly do parku na
základě diskuse s občany umístěny
další lavičky a stojany se sáčky na
psí exkrementy. Parku se také ulevilo
otevřením cesty na Špilberk, která
odvedla část návštěvníků. Na jaře
bude do parku umístěn vybraný herní prvek a pítko. Zde je delší realizace
způsobena potřebným územním
řízením.

Rekonstrukce Letohrádku
Mitrovských
Rekonstrukce proběhla na podzim
loňského roku. Rychlá realizace byla
možná díky připravenému projektu,
na který se podařilo získat volné prostředky z rozpočtu města Brna a díky
tomu, že k prováděným úpravám
nebylo potřeba vyřizovat stavební či
územní rozhodnutí.

Lokalita Hluboká
Zde vznikne hřiště na míčové hry,
které bude vybudováno na základě
připomínek místních obyvatel a prostor pro odpočinek starších občanů.
Na základě připomínek místních
obyvatel bude obnoveno hřiště na
míčové hry. Vyšlapaná cesta nově
povede okolo hřiště a bude zpevněná. Upraveno bude místo pro odpočinek starších občanů.

Vnitroblok Zahradnická/Křídlovická
K úpravám v této lokalitě se uskutečnila dvě projednání. Na základě
podnětů a nápadů z prvního setkání
představila na druhém setkání paní

architektka Eva Wagnerová dvě
varianty řešení prostoru. Ty byly velmi podrobně představeny, stejně
jako jednotlivé prvky, a to včetně
úprav a dosadeb zeleně. Přítomní
občané obě varianty zhodnotili
z hlediska možných kladů i záporů.
Po této diskuzi vzniká konečný
návrh, který představíme v některém z příštích zpravodajů. Na jeho
realizaci bude potřeba získat část
peněz z Evropských fondů a z rozpočtu města. Vzhledem k finanční
náročnosti bude projekt pravděpodobně realizován po částech podle
získaných prostředků. Na místě bylo
projednáno i otevření vstupu ze strany pedagogické fakulty, která prostor otevře přes den studentům. Ti
budou zároveň dalšími „dohližiteli“
na dění v parku. Pedagogická fakulta rovněž přislíbila 1–2 x do roka do
parku vyrazit na brigádu.

Úpravy okolí domů mezi ulicemi
Nové sady, Uhelná a Poříčí
V této lokalitě dojde k dosadbě zeleně podél komunikace Poříčí, pravděpodobně i keřového pásma
z důvodu odclonění, a k doplnění
laviček do prostoru parku. Vjezd
bude osazen sloupkem, který
neumožní bez domluvy s Odborem
životního prostředí vjíždět autům
před domy do prostoru parku. Zkultivován bude i prostor před domy
po bývalých pískovištích. Na základě podnětu vedení městské části
vyslovilo nesouhlas s rozšířením
sběrného střediska v lokalitě Uhelná o uliční smetky z důvodu zvýšené prašnosti.

Rekonstrukce parku Dvorského
Došlo k oplocení pískoviště pro děti

a k doplnění herních prvků. Další
úpravy například v podobě obnovy
zeleně nebo zpevnění parkových
cest budou realizovány podle získaných prostředků z Evropských
fondů a z rozpočtu města či městské části.

Využití prostoru pod bývalou
vojenskou jídelnou na Kraví
hoře
Do diskuze se zde kromě místních
obyvatel zapojili i architekti a zástupci
okolních institucí, kteří zvažovali, zda
je možné zchátralou jídelnu alternativně využít, nebo zda je nutné ji zbořit. Přítomní se shodli na tom, že veškeré úpravy tohoto prostoru musí být
v souladu s dlouhodobým plánem
na vytvoření přehledného vstupu do
areálu parku Kraví hora. V místě by
mohlo například vzniknout přírodní
dětské a workoutové hřiště. Vzhledem k finanční náročnosti se k tomuto cíli bude nutné přibližovat postupně v průběhu let.

Úpravy parku na Mendlově
náměstí (prostoru mezi ulicemi
Výstavní a Veletržní)
Zde proběhlo shromáždění podnětů.
Na základě zpracovaných studií
bude vybrán architekt, který navrhne
projekt tak, aby byl prostor ozeleněn
a oživen, a aby zde na základě volání
občanů vznikly tolik potřebné veřejné
toalety. Na projekt bude třeba získat
prostředky z rozpočtu města Brna,
protože zařazení území v územním
plánu v tuto chvíli neumožňuje žádat
o finanční prostředky z Evropské
unie.

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka
městské části Brno-střed
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Setkání s občany nad přípravou rezidentního parkování
Městská část Brno-střed připravuje v letošním roce setkání
s občany nad tématem zavádění rezidentního parkování v jednotlivých lokalitách MČ Brno-střed.
Jejich cílem bude informovat

o postupu zavádění rezidentního
parkování, ale zejména nasbírat
zkušenosti, které občané s parkováním v jednotlivých lokalitách
svého bydliště mají. Budeme zjišťovat, k čemu je v daném místě
třeba přihlédnout, čím je území
specifické a co by pomohlo ke

zlepšení situace. Souhrn získaných informací bude jedním
z podkladů pro projektanty, kteří
budou připravovat návrhy řešení
v jednotlivých lokalitách.
Termíny plánovaných setkání
k jednotlivým lokalitám budeme
zveřejňovat na webových strán-

kách radnice (www.brno-stred.cz)
a na facebooku www.facebook.com/brno.stred. Pozvánky
budou rovněž distribuovány do
poštovních schránek obyvatel.

Mgr. Jasna Flamiková,
3. místostarostka
městské části Brno-střed

Tři mateřské školy mají nové zahrady v přírodním stylu
V roce 2015 zrealizovala městská část Brno-střed kompletní
rekonstrukce tří zahrad při
mateřských školách v přírodním stylu, tak aby odpovídaly
požadavkům na environmentální výchovu.
Konkrétně se jedná o zahrady při
mateřských školách:
• Projekt „Zahrada splněných přání“ při Mateřské škole „Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17,
p. o.

• Projekt „ Zahrada v podhradí“ při
MŠ Zdislava Brno, Pellicova 4,
p. o.
• Projekt „Příroda na dosah přírodní zahrada“ při MŠ Brno,
Úvoz 57, p. o.
Finanční prostředky pro realizaci
byly získány z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 7
– Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu –
Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů,

poskytování environmentálního
poradenství a environmentálních
informací. Cílem projektů je v souladu se školními vzdělávacími plány
prohlubovat znalosti dětí o životním
prostředí a formovat tak jejich vztah
k ochraně a tvorbě životního prostředí. Pro naplnění tohoto cíle byly
v rámci projektu dobudovány zahrady mateřských škol v přírodním stylu a venkovní učebny byly vybaveny
pomůckami a materiály, aby mohly
být realizovány výukové environmentální programy. Zahrady mateř-

ských škol byly přeměněny v místo,
kde se mohou děti učit vnímat svět
všemi smysly, poznávat živou
a neživou přírodu, vnímat, že vše
má svůj řád. Tato úprava bude vést
děti k zodpovědnému vztahu a chování k životnímu prostředí a jeho
postupném zlepšování. Na základě
získaných poznatků si utvářejí děti
povědomí o propojení lidské činnosti přírodními procesy. Pozorováním přírody a jejím zkoumáním
se u dětí vytvářejí základy etických
a estetických hodnot.
 (rob)

Stalo se v naší městské části

Industriální Malá Amerika
hostí Food Park
Ambicí stát se největším pravidelným potravinovým trhem
na Moravě má Food Park.
Tato přehlídka regionálních
a řemeslných producentů se koná
v industriálních prostorech Malé
Ameriky. Od loňského září zde
jednou za 14 dní návštěvníci naleznou vše pro víkendové vaření.
Kromě masa, uzenin, sýrů a peči-

va také třeba domácí marmelády,
sirupy, čerstvou kávu i čaj. Na jaro
letošního roku pořadatelé hodlají
obohatit trhy i o doprovodný programem a o další akce.
Organizátoři také zvažují možnost souběžně pořádat trhy i na
jiných místech v centru Brna.
Informace o Food Parku jsou
k dispozici na stránkách
www.foodpark.cz.
 (rob)

Děti z mateřských škol z Brna-střed cvičily na veletrhu Sportlife
Díky iniciativě zastupitele MČ
BS Davida Aleše a za podpory
neziskové organizace Sportuj
s námi z Boskovic vystupovaly
na počátku listopadu děti
z mateřských škol zřizovaných
městskou částí Brno-střed na
mezinárodním veletrhu sportovních potřeb a volnočasových aktivit Sportlife.
Děti zde měly možnost vyzkoušet

cvičební náčiní určené pro předškolní děti. Pedagogové a ředitelé
mateřských škol byli seznámeni
s možnostmi, které tyto cvičební
sestavy poskytují a dostali instruktáž, jak se sestavou nového náčiní
pracovat. Jak děti, tak pedagogové
měli o nové cvičební postupy
a možnosti velký zájem. Městská
část Brno-střed si klade za svůj cíl
zvýšit možnosti předškolních dětí
sportovat a hýbat se.
 (red)
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Stalo se v naší městské části

Konvent Milosrdných bratří opět hostil mezinárodní soutěž
květinářů a floristů Brněnská růže
Stává se již tradicí, že prostory
Konventu Milosrdných bratří na
Vídeňské ulici jsou místem, kde
se každoročně uskutečňuje
prestižní mezinárodní soutěž
květinářů a floristů Brněnská
růže.
Nejinak tomu bylo i v závěru roku
2015. Ve dnech 20.–22. listopadu
tu proběhl již jubilejní dvacátý ročník tohoto projektu tentokrát pod
názvem …to nejlepší z Brněnské
růže.
Odborná porota připravila pro
účastníky trojici zajímavých úkolů.
Prvním bylo zhotovení dárkové
vázané kytice pro významnou
osobnost působící kdykoliv v dějinách ze sušených květů, rostlin
nebo jejich částí. Druhý spočíval
ve vytvoření extravagantního
šperku na dámské šaty s použitím
živých květin, rostlin nebo jejich
částí, které sice nemusely v hotovém díle převažovat, avšak musely být viditelně zastoupeny. Třetí
úkol vytyčoval interiérovou dekoraci kovové nádoby se sušenými
a živými květinami.
Soutěž měla opět dvě kategorie
– juniorskou a seniorskou. V juniorské části se představili studenti
našich středních zahradnických
škol z Rajhradu, Ostravy, Českých Budějovic, Kopidlna, Litomyšle a Zahradnické fakulty
Mendlovy univerzity Brno. Zahra-

niční účastníky reprezentovala
svými zástupci Stredná odborná
škola záhradnická Piešťany ze
Slovenska. Celkové první místo
si vydobyla v této kategorii Tereza
Míčová ze Střední zahradnické

školy Kopidlno. Seniorská kategorie měla účastníky z praxe a tak
tu soutěžili pracovníci řady českých zahradnických firem nejen
z Brna, ale i z Českých Budějovic,
Znojma, Kuřimi, Sázavy, Dambo-

řic atd. Zde zvítězila Miroslava
Naglová z Květinového studia Ivo
Chladil, Znojmo.
Vyhlášení výsledků proběhlo na
slavnostní vernisáži ve večerních
hodinách 20. 11. 2015, jejíž program se zcela nesl v duchu dvacetiletého jubilea soutěže. Obohacením se stala módní přehlídka
večerních šatů vyzdobených na
soutěži vyrobenými květinovými
šperky, dále pak vystoupení
hudebního souboru Svatý pluk
a cimbálové skupiny Gajdoši.
Vytvořená díla plně ukázala um
jak mladých začínajících floristů,
tak i těch starších z praxe a podala
i aktuální obraz nových trendů ve
vázání a aranžování květin.
Soutěž plně oslovila i laickou
veřejnost. Potvrdil to nebývalý
zájem o zpřístupněné soutěžní
práce na následné výstavě uskutečněné 21. a 22. 11. 2015. Stojí
ještě za zmínku, že pořadatelé
věnovali výtěžek ze vstupného
pro potřeby SOS Dětské vesničky
Brno-Medlánky.
Organizátory akce byly Střední
zahradnická škola Rajhrad,
brněnské firmy Slávek Rabušic –
aranžování květin, Společnost
Vonekl s. r. o. a jejich partneři
Brněnské květinářství Carmen
Flóra, Korekt – Invest s.r.o., Vinařství Gotberg a. s.


Ing. Jiří Ptáček

Pohárový cyklokros se po mnoha letech vrátil do Brna
Český cyklokrosový pohár Toi
Toi Cup se po mnoha letech
vrátil do Brna. V elitní kategorii
zvítězila Karla Štěpánová.
Na nově vybudované trati v okolí
Anthroposu se závodilo v sobotu
28. listopadu v mládežnických
kategoriích kadeti a junioři, po
sportovní stránce bylo nejdůležitější klání Ženy Elite, příležitost
vyzkoušet nástrahy podzimního
terénu dostali i nelicencovaní
závodníci v kategorii Masters.
Hlavní závod žen vyhrála Karla
Štěpánová, která šest dvouapůlkilometrových okruhů projela
v čase necelých 38 minut s průměrnou rychlostí 23,90 km/hod.

Za ní skončila se ztrátou devíti
vteřin Martina Mikulášková a třetí
byla Denisa Lukešová.
„Trať byla zajeta ze začátku týdne,
přesto po nočních mrazících
a ranním sluníčku povrch trošku
rozměkl a ze začátku to v zatáčkách docela klouzalo. Kategorie
mládeže proběhly s dobrou účastí, v kategorii žen jsme očekávali
víc než nakonec jedenáct přihlášených závodnic,“ uvedl ředitel
závodu Lubomír Vidlák.
Tuzemský cyklokrosový pohár
končí 13. závodem Toi Toi Cupu,
který je zároveň mistrovstvím
České republiky v sobotu 9. ledna
v Kolíně.

(rob)
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Informujeme

Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016
Od zdaňovacího období roku
2016 Finanční správa České republiky (dále jen „Finanční správa“)
umožní v rámci pilotního projektu
placení daně z nemovitých věcí
(dále jen „daň“) prostřednictvím
soustředěné inkasní platby obyvatelstva (dále jen „SIPO“). Daň
z nemovitých věcí se řídí zákonem
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
Kdo může platit daň prostřednictvím SIPO?
Možnost platby daně prostřednictvím SIPO je určena pro fyzické
osoby, a to pouze pro poplatníky,
kterým bylo Českou poštou s.p.
přiděleno spojovací číslo, a na
dané zdaňovací období jim byla
stanovena daň a předepsána na
jejich osobní daňový účet.
Poplatníkům není umožněno platit
daň prostřednictvím spojovacího
čísla třetí osoby.
Jak se mohu přihlásit k placení
daně prostřednictvím SIPO?
Poplatník, který se rozhodne platit
daň prostřednictvím SIPO, vyplní
Oznámení o placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (dále jen „Oznámení“)

– tiskopis Oznámení je možné získat na všech finančních úřadech
nebo na stránkách Finanční správy
www.financnisprava.cz. Oznámení
poplatník uplatní u místně a věcně příslušného finančního úřadu (dále jen „příslušný FÚ“)
nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, od kterého má být
daň prostřednictvím SIPO placena.
Poplatník, který chce platit daň
prostřednictvím SIPO na více
finančních úřadech, uplatní Oznámení na každém příslušném FÚ.
Na základě uplatněného Oznámení bude daň hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících
zdaňovacích obdobích, dokud poplatník neprovede odhlášení.
Co potřebuji k přihlášení k placení daně prostřednictvím
SIPO?
Nedílnou součástí Oznámení je
doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo
aktuální platební doklad SIPO,
resp. rozpis bezhotovostní platby
SIPO).
Jak zruším placení daně prostřednictvím SIPO?
Poplatník, který se rozhodne ukon-

čit placení daně prostřednictvím
SIPO, vyplní Oznámení o ukončení placení daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO (dále
jen „Oznámení o ukončení“)
a uplatní je na příslušném FÚ
nejpozději do 15. března zdaňovacího období, ve kterém již
nechce platit daň prostřednictvím
SIPO. Poplatník ukončí platbu
daně prostřednictvím SIPO také
tím, že oznámí příslušnému FÚ
podle § 13a odst. 9 zákona, že již
není na zdaňovací období u příslušného FÚ poplatníkem daně
a správce daně ověří, že jeho
poplatnictví skutečně zaniklo.
Je možné platit daň prostřednictvím SIPO včetně příslušenství
a nedoplatků? Jsou zohledňovány přeplatky?
Prostřednictvím SIPO je umožněno platit daň pouze v aktuální
výši celkové roční daně stanovené na zdaňovací období příslušným FÚ. Pokud celková roční daň
přesahuje 5 000 Kč, bude prostřednictvím SIPO placena pouze ve
splátkách podle § 15 odst. 1 zákona a nelze ji uhradit najednou. Případné nedoplatky na dani,
doměřenou daň a příslušenství
daně nelze hradit prostřednic-

tvím SIPO, musí být uhrazeny
jiným způsobem. Pokud poplatník
chce při platbě prostřednictvím
SIPO zohlednit přeplatek na dani,
označí tuto skutečnost v Oznámení. Nebude-li zohlednění přeplatku
v Oznámení označeno, bude prostřednictvím SIPO uhrazena daň
bez zohlednění případného přeplatku na dani.
Co by měl poplatník vědět?
Je nutné, aby se poplatník podrobně seznámil s úplnými
Podmínkami pro platbu daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího
období roku 2016, zveřejněnými
na internetových stránkách
Finanční správy www.financnisprava.cz a na úředních deskách všech
finančních úřadů.
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že placení daně prostřednictvím SIPO je pilotním
projektem Finanční správy,
může být poplatník v průběhu
realizace pilotního projektu
informován o nutnosti uhradit
daň jiným způsobem. V případě
jakýchkoliv zaznamenaných
nesrovnalostí se neprodleně
obraťte na svého příslušného
správce daně.
 (red)

Střední škola pokračuje v projektu Informovaný senior
Střední škola informatiky,
poštovnictví a finančnictví
Brno, příspěvková organizace,
nabízí v roce 2016 seniorům
možnost jejich aktivního zařazení při prohlubování vědomostí, udržování spojení se
svými blízkými a přáteli, které
může napomoci k odbourávání
pocitu osamocení.
Akce v rámci programu Informovaný senior se budou konat v sídle
školy (Čichnova 23, Brno-Komín;
zastávka MHD „Vozovna Komín“,
spoje 1, 3, 11, 44, 67, 84).
Vzdělávací akce jsou určeny
seniorům pobírajícím starobní
důchod a zájemcům ve věku
nad 50 let.
Přihlášky je možné podat prostřednictvím webového formuláře na stránkách školy, osobně

na adrese školy nebo telefonicky na č. 541 123 148, e-mailem
milan.kucera@cichnovabrno.cz.
Přihláška se stává závaznou
uhrazením účastnického poplatku nejpozději 14 dnů před
konáním akce.
PC kurzy mají jednotné kurzovné:
za 8 hodin výuky (4× 2 hodiny) se
platí 640 Kč; za 4 hodiny výuky
(2× 2 hodiny) je cena 320 Kč, přičemž sleva pro absolventy předcházejících kurzů je 10 % z ceny
výuky. Vstup na přednášku většinou vyjde na 40 Kč.
V lednu a únoru škola pořádá
následující kurzy:
Základní kurz PC pro začátečníky – 8 hod. výuky
Výuka ovládání klávesnice a myši, principy práce s MS Windows
Výuka: Po 15.30–17.30 h, od
18. ledna do 8. února 2016
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Kurz PC pro mírně pokročilé –
8 hod. výuky
Předpoklad: základní znalost práce s PC (ovládání klávesnice
a myši)
Zvýšení počítačové gramotnosti účastníků kurzu
Výuka: Po 15.30–17.30 h, od
15. února do 14. března 2016
Kurz Práce s tabletem – 4. hod.
výuky
Výuka ovládání a využívání tabletu.
Výuka: St 15.30–17.30 h, od
13. ledna do 20. ledna 2016
Na další měsíce do konce
aktuálního školního roku se připravují tyto akce: Windows 10
(operační systém MS Windows 10, Windows Store, OneDrive), Práce s tabulkovým
procesorem (práce s MS Excel
– tabulka, formát buňky, vkládání
vzorce, použití funkcí), Práce

s internetem (vyhledávání, elektronická pošta, Skype), Úprava
digitální fotografie (zpracování
digitální fotografie, fotoalba, sdílení fotografií na internetu),
Sociální sítě (využívání Facebook, Skype, LinkedIn, Twitter),
Finanční gramotnost (praktické
sestavování domácího rozpočtu,
a to jak v papírové, tak i elektronické podobě, s využitím tabulkového procesoru MS Excel včetně
internetového prostředí), Kurz
anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé (2 hod./týden).
Škola také připravuje přednášky
Jak pečovat o svoje zdraví (zásady zdravé výživy),Trénink paměti, Sluneční soustava a Právní
minimum. Aktuální program bude
k dispozici na webových stránkách
cichnovabrno.cz/informovanysenior.
 (red)

Informujeme

Záchranáři během cvičení trénovali, jak řešit únik nebezpečné látky

Nadnárodní firma Linde Gas a.s.
se sídlem na Černovickém
nábřeží 10 v Brně vyrábí, prodává a distribuuje technicky speciálně stlačené a zkapalněné
plyny. Vzhledem k tomu, že při
výrobě může dojít k úniku
nebezpečných látek a následnému výbuchu je Linde Gas a. s.
zařazena mezi možné zdroje
mimořádné události na území
Brna. Pro tento případ musí mít
Linde Gas zpracovaný havarijní
plán, který se jednou za tři roky
prověřuje na základě taktického
cvičení.
Letos taktické cvičení proběhlo dne
21. 10. 2015 pod vedením Hasič-

ského záchranného sboru Jihomoravského kraje Brno-město
z požární stanice Lidická. Jednalo
se o cvičení jednotek požární
ochrany v součinnosti s ostatními
složkami Integrovaného záchranného systému v rámci hasebních
obvodů ÚO Brno-město.
Hlavním důvodem taktického cvičení bylo procvičit nejbezpečnější
způsob jak řešit mimořádnou událost – Únik nebezpečné látky. Motivem byla šetrná a bezpečná likvidace tlakových láhví, stojících ve
skupinách s cílem eliminace následujícího rizika výbuchu.
Cílem cvičení bylo zdokonalit a prověřit spolupráci velitelů jednotek
PO, prohloubit spolupráci velitele

zásahu a štábu, velitele zásahu
s PČR a ZZS při záchranných pracích, dále analyzovat a procvičit
spolupráci odstřelovačů PČR JmK
a velitele zásahu.
Cvičení začalo simulovanými zdravotními problémy řidiče vysokozdvižného vozíku naloženého skupinou tlakových láhví.Vozík narazí
do překážky a vzniká požár. Spolupracovníci zajistí požár a volají
112. Začíná evakuace zaměstnanců LINDE GAS. Přijíždějí jednotky
hasičů, které vytyčily nebezpečnou
zónu a vodními proudy ochlazovaly
plynové láhve. Ihned po oznámení
události starosta městské části
Brno-jih svolává svůj krizový štáb.
Následně starosta přijímá opatření
k ochraně obyvatelstva. PČR uzavírá nebezpečnou zónu, mobilní
siréna oznamuje mimořádnou

událost na nedalekém sídlišti.
V místě mimořádné události zasedá Krizový štáb s velitelem zásahu
společně s IZS. Hasiči nadále
ochlazují láhve v areálu firmy.
Odstřelovači na střechách budov
po pokynu velitele zásahu pomocí
dromu odstřelují nebezpečné láhve.Vše proběhlo podle předpokládaných výpočtů a časů.
Cvičení po zhruba dvou hodinách
končí. Složky IZS si zde ověřily taktiku a možnosti likvidace následků
mimořádné události. Jednotky IZS
JmK přitom prokázaly, že jsou zkušení profesionálové. Pokud by se
podobná událost stala, třeba na
dálnici mezi Brnem a Prahou,
zásahové jednotky jsou na tuto
situaci připraveny.


Ing. Ludmila Zrůstová

Jak správně postupovat při volání na tísňovou linku
Každý z nás může být svědkem
možných očekávaných i neočekávaných kritických situací,
které mohou mít vliv na životy,
zdraví a majetek obyvatel. Mezi
takové situace mohou patřit
například: požár, sněhová kalamita, únik nebezpečné látky,
hromadná dopravní nehoda,
ale i vandalizmus, trestné činy,
nebo domácí násilí, a nakonec
i bezpečnostní rizika související s migrační vlnou velkého
rozsahu.
Počínaje měsícem lednem 2016
vám představuji seriál s názvem
Jak postupovat, když ve kterém
bude každý měsíc nastíněná
situace – mimořádná událost
a doporučené možnosti řešení.
V lednovém čísle si připomeneme
jak správně postupovat při
volání na tísňovou linku.
Prvních 60 minut rozhoduje
o závažnosti následků a výši
materiálních a nemateriálních

škod, proto je velmi důležité událost správně nahlásit a požádat
o pomoc prostřednictvím tísňové
linky.
Jak postupovat, když nahlašujeme událost na tísňové lince:
Požádat o pomoc prostřednictvím
tísňové linky můžeme kdykoliv
v případě nouze. Proto si připomeneme myslím již notorický známá národní čísla tísňového
volání.
150 požár, vyprošťování osob,
výbuch, únik nebezpečné látky
a jiné.
155 akutní ohrožení zdraví a života osob.
158 trestné činy, dopravní nehody,
pátrání po pohřešovaných osobách a jiné.
156 městská (obecní) policie –
vandalismus, drobná kriminalita,
špatné parkování, rušení nočního
klidu a jiné.
Jednotné evropské tísňové číslo
112 – voláme při velkých dopravních nehodách a mimořádných

událostech s nutnosti přivolání
minimálně dvou složek IZS, nebo
kdykoliv pokud není možné volat
150, 155, 158 a 156 (například
není pokrytí pro mobilní telefon,
je úplně vyčerpaný kredit předplacené karty, v telefonu není SIM
karta). Tísňové číslo 112 využívají
také cizinci, kteří neznají naše
národní tísňová čísla, proto na lince 112 pracují operátoři, kteří mluví všemi světovými jazyky. Pokud
voláme linku 112, když například
vznikne požár na skládce, hasiči
tuto informaci dostanou od linky
112, s tím, že se prodlužuje čas
dojezdu hasičů. V jiných závažných případech se prodlužuje čas
dojezdu záchranky.
Pravidla volání:
– volání na všechna uvedená čísla je bezplatné z pevné i mobilní
sítě
– čísla volíme vždy bez předvolby.
Tísňová telefonní čísla se smí

volat jen v případě nouze. Zneužití
je trestné.
Na tísňové lince nahlásíme:
– co se přesně stalo
– kde se to stalo (pokud možno
přesnou adresu, číslo silnice,
na dálnici kilometrovník)
– kolik a jaký je stav postižených
– kdo volá (jméno, příjmení, kontakt).
Budete-li vyzváni, abyste nezavěšovali, vyčkejte navázání dalšího kontaktu poté, co operátorka
vyšle lékaře nebo záchranáře
k akci. Voláte-li z mobilního telefonu, nechte jej zapnutý, aby se
vám operátorka mohla v případě
jakýchkoliv nejasností či obtíží
dovolat zpět.
Důležité je snažit se zachovat klid.
Nemějte obavy, že na něco zapomenete, zkušená operátorka se
vás vždy na vše důležité zeptá.
Hovor ukončete jako poslední, až
po operátorce.

Ing. Ludmila Zrůstová
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Názory zastupitelů

Když je „černo“ i během dne

Černý výlepář přímo v akci
I když se procházíte Brnem za
jasného dne, nemůžete se té
černotě vyhnout – narážíte na
ni skoro všude. Hovořím o nelegálním plakátovém výlepu.
Je to vlastně obdoba nepovolených billboardů, o které se rovněž
aktivně zajímám a kde se podařilo
opět po čase rozhýbat příslušné
instituce, aby je začaly nemilosrdně a systematicky odstraňovat.
Jakákoliv forma nelegální reklamy
parazituje na nás všech – zatímco
si organizátoři vlastní zisky zvyšují, zatěžují rozpočet městské
části náklady na její odstranění
a hlavně hyzdí naše město. Čer-

ný výlep také přispívá nemalým
dílem i k tzv. vizuálnímu smogu
či pocitu neuklizenosti (v prostředí s černým výlepem například lidé častěji odhodí odpadky
na zem apod.).
Asi není v silách žádné samosprávy takto se šířící nešvar zcela
vymýtit. Jde o neskonalou drzost
některých organizátorů nejrůznějších, především kulturních akcí
polepit veškeré možné volné
místo. To by u každé zdi nebo
odpadkového koše, u každých
dvířek elektroskříní musel stát
strážník, aby je před nájezdem
polepovačů ochránil. Zlepšit situaci však může kombinace různých

opatření. Prioritu by měla mít ta
nejlevnější: pozornost a nelhostejnost nás všech. Lepiči plakátů
dnes často „operují“ za bílého dne
– podle všeho jsou to většinou
profesionálové pracující pro různé
organizace. Ochránit centrum
města by tak pomohla vaše spolupráce – stačí si všímat. Lze celkem jednoduše odhadnout, že
jsou plakáty lepeny tam, kam
nepatří a pak vyťukat tři magické
číslice 156 na městskou policii
a nahlásit místo, vzezření „lepiče“
(kupř. barvu oblečení) a nejlépe
i směr, kterým míří. Třeba místostarostka Jasna Flamiková zachytila během dne na Komenského
náměstí výlepáře, který si „dílo“
následně dokonce s klidem fotil
(zjevně aby mohl svou práci
„objednateli“ doložit).
Městská část pak zaměstnává
úklidové pracovníky, kteří nedovolený výlep iniciativně odstraňují. Vedení radnice se také snaží
komunikovat s pořadateli, aby
takové reklamní způsoby přestali
užívat. Nově se do smluv o poskytování dotací přidal jak explicitně
zákaz využívání nezákonného
výlepu, tak především účinná
možnost odebrání dotace.
Využívání stejné klauzule jsme

iniciovali i v rámci města Brna. Až
krajním řešením (zejména kvůli
nákladům) je opatřování míst
speciálním antiplakátovacím
nátěrem nebo vymáhání náhrady (tzv. bezdůvodného obohacení) za neoprávněné využití
majetku obce, a to včetně soudních žalob. Zatím ne zcela ověřený směr naznačily pražské
soudy, které za určitých podmínek
umožnily hojit se přímo na jejím
organizátorovi, i když mu nelze
přímo dokázat, že to byla jeho
ruka, která černý výlep realizovala. Z úrovně Brna-střed se nyní
snažíme větším investorům připomínat, aby u nových staveb
pamatovali také na legální veřejné plakátovací plochy; stanovit
to developerům závazně nám
však legislativa neumožňuje. Stejně tak je zde možnost navrhnout
radnici pro plakátování nevzhledná, volná či jinak vhodná
místa v obecním vlastnictví.
Pokud máte v tomto ohledu nějaký tip, budeme vděčni za jejich
oznámení.


JUDr. Michal Závodský,
zastupitel MČ Brno-střed
(nez., za SZ)
Foto: Jasna Flamiková

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese
zodpovědnost za její obsah (§ 4a tiskového zákona).

Ohlasy čtenářů

Před vlastním prahem
Poměrně často slýcháme kritické
poznámky ke kvalitě odvozu
odpadků z bytových domů. Společnost SAKO je povinna odvézt
nejen obsah popelnic, ale z jejich
těsné blízkosti také to, co se do nich
nevejde. Ovšem jen tehdy, je-li takový odpad zabalen v pytlech, igelitových taškách, krabicích a podobně. Obsluha vozu nemůže vlastními
silami čistit dvorky a průjezdy, to by
mnoho domů neobsloužila.
Příkladem k zamyšlení nad vlastním prahem, kde si máme pořádek
udělat dřív, než kritizujeme cizí
nepořádky, může být dvorek domu

na Orlí 7, který je na fotografii.
Podobně to tam vypadá dlouhé
měsíce. Ošklivá hromada není
dílem drogerie, která sídlí v přízemí
domu, ale obyvatel zdejších městských bytů. Majitel drogerie nás
ujistil, že si platí svůj samostatný
odvoz, jak je jeho povinností.
Je podivuhodné, že trvalá a rostoucí hromada odpadu nevadí nikomu z desítek nájemníků, kteří
kolem ní denně chodí. Jinak by
snad využili možnosti napsat nebo
zavolat do SAKO a objednali by si
další nádobu na odpad. Když člověk přivykne špíně na vlastním
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dvorku tak, že ji už ani nevnímá,
má dobře založeno na úpadek

vlastní osoby, rodiny…

Jan Maur

Ohlasy čtenářů

Reakce na článek „Vedení radnice podporuje jízdu na kole“
Rád bych krátce reagoval na článek „Vedení radnice podporuje
jízdu na kole“. Ano, je to bohužel
tak. A chtěl bych se zeptat osob,
které tak vehementně propagují
na radnici kola na úkor chodců
a řidičů, kdy začnou něco dělat
s tím, že „cyklisté“ jsou čím dál
nebezpečnější. Nepamatuji si, že
by ještě zhruba 2–3 roky zpátky
byl s nimi takový problém jako
nyní. Prakticky každý den jich po
městě potkáme v okolí centra
několik, kteří se chovají zcela bezohledně, jezdí vysokou rychlostí
po chodnících, přechodech pro

chodce či v zákazech. Případně
ignorují již vybudované pruhy
a stezky (např. na ulici Botanická
jezdí po vozovce i v protisměru
a vytvářejí tak kolizní situace dnes
a denně). Podobně je to v parku
Lužánky, který už prakticky vůbec
neslouží k tomu, k čemu by měl
a je z něj cyklopejskařská zóna
po celé ploše. Pokud jsou na toto
„cyklisté“ upozorněni, jsou velmi
arogantní až sprostí a to i vůči
rodičům s dětmi či starším lidem,
které předtím téměř srazí. Na
chodníku. Městská policie toto
odmítá řešit i na výslovné upozor-

nění přímo na místě („nemůže prý
být všude“), ale času na rozdávání
lístečků za rohem za stěrače má
zjevně dost (stojící auto pár minut
před koncem blokového čištění
těžko někoho omezí či ohrozí na
rozdíl od bezohledného cyklisty).
Ale chápu, je potřeba vybrat co
nejvíce na pokutách a u cyklistů
je to pro městskou policii zřejmě
nemožné a moc práce. Pak se
ovšem ptám, k čemu nám takoví
„strážci pořádku“ vůbec jsou.
Radnice by místo podpory minoritních skupin či kamarádů z nátlakových organizací jako Brnona-

kole měla řešit to, co se občané
sami rozhodli využívat. A to rozhodně není cyklistika ve městě
nebo zavádění „pražských“
modrých nefunkčních zón pro
parkování v Brně. Pro začátek by
stačilo opravit některé roky děravé
chodníky na Středu, to zcela jistě
ocení občané daleko více než další pomalovanou ulici piktogramy,
které stejně neznamenají vůbec
nic, ač je někteří cyklisté zcela
mylně považují za nějaký vyhrazený prostor.

města, není potřeba okruh Brna,
je lépe rozšířit emisní zóny, platit
další daně a poplatky za neumožnění parkovat – cituji: „V řádu stokorun, které přece nezatíží rodinný
rozpočet.“
Vyhnat tu pakáž studenty, kteří
parkují v Brně, vyhnat opraváře,
řemeslníky, živnostníky, ty co jezdí
za prací a turisty, vždyť zabírají
místa k parkování pro ty, co zde
bydlí.
Vždyť aut a v Brně nemají smysl
žádný – prostě tam jen stojí a zabírají zbytek místa mezi domy, takže
obyvatelé – lidi se prodírají mezi

zpětnými zrcátky a pejskové močí
na kola.
A bude hůř – pohonné hmoty
časem zdraží, budou jezdit jen
zámožní, ostatní „obyčejní“ budou
parkovat možná ve dvou až třech
vrstvách na sobě a platit.
Slib lepšího parkování je hezké slovo, jako by se vytvářel zelený park.
A pak budou parky z nakupených
aut místo stromů.
Pro chodce a kolaře bude v České
kotlině ráj na zemi. Ale to už v zemi
mistra Jana Husa, J. Dobrovského, T. G. Masaryka budou jiné
poměry!  Milan Ivo Koukol jr.

před taxíky? Může si naše město
Brno v klidu vychutnat?
Samozřejmě chápu, že do pěší
zóny může vjet sanitka spěchající
pro pacienta např. s infarktem či
plynaři jedoucí k havárii. Ale hrome, proč taxíky? Je to ve veřejném zájmu?
Copak bohatší (či spíše pohodlnější) fyzické osoby nemohou ujít
sto či dvě metrů pěšky k nejbližšímu stanovišti Taxislužby?
Nebo jiná situace: občan či turista
si koupí zmrzlinu, kebab či pizzu
a chce si ji v klidu pěší zóny sníst,

avšak požitek mu zkazí chvátající
taxík.
Hlavně neříkejte páni radní, že si
svačinu turista má sníst na lavičce, těch je v centru Brna nedostatek, či jsou obsazeny bezdomovci nebo zničeny vandaly.
A věřte, což vím ze své zkušenosti
i zkušenosti řady přátel, brněnští
taxikáři přehnanou ohleduplností
rozhodně netrpí, mnohdy jedou
i 50 až 60 km/hod. po pěší zóně!

Petr Kolman,
autor je vysokoškolský pedagog
(PF MU) a občan Brna-střed



Tomáš Novotný

30 km/hod. poté 0 km/hod.
V Brně byl zrušen územní plán
rozvoje města a zastaven vývoj
Brna po stránce duchovní i světské.
Ekologicky naladěný škarohlíd
namítá: proč by Brno mělo být prosperující křižovatkou cest vlakových i dálničních? Proto zachovejte
stav z doby císaře Josefa II. Kdy
hlavní nádraží hostilo svobodnou
železnici z Rakouska do Brna
a žádné rychlovlaky s nebezpečnou rychlostí 130 km/hod. Rozvoj veletržního Brna směrem na jih
zastavit, zastavit rozvoj všeho.

Brno se svými sakrálními a světskými stavbami, se svým duchovním a kulturním životem izolovat.
Zastavět chodníky různobarevnými ekologickými kontejnery, silnice a chodníky zúžit ve prospěch
privilegovaných dotovaných teple
oblečených kolařů a střed města
pomalovat na stezky pro dva kolaře
za hodinu v létě, jak je oficiálně
uvedeno, kteří projedou a neohrozí
tramvaje, chodce, zásobování,
policii, taxi a ani maminky s kočárky
atd.
Ekologové tvrdí, proč zprovoznit
R43, když doprava vede středem

BRNO: Taxíky v centru
Jako obyvatele Brno-středu mě
trápí jedna věc. Taxikáři v centru.
In media res: Nechápu proč je
povolen vjezd a tolerována rychlá
jízda taxikářů v pěších zónách
v centru. Např. v ulicích Masarykova, Česká, Starobrněnská,
Kobližná, Zámečnická a dalších.
Proč je to povoleno? Jakou kvalitu
má procházka po pěší (!) zóně
jinak pěkného města, kde občané
musejí neustále uskakovat před
sebevědomými taxikáři? Taxikáři

brázdícími, ne zrovna pomalu,
naším brněnským centrem? Cui
bono?
Někdo možná namítne – to je pro
podporu turismu.
Má Magistrát města Brna (MMB)
či ÚMČ Brno-střed či jiná veřejná
instituce zpracovánu studii, kolik
do veřejné kasy přináší fakt, že je
povoleno taxikářům jezdit těmito
brněnskými klidovými zónami?
Pokud ano, ať ji zveřejní.
Jakou vzpomínku si odnese např.
rakouský, ruský či pražský senior-turista, který musí uskakovat

Nestrpčujte chodcům život cyklisty
Dovoluji si reagovat na váš článek
týkající se jízdy na kole jako běžné
součásti dopravy. Chtěl bych upozornit, že ve a kolem středu města žije

velká část starších lidí, kteří prostě
na kole nejezdí a umisťování cyklopruhů na chodníky, které mají sloužit
především chodcům je bezohledné

(viz nesmyslné značení na ul. Botanické, kde dochází ke kolizím)! Chodci jsou již beztak omezování při chůzi
zaparkovanými auty, mnohde kolmo

k domům tak, že maminka s kočárkem neprojde a musí auto obejít po
silnici! Takže jim ještě nestrpčujte
život cyklisty!  Ing. Jiří Kubíček

Tato rubrika obsahuje názory čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese
zodpovědnost za její obsah.
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Naše školy

Studenti z Křídlovické a jejich zahraniční hosté zkoumali
využití vody v současnosti
Na přelomu září a října proběhl
na naší škole, tedy na ZŠ Křídlovická, již čtvrtý kurz projektu
Erasmus+: Water and Its Magical Power.
V loňském školním roce jsme se
sešli v Bulharsku, Řecku a Francii.
V pondělí 28. září k nám přijelo 21
zahraničních studentů z pěti partnerských škol. Žáky doprovázelo
11 pedagogů z Francie, Řecka,
Španělska, Rumunska a Bulharska. Téma kurzu bylo využití vody
v současnosti (The Using of Water
Today). V úterý jsme se sešli
v krásném prostředí radnice Brnostřed, abychom se vzájemně
poznali a představili. Odpoledne
nás čekaly čtyři workshopy (chemická laboratoř, mezinárodní jazykolamy související s vodou, ledolamky s naší školní psycholožkou
a bublinová dílna) na naší základní
škole. Středa byla turistická, naši
studenti provedli svoje zahraniční
vrstevníky oblíbenou trasou Skalní mlýn – Macocha – Vývěr Punkvy – Punkevní jeskyně. Ve čtvrtek

jsme byli překvapeni množstvím
kašen a fontán v našem městě
Brně. A protože voda hraje také
důležitou roli v průmyslu, navštívili
jsme v pátek vodní elektrárnu
v Dalešicích a český rodinný pivovar Dalešice. Poslední den našeho setkání nemohla chybět Brněnská přehrada s její unikátní lodní
dopravou a středověký hrad Veveří. Odpoledne jsme se rozloučili
promítáním fotografií z kurzu
a myšlenkových map, které vznikly během čtvrteční fotografické díl-

ny. Závěrečné setkání a slzy při
loučení všech účastníků nás přesvědčily, že jsme si společný týden
řádně užili. Na závěr velmi děkujeme všem rodičům a žákům naší
školy, kteří na týden vytvořili nové
domovy pro naše zahraniční

návštěvníky. Už se moc těšíme na
jarní setkání v Rumunsku a Španělsku.

Mgr. Pavlína Trnková
(koordinátor projektu)
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 – Zájem o přípravné třídy roste
Přípravné třídy fungují na několika školách v městské části
Brno-střed již řadu let. Vzdělávají předškolní děti, které potřebují intenzivnější přípravu pro
úspěšný nástup do první třídy.
Od letošního školního roku bylo
možné, díky změně legislativy,
přijmout i žáky bez sociálního
a kulturního znevýhodnění, u kterých byly zjištěny dílčí nedostatky
například v řeči, grafomotorice,
sluchovém či zrakovém vnímání.

Zájem rodičů o tento typ vzdělávání byl opravdu velký a často se
nepodařilo uspokojit všechny
zájemce. Také v budově základní
školy na ulici Stará 13 došlo k rozšíření počtu přípravných ročníků
z původních dvou na tři třídy a to
i přes to, že je zde navýšen běžný
počet žáků. Děti zde pracují pod
vedením zkušených pedagogů
s prvky programu Začít spolu, který rozvíjí nejen konkrétní předškolní dovednosti, ale učí děti
samostatnosti, spolupráci ve sku-

pině, zodpovědnosti, pravidlům
soužití, komunikaci a řadě dalších
kompetencí. Předností tohoto
programu je také intenzivní spolupráce s rodinou, která umožňuje
i zapojení rodinného příslušníka
do výuky samotné. Součástí spolupráce jsou také Edukativně stimulační skupiny či konzultace
v rámci realizované logopedické
prevence. Na škole působí školní
poradenské pracoviště, které
může rodinám i žákům samotným
poskytnout širokou škálu podpory.

Nespornou výhodou přípravných
tříd je rovněž nízká finanční
náročnost pro rodiče. Děti zde
mají veškeré pomůcky a vybavení
k dispozici zdarma, do školy si
nosí pouze svačinu. Termíny zápisů se kvapem blíží! Vzhledem
k letošnímu zvýšenému zájmu
o přípravné třídy je i na nadcházející školní rok nutné začít uvažovat o umístění dítěte včas.


Mgr. Zdeňka Párová,
učitelka přípravné třídy

Žáci ze ZŠ Hroznová absolvovali výměnný pobyt ve Stuttgartu
V týdnu od 19. do 23. října vyjelo
16 žáků 8. a 9. tříd ZŠ Brno,
Hroznová 1 na výměnný pobyt
do Stuttgartu. V březnu byly
dívky z naší partnerské školy
Schloss-Realschule für Mädchen v Brně, teď jsme je jeli
navštívit my.
Program byl nabitý. Dopoledne děti
měly možnost nahlédnout do

vyučování různých předmětů.
Aktivně se zapojily do hodin němčiny a angličtiny. Velmi je bavily pracovní činnosti, kde společně vyřezávaly a malovaly písmena ze
dřeva. Z nich jsme v naší škole
vytvořili nástěnku o všech zážitcích
z výměnného pobytu. Odpoledne
měli žáci možnost prohlédnout si
pamětihodnosti Stuttgartu, užít si
atrakce v parku na Killesbergu,
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v zoologické zahradě Wilhelma,
ale i v obchodním centru Milaneo
s přilehlou knihovnou. Zajímavé
bylo poznat život v rodinách, kde
využily své znalosti angličtiny
a němčiny. Společně jsme sportovali, vařili zdravá jídla a hráli spoustu her. Týden rychle utekl a my se

museli vrátit domů. Už teď se ale
těšíme se na červen, kdy přivítáme
další skupinu dívek v Brně.

Barbora Koryčanská,
Miroslava Geislerová,
Tereza Machátová
učitelky německého jazyka
Základní škola Brno, Hroznová 1

Naše školy

Mateřská škola na Křídlovické má za sebou úspěšný projekt
Pomozte mi mluvit hezky česky
V rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015, poskytnutého
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se naše
MŠ přihlásila do tohoto programu s projektem „Pomozte mi
mluvit hezky česky“ – projekt
na podporu logopedické prevence v MŠ Křídlovická.
Vzhledem k tomu, že v současné
době byl obecně zaznamenán
vysoký výskyt řečových vad u dětí
předškolního věku a vzhledem
k tomu, že jedním z hlavních
vzdělávacích cílů předškolního
vzdělávání je rozvoj komunikačních schopností, rozhodli jsme se
zefektivnit řečovou výchovu dětí
a zařadit do programu naší MŠ
logopedickou prevenci.
Cíle tohoto projektu byly čtyři:
1. Aktivní vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností, předcházení poruchám
komunikačních schopností
a podpora správného řečového vývoje.
2. Správný řečový vývoj podpořit
vhodnými logopedickými pomůckami, které pomohou pedagogům při práci.
3. Rozšíření kvalifikace pedagogického pracovníka MŠ, a to
v akreditovaném programu

Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve
školství.
4. Podpora motivace rodičů
a jejich nenásilné včlenění do
spolupráce při rozvoji řeči
jejich dětí. Dále jejich informovanost a zainteresovanost
v této oblasti.
Materiální zajištění projektu bylo
z dotace MŠMT na tento projekt
a ze spolufinancování naší školou.
Vzhledem k tomu, že projekt byl
úspěšný, podařilo se nám dosáhnout všech čtyř cílů. Byla uskutečněna „Motivační schůzka“ klinického logopeda s rodiči, kde byli
rodiče informováni o důležitosti
řečového rozvoje dětí v předškolním věku a o možnosti nápravy

řečových vad. V naší MŠ byla také
uskutečněna depistáž dětí s řečovými vadami a rodiče obdrželi
vyjádření logopeda k úrovni řečového vývoje jejich dětí, s případným doporučením k logopedické
péči. Dále jsme díky projektu
vybavili naši MŠ moderními
pomůckami, počítačovou technikou s výukovými logopedickými
programy, přenosným CD přehrávačem, laminovačkou a fóliemi
pro zatavování kartiček a obrázků, které podpoří logopedickou
činnost. Díky novému vybavení
se stane logopedická péče pro
děti atraktivnější a zábavnější.
Došlo i k rozšíření kvalifikace jednoho z pedagogických pracovníků MŠ, a to v akreditovaném programu Logopedický asistent –

primární logopedická prevence
ve školství.
Handicap v oblasti řeči může přinést dítěti mnoho problémů v životě. Je ohroženo jeho postavení ve
skupině vrstevníků, v navazování
vztahů i v sebehodnocení. Narušení řečového vývoje může způsobovat i obtíže při učení, a pokud
přetrvává do dospělosti, i ve volbě
povolání. U předškolních dětí velmi často přetrvává nesprávná
výslovnost mnoha hlásek a artikulační neobratnost. Dále bývá
oslabena fonematická diferenciace, analýza a syntéza i sluchová
paměť. To vše se negativně projeví při nácviku čtení a psaní.
Oslabení jazykového citu znesnadňuje procvičování gramatiky.
Nedostatky v porozumění řeči
a malá slovní zásoba znamenají
pro dítě velké znevýhodnění při
získávání nových informací v jednotlivých předmětech. Je dokázáno, že deficity ve vývoji řeči
v předškolním věku často předcházejí specifickým poruchám
učení, které se projeví až v ZŠ.
Proto jsme velmi rádi, že se nám
podařilo tímto úspěšným projektem podpořit tak důležitou oblast,
jako je logopedická prevence
v naší MŠ.


Mgr. Lenka Hofírková,
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická

Základní škola Husova představila moderní dějiny projektem
Střední Evropa a studená válka aneb Po stopách železné opony
Naše škola získala se svým
projektem „Střední Evropa
a studená válka aneb Po stopách železné opony“ grant
z „Dotačního programu MŠMT
na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin
a multikulturní výchovy v roce
2015“.
Hlavním cílem projektu bylo srozumitelným způsobem seznámit
žáky s historií železné opony
a obdobím studené války ve
střední Evropě. V první polovině
roku 2015 proběhl dějepisný
seminář, během něhož se uskutečnila exkurze do Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze

a Muzea železné opony ve Valticích. Součástí dalších projektových aktivit byla i prohlídka Národního parku Podyjí a návštěva
Berlína, při které žáci navštívili
několik pamětihodností souvisejících s obdobím studené války
a rozděleného Berlína.
Na závěr celého projektu se žáci
školy zúčastnili mezinárodní konference na zámku v Mikulově, kde
mimo jiné vystavovali své výtvarné práce o železné oponě. Poděkování za možnost uspořádání
žákovské výstavy patří Občanskému sdružení Paměť, které
konferenci o železné oponě pořádalo. Velké poděkování patří také
učitelům, kteří se aktivně a zod-

povědně podíleli na uspořádání
jednotlivých aktivit projektu a tvorbě didaktických materiálů.



Jakub Cimala,
učitel a manažer projektu
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Naše školy

Nová iPadová učebna překonává všechna očekávání
Nová mobilní iPadová učebna
zakoupená v projektu Oranžové mobilní vzdělávání díky
finančnímu příspěvku Nadace
ČEZ se v tomto školním roce
stává nejvytíženějším pracovním nástrojem na základní škole Husova.
Jako jedna z pilotních daltonských
škol v ČR vede ZŠ a MŠ Husova
dlouhodobě žáky k samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráci.
Jedním z mnoha nástrojů jsou
také různé projekty, které žáci
zpracovávají z rozličných druhů
informací a zdrojů.
Dvacet šest nových iPadů nyní
přináší do dlouhodobě praxí ověřených postupů nový rozměr
i zcela nové možnosti.
Na škole byla do loňského roku
pouze jedna, plně vytížená počítačová učebna a několik notebooků, které kolovaly ze třídy do třídy.
Žákům i učitelům citelně scházela
možnost pracovat s technologiemi v několika vyučovacích hodinách najednou. Vznikl proto
záměr pořídit mobilní učebnu, která by jednak rozšířila kapacitu stávající počítačové učebny, jednak
umožnila pracovat s moderními
technologiemi také mimo školu
na exkurzích a výletech. A jen díky
významnému příspěvku Nadace
ČEZ se nám toto přání podařilo
realizovat.
Z finanční podpory Nadace ČEZ
ve výši 406 000 Kč zakoupila
Husovka 26 ks tabletů iPad Air
s pamětí 64 GB, ochranné obaly
a synchronizační kufr, díky kterému jsou iPady dostatečně chráněny při přenášení a současně
umožňuje jejich nabíjení. Pro
snadnější práci při editování textu
jsme zakoupili také dvě klávesnice typu Cover, které pomáhají učitelům snadněji vytvářet materiály
pro žáky přímo na iPadech. Hodí
se zejména pro psaní textů v pra-

covních listech, které kombinují
klasické aktivity spolu s využitím
možností moderních technologií.
Ve škole slouží iPady jako přenosná počítačová učebna, žáci
vyhledávají různé informace do
všech možných vzdělávacích
předmětů a tyto informace přetavují do tradičních poznámek nebo
z nich vytváří různé infografiky,
plakáty a další materiály.
„Práce s tablety nás baví, je to příjemné zpestření výuky. Tablety
jsou rychlé s dobrým wi-fi připojením a snadno se ovládají. Je jich
zatím sice jen pro jednu třídu, ale
i tak je to skvělé. Jsem hrozně
vděčný, že se nám této techniky
dostalo,“ hodnotí své zkušenosti
s učebnou Vojta Š. z 9.B. A Petra H.
z 9.A dodává: „Je hrozně super
nekoukat v hodině jen do učebnice, ale i dělat něco interaktivního.
Oceňuji, že se s iPady vyučuje
způsobem, který pohlcuje dnešní
svět – s chytrými zařízeními.“
Díky iPadům mají naši žáci po
ruce nezměřitelné množství informací, které jim pomůže daná
témata pečlivě uchopit, podrobně
prozkoumat, vybrat to nejdůležitější a následně zpracovat do
atraktivní podoby. Kreativní vyžití
se tedy nesoustředí jen do tradičních výchov, kdy v hudební výchově vedle poslechů skladeb na
internetu zkoušejí žáci skládat
svoji vlastní hudbu, ve výtvarné
výchově malují do různých aplikací či upravují fotografie, ale
napříč předměty a vedou žáky
k hlubšímu uvědomění a pochopení, jaký význam nese i grafické
zpracování informace.
Na exkurzích se žáci mění ve
výzkumníky a využívají plný potenciál tabletů, fotografují, filmují, do
tabletů rovnou zaznamenávají
nápady a poznámky z probíhajících výzkumů. K těmto se potom
vracejí ve škole, kdy na iPadech
zpracovávají výsledky své práce.

Vedle zpracování „tvrdých dat“ se
věnují také kreativním činnostem
jako úprava fotografií či stříhání
videí. V budoucnu plánujeme
zakoupit také externí senzory připojitelné k tabletům, jako jsou různá čidla pro měření teploty či makro-čočky na fotoaparáty v tabletu
pro detailní záběry přírodnin.
A to není vše. Díky více než
80 000 aplikacím v obchodě AppStore, z nichž většina je v angličtině, iPady pomáhají a budou dále
pomáhat žákům rozvíjet vedle
znalostí také jejich jazykové
dovednosti. O tom se měli možnost přesvědčit i žáci, kteří se
účastnili exkurze do Berlína
v rámci projektu Po stopách železné opony, kdy jim historii míst
s pozůstatky berlínské zdi přiblížila mimo jiné i aplikace Cold War
Walking Tour In Berlin.
Jak hodnotí přínos iPadů učitelé?
„iPady mi pomáhají rozšířit škálu
výtvarných vyjadřovacích prostředků, které mohu se svými
žáky v hodinách tvořivě používat.
iPady ukrývají mnoho funkcí v jednom zařízení, možnosti vyhledávání na internetu se kombinují
s nepřebernou nabídkou aplikací,
které všechny lze efektivně využít

k rozvoji dovedností žáků. Žáci
mohou fotit, své fotky upravují,
doplňují o další grafické prvky, píší
své vlastní texty a v kombinaci
s propojenými školními Google
aplikacemi umožňují vytvářet velmi pokročilé materiály. Navíc je to
způsobem, který je dnešní generaci velmi blízký,“ hodnotí iPady
paní učitelka Lída Fidlerová. Jedním z výsledků její práce v projektu je také dvojjazyčná e-kniha
a tištěná kniha o Elišce Rejčce,
která byla oceněna i Knihovnou
Raczynckych v polské Poznani.
Projekt Oranžové mobilní vzdělávání v tomto kalendářním roce
končí, ale mobilní iPadová učebna na škole zůstává. Nadace ČEZ
nám umožnila přiblížit nejmodernější technologie a práci s nimi
našim žákům a ukázat jim, že se
s pomocí „chytrých“ zařízení lze
efektivně a především zábavně
učit. A pevně věříme, že i díky zkušenostem získaným při práci
s iPady se mnoha žákům otevírají
nové možnosti i vzhledem k jejich
budoucím zaměstnáním.

Lukáš Bajer,
koordinátor projektu
Oranžové mobilní vzdělávání,
ZŠ a MŠ Husova Brno

kterou týmy dostaly. Dál už musely samy.
Celou cestou je provázely kapitoly
z knihy Malý princ a k nim byly
zadané úkoly na procvičení hlavy
i těla. Pokud tým složil liščino
tajemství, dostal pamětní kartičku
i s názvem svého týmu.

Pak už nic nebránilo tomu jít prozkoumat družinu a u toho se občerstvit. K dispozici bylo sladké
i slané pečivo, ovoce, ale i domácí
punč. Děkujeme všem účastníkům za příjemnou atmosféru.

Za vychovatelky ŠD
Radka Živnůstková

Cesta s Malým princem za světlem
„Správně vidíme jen srdcem. Co
je důležité, je očím neviditelné.“
Stejně jako Malý princ, tak i týmy
účastnící se družinové akce na
ZŠ Úvoz „Cesta s Malým princem
za světlem“, si odnesly toto
tajemství, které sdělila liška v knize Antoina de Saint-Exupéryho.

Děti doma vyzvaly rodiče či prarodiče k účasti a přihlásily tým.
Cestu jim zpříjemňovala lucerna,
kterou si v družině předem vyrobily. Ve vestibulu školy obdržely
průvodní list a mohly vyrazit.
„Postupujte po svíčkách a držte
se vlevo,“ tak zněla informace,
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Rozhovor

Vlasta Švejdová: Obyčejné malé denní radosti jsou ty nejradostnější...
S paní Vlastou Švejdovou jsem
si povídal pár metrů od domu
v Kozí ulici, kde žila a tvořila
šestatřicet let. Seděli jsme ve
foyer Českého rozhlasu Brno
v Beethovenově, a proto jsme
téma domova, Brna i spolupráce
s nejposlouchanějším rádiem
v kraji nemohli opomenout. Paní
Švejdová s úsměvem vzpomenula, jak se stávala velmi vítanou
„náhradnicí“, když se někdo
z objednaných hostů živého rozhlasového vysílání nedostavil.
Měla to „přes ulici“, stačilo zatelefonovat a vždycky bylo o čem
si povídat. Ostatně, i při našem
rozhovoru mi na úvod řekla, že
už je za ty roky nastavená tak, že
když se jí zeptám na cokoliv, tak
mi odpoví. K našemu povídání
přišla ze studia České televize,
kde ve dvou vstupech zvala
v živém vysílání na svoji výstavu
Hádám, hádám pohádku, která
probíhá na Špilberku. Televizní
vstupy byly ale krátké, informativní, a přestože se moderátoři
snažili představit hosta jako jednu z našich nejznámějších a nejlepších současných ilustrátorek,
kreslířek a malířek, jejíž nějaký
obrázek s okatou holčičkou
a klukem má doma snad každý –
ať už v nějaké knížce, učebnici,
leporelu nebo třeba na staré krabici od Sunaru, neřeklo se zdaleka všechno...

Nebyli jsme tak spotřební. Nám
stačilo málo, protože i málo bylo.
Je samozřejmě dobře, že je hmotný dostatek, ale třeba některé
hračky pro děti se mi nelíbí. Líbí
se mi ty, které probouzejí přirozenou dětskou hravost, fantazii
a jsou blízké psychice dítěte. Chci,
aby takové byly i moje obrázky. Ale
stejně jako před lety záleží především na rodině, na rodičích, jak
se dítě bude dál utvářet. Jsem
ráda, když rodiče už od raného
dětství svoje děti kultivují. Já jsem
vyrostla na Alšově Špalíčku
a dodnes si vybavuji básničky, písničky, říkadla. Ty Alšovy obrázky
mě hluboce zasáhly. Moje první
úspěšná kniha byl Budulínek
v úpravě Josefa Věromíra Plevy.
Poprvé vyšla před třiceti lety
a dodnes mi nosí děti tu knížku
k podpisu.
To mě těší. Jednou jsem potkala
malou holčičku s maminkou a ta
povídá – tak to je ta paní, která ti
nakreslila Budulínka. A holčička
se obrátila na mámu a ptá se – to
je ta Božena Němcová? Je dobře,
že nás děti přes to přečtené a viděné dovedou rozesmát i dojmout.
Děti mají také schopnost vystihnout velmi lakonicky svoje pocity.
Když můj vnuk dočetl moji knížku
Na hradě už nestraší, řekl mi jen
stručně – babi, je to dobrý, je to
o naší rodině.

Čím jste chtěla být jako malá?
Zvala jste na výstavu, ale co byste
ještě ráda řekla, kdyby bylo víc
času?

Už odmalička jsem ráda malovala. Celé prázdniny jsem prokreslila
a všude, kam jsem přijela, jsem
musela mít tužku, papír a barvičky. Z výtvarné výchovy jsem měla
pořád jedničky a přestože mám
„hudební hluch“, moje kreslení
mně zajistilo i jedničku ze zpěvu.
Měla jsem vždycky krásně vedený a ilustrovaný sešit (úsměv).

Celý svůj tvůrčí život kreslím převážně pro děti. A teď se zamýšlím,
jak dnešní děti vnímají současnou
situaci ve světě. I my dospělí těžko
zpracováváme to trápení lidí, ale
i obavu o zachování našich jistot
a naší kultury. Teď jsou děti samozřejmě daleko více v dosahu nejrůznějších médií než jsme byli my,
dostávají se jim mnohdy i drastické informace o vývoji ve světě
a některé to velmi intenzivně prožívají. A tak bych chtěla říct, že
přeji všem dětem, aby se ta situace co nejdříve uklidnila a naše děti
mohly žít to svoje šťastné a klidné
dětství. České dětství.

Jako autorku vás identifikují
okaté děti. Opravdu začínáte
každou svoji kresbu od očí?

Myslíte si, že dnešní děti jsou jiné,
než jsme byli my – dříve narození?

Před dvanácti lety jsem vážně
onemocněla. Byla jsem onkolo-

Ano. Podle výrazu očí pak tvořím
pohyb. Nahrbení, vzpřímenost,
celkový výraz a charakter postavičky. Oči jsou světlo duše.

V poslední době ale malujete
i jiné obrazy než jen okaté děti.

Profil
gická pacientka a moc jsem nevycházela z domu. Ale člověk musí
něco dělat. Já jsem byla zvyklá
celý život za jakýchkoliv okolností
několik hodin denně kreslit, ale
potřebovala jsem si i odpočinout.
A po těch kresbách, kdy vzniká
nejdříve černobílá linka a oči jsou
unaveny, tak začala vznikat
barevná plátna, oleje. A maluji
doposud. A možná proto, že jsem
v době nemoci nechodila moc do
města, začala jsem to město
malovat. Ulice zaplněné maminkami a dětmi, občas i nějaký ten
muž se tam vyskytne... Brno
maluji doposud. Brno je můj život.
Já su (úsměv) brněnská malířka.

Co vám pomohlo nemoc překonat?
Právě to malování a samozřejmě
rodina. A věřím v Boha.

Vzpomenete si, kdo, nebo co vám
udělalo v poslední době radost?
Radost mi dělají malí i velcí
návštěvníci výstavy na Špilberku.
Dívám se, jak se rodiče vracejí do
dětství a ti malí objevují něco
nového. Ale co je to vlastně
radost? Jsou malé i velké radosti.
A ty obyčejné malé denní radosti
jsou asi ty nejradostnější. Ty velké
radosti přinášejí někdy s sebou
velký stres. Už to sice není jako
dřív, když jsem si třeba při jízdě
tramvají něco představovala
a musela jsem vystoupit, jak jsem
se smála, ale můžu třeba nemít
radost z toho, že mě neopouští
fantazie? A že stále kreslím
a maluji?

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Vlasta Švejdová se narodila 22.července 1946 v Brně, kde bydlí celý
život. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu, obor drobný
umělecký průmysl – loutkářství
a hračky. Po maturitě v roce 1964
krátce pracovala v propagaci Zbrojovky a dodnes s úsměvem vzpomíná, jak chodila ráno k píchačkám.
Na počátku své umělecké dráhy se
věnovala psaní krátkých příběhů
a pohádek a novinové ilustraci. Spolupracovala zejména s brněnskou
Rovností, ale její přirozený smysl
pro humor a cit pro reflexi všedních
životních okamžiků a jejich úsměvnou transformaci ji přivedl na post
kmenové autorky tehdy nejpopulárnějšího humoristického časopisu
Dikobraz. Spolupracovala také s Filmovým studiem Barrandov a podílela se na tvorbě sedmi kreslených
filmů. Film „Matka?“ získal první
cenu na festivalu Červeného kříže
a Červeného půlměsíce ve Varně
v roce 1983. Pro Zlínské studio
vytvořila film O křečkovi a byla
výtvarnicí pohádky O bojácném Floriánkovi, kterou v roce 1999 natočilo
brněnské studio České televize.
Radostí pro ni byly i ilustrace téměř
čtyřiceti obalů hudebních nosičů.
Napsala a nakreslila dvě knížky pro
děti: Kaštánek a Na hradě už nestraší. Ilustrovala více než 100 knížek
převážně pro děti a mnoho učebnic,
toho si velmi cení. Je držitelkou ceny
Pohádkový zvoneček nakladatelství
Melantrich a časopisu Ahoj na sobotu. V poslední době se věnuje i tvorbě
pro dospělé, převážně olejomalbě
a perokresbě. Ve svém volném čase
čte knihy, na které doposud neměla
čas... Má dvě dcery a dva syny, šest
vnoučat – Anežku, Ditu, Karolínu,
Markétu, Jenny a Patrika a tři pravnoučata – Juditu, Metoděje a nejmladšího Jeronýma. Více na
www.vlastasvejdova.cz.
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26. mezinárodní
veletrh průmyslu
cestovního ruchu

25. mezinárodní
veletrh turistických
možností v regionech

Festival krajových
specialit a regionální
potraviny

www.regiontour.cz
16
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Při stávající opravě ulice
Horova není provoz naší
ﬁremní prodejny přerušen.
Vjezd z ulice Královopolská.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

– postele
– jednolůžka
– rozkládací pohovky
– sedací soupravy
– křesla
– zdravotní matrace a rošty
– atypická výroba
– montáž zdarma, odvoz
starého nábytku k likvidaci
– výhodný nákup přímo
od výrobce

www.pohrby.cz

otevírací doba: po-pá 9:00-18:00 hod
so 9:00-12:00 hod

www.teplarny.cz

Novinka! 9\XäLMWH]DYiGċFtFHQ\
–20 % na vanové koupele
YOpýLYpPLQHUiOQtYRGċ
Y+RWHOX7HUPDO0XâRY
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H
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ko YDQ 
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el Yp 
e

prodejna: Horova 65, 616 00 BRNO 16
tel./fax:+420 541 213 386
info@ustohal.cz
mobil: 604 238 700
e-shop: www.nabytekustohal.cz

6OHYXMHPRäQRýHUSDWVHVOHYRYéPNXSRQHP

více informací naleznete na

www.hoteltermal.cz
Hřejeme Brno již 85 let

PF 2016

+RWHO7HUPDO0XâRY°3DVRKOiYN\YWċVQpEOt]NRVWL
$TXDODQGX0RUDYLDQDKODYQtWUDVH%UQR°9tGHĕ
Ubytování / restaurace / konference / restaurace / wellness
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STAROŽITNOSTI

Starožitnosti
!!! PENÍZE IHNED NA RUKU !!!

založeno 1991

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

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

PŘ

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

tel.: 737 171 367

IJE
a o DEM
dv E Z
ez DA
em R
e MA

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

Klub plavecké školy Krokodýl Brno nabízí:
Ͳ WůĂǀĄŶşƌŽĚŝēƽƐĚĢƚŵŝŽĚϮůĞƚ
- Základní a zdokonalovací plavání
Ͳ <ŽŶĚŝēŶşƉůĂǀĄŶşŝƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ
Ͳ sǉŬŽŶŶŽƐƚŶşĂǌĄǀŽĚŶşƉůĂǀĄŶş
WůĂǀĞŵĞŶĂďĂǌĠŶĞĐŚ͗
d:dĞƐůĂ͕ǌĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝ͕ŶĂWŽŶĄǀĐĞ͕ǀ<ŽƵƚŽǀŝĐşĐŚĂŶĂ<ƌĂǀş,ŽƎĞ͘
/ŶĨŽ͗:ŝƎŝŶĂǀƌēŬŽǀĄ͕
ƚĞů͗͘ϳϯϳϴϯϯϲϱϭ͕ĞͲŵĂŝů͗ŬƌŽŬŽĚǇů͘ƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ĚĞŸŬĂaĂŵĄŶŬŽǀĄ ƚĞů͗͘ϲϬϲϰϱϰϯϱϮ͕ĞͲŵĂŝů͗ƉůĂǀĂŶŝŬƌŽŬŽĚǇůΛƐĞǌŶĂŵ͘Đǌ

ǁǁǁ͘ƉůĂǀĂŶŝŬƌŽŬŽĚǇů͘Đǌ

VELETRH řešení IX.
SLOUŽIT ZÁKAZNÍKŮM? TAJEMSTVÍ PŘIDANÉ HODNOTY

2. února 2015

Brno, hotel Santon

DOBŘE NASTAVENÉ SLUŽBY ODLIŠUJÍ, MOTIVUJÍ, PRODÁVAJÍ.
K úspěchu vede spolupráce všech profesí.
Živé setkání plná zkušeností, know how, trendů a inspirací

www.veletrhreseni.cz

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]

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

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

2EMHGQiYNRYiPtVWD

www.maliribrno-horak.cz

.ĢtGORYLFNi%UQR
3DUNRYiQtYHGYRĜH
3R±3i±KRG
7HO

KOUPÍM BYT

0HQGORYRQiP%UQR
3R±3i±KRG
7HO
9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO

v centru, min 2+1,
cena do 5 mil. Vysoké
stropy výhodou.

Tel.: 736 123 995.

18
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2016

Zahajujeme: Taneční pro dospělé (leden 2016)
Zveme vás na: Ples taneční školy Dagmar
22. 1. 2016 v Boby centru
www.ts-dagmar.cz
tel.: 736 727 007

Volný čas
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Turakové jsou brněnským chovatelským úspěchem
V Exotáriu na Mniší hoře se na
podzim loňského roku narodilo
již druhé mládě turaka šedého.
Vzhledem k tomu, že v hnízdní
biologii a výživě mláďat tohoto
druhu je stále mnoho otazníků,
je to zejména v rámci českých
zoologických zahrad velký
úspěch.
Mládě se vylíhlo přesně sedm
měsíců od předchozího odchovu,
který byl zároveň prvním odchovem turaka šedého v ČR. Samice
seděla na vejcích přibližně jeden
měsíc a na začátku září se z jednoho ze tří vajec vylíhlo mládě.
Rodiče ho poctivě krmili a také
pečlivě střežili hnízdo. Malý turako
ve 28 dnech opustil hnízdo a o tři
dny později se odvážil i do ven-

kovní expozice. Turakové jsou příbuzní kukaček a dělí se na tzv.
modré, zelené a šedé. Nejméně
chovaní jsou právě turakové šedí,
jejich biologie v chovech je málo
prozkoumána a odchovy jsou
sporadické. První odchov v Evropě se podařil v Cotswold Wildlife
Park ve Velké Británii, se kterým
byla také konzultována metodika
brněnského odchovu. „V únoru
narozená samička byla v červenci
zapůjčena do předem ověřeného
soukromého chovu s tím, že Zoo
Brno si zároveň ponechala nárok
na rozhodování o osudu jejích
potenciálních mláďat. K tomuto
řešení jsme přistoupili, protože
jsme nenašli vhodné umístění
v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad.

Turako šedý
Nechtěli jsme, aby naše první
mládě putovalo do zahraničí,
odkud by její případný zpětný
transport mohl být problematič-

tější,“ říká kurátor chovu ptáků
Zoo Brno Petr Suvorov.


(red)

Baletní výuka ve školce Filiánek může být základem pro jiné sporty,
třeba pro moderní gymnastiku, krasobruslení nebo pro tanec
Pokud máte doma pohybově
nadané děti, můžete vyzkoušet
baletní školku Filiánek.
Baletní základ školky představuje
pestrou škálu aktivit. Směřuje
k dobré fyzické kondici, zdravému
sebevědomí, k osvojení dobrých
pohybových návyků (jako je
správné držení těla), přispívá
k rozvoji koordinačně-pohybových schopností (rytmiky, motoriky), vše vycházející z přirozené-

ho vývoje dítěte úměrně jeho
věku. Rozvíjí vnímání hudby a rytmu. Baletní výuka je základem
pro jiné sporty, jako je moderní
gymnastika, gymnastika, krasobruslení, společenské tance,
akvabely atd.
Ve školce fungují dvě oddělení –
pro děti od 2 let pohybová přípravka, pro děti od 3 let tanečně-baletní přípravka. Škola nabízí rodinné
a inspirativní prostředí, vlastní
zahradu a v těsné blízkosti Tyršův

park a Lužánky, stejně jako vlastní
baletní sál vybavený tyčemi a speciální podlahou pro balet.
Děti mohou v rámci školky navštěvovat 2 x týdně baletní přípravku
a 1x týdně taneční a hudební rytmiku pod vedením odborných lektorek Sylvy Mičánkové a Mercedes Gonzalez.
Zdraví podporuje celoroční wellness – 1x týdně plavání nebo sauna a solná jeskyně, mezi doplňující programy patří výtvarné

a hudební workshopy, interaktivní
výukové programy pro MŠ.
Součástí programu je každodenní
baletní rozcvička, základy gymnastiky, relaxační cvičení a kondiční příprava. Děti chodí na
výlety, návštěvy divadelních představení či kulturních akcí.
Školka je v provozu celoročně,
i v době prázdnin, provozní doba
školky je od 7.30 do 17.30 hod.
Podrobnější informace najdete na
www.skolka-filianek.cz.  (red)

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy vstoupila do jubilejního
desátého ročníku. Práce je možné posílat do konce března
Skrytá paměť Moravy, literární
soutěž, kterou pro mládež
vyhlašuje Jihomoravský kraj,
vstoupila do jubilejního desátého ročníku. Nové téma
„Náhody neexistují“ bylo slavnostně vyhlášeno koncem října
v Památníku písemnictví na
Moravě v Rajhradě. Prozaické
soutěžní příspěvky mohou dvanácti–devatenáctiletí autoři
zasílat do konce března 2016
na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1,
664 61 Rajhrad.
„V tomto školním roce zadal Jiho-

moravský kraj téma, které mohou
soutěžící svými příběhy podpořit
či vyvrátit. Pokud hrdinové na
náhody nevěří, události by tedy
na sebe měly logicky navazovat.
Ale co když něco opravdu vypadá
jako náhoda?“ komentuje nové
téma Kristýna Cimalová z Památníku písemnictví na Moravě.
V únoru příštího roku ožijí školy
a knihovny v řadě míst po celé
republice semináři tvůrčího psaní
pod již tradičním názvem Krocení
literární múzy. Jejich lektoři se
setkají s aktivními zájemci o psaní
nad tvořivými slohovými cvičeními, které doprovodí diskuze

o tématu, či tipy, jak psát. O tom,
zda se semináře uskuteční přímo
na jednotlivých středních nebo
základních školách, bude rozhodovat počet zájemců a také aktivní přístup pedagogů – češtinářů.
Organizátory soutěže jsou
Památník písemnictví na Moravě
(pobočka Muzea Brněnska)
a Slovanské hradiště v Mikulčicích (Masarykovo muzeum
v Hodoníně). Na Slovanském hradišti se bude v červnu 2016 konat
slavnostní dekorování vítězů spojené s jejich autorským čtením.
Ač má soutěž ve svém názvu
„Moravu“, je určena dětem a mlá-

deži z celé České republiky.
V kategorii od 12 do 15 let mohou
výherci získat 1 000–3 000 Kč,
v kategorii od 16 do 19 let získá
vítěz 6 000 Kč, 2. místo 5 000 Kč
a 3. místo 4 000 Kč. Informace
o Skryté paměti Moravy i seminářích Krocení literární múzy
naleznou zájemci na webových
adresách www. kr-jihomoravsky.cz, www. muzeumbrnenska.cz, www.masaryk.info.cz a na
Facebooku Skrytá paměť Moravy.


(red)

21
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2016

Volný čas

Děti čeká během prázdnin jarní dobrodružství na Lipce
Už na konci února čekají brněnské děti jarní prázdniny. Jak je
smysluplně zabavit a připravit
pro ně dobrodružný program,
na který jen tak nezapomenou?
Přihlaste je na některý z příměstských táborů Lipky.
Vaše dítě může prožít nezapomenutelný týden na některém ze čtyř
brněnských pracovišť školského
zařízení Lipka. Na pracovišti Lipová, které sídlí v Pisárkách, se
například z dětí na týden stanou
hledači pokladů. Dokážou najít
v přírodě, ale také v uličkách města podle mapy potřebné indicie,
které je dovedou až k pokladu?
Na pracovišti Kamenná v Kamenné kolonii se zase děti jako
archeologové vydají hledat Ötzi-

ho, tajemnou mumii nalezenou
v horách na hranicích Rakouska
a Itálie. Bude jejich badatelská
mise úspěšná? Také soběšické
Jezírko chystá nabitý program –
děti se na pomyslných hřbetech
slonů vydají přes Alpy ve stopách
legendárního vojevůdce Hannibala! Zajímá vás, jaký konec
budou mít tyto příběhy? Nechte
své děti, aby se staly jejich součástí a bylo i na nich, jak to všechno dopadne!
Všechny tábory Lipky jsou zaměřeny především na aktivní pobyt
venku, poznávání přírody i světa
okolo nás a spolupráci celé skupiny dětí. Malí účastníci ve věku
od 7 do 13 let si ale užijí také
spoustu tvoření, her, legrace
a napětí. „Nejvíc se mi líbilo, když

jsme pomáhali doktoru Watsonovi
hledat s GPSkou klíče od kufru,
ve kterém jsme mysleli, že bude
ukradené pouzdro,“ vzpomíná
osmiletý Honzík na letní příměstský tábor, kde si děti hrály na
detektivy. Plán na jarní prázdniny

má Honzík prý už jasný, týden
chce strávit na Lipce. Přehled
všech táborů Lipky, které se konají v době jarních prázdnin – tedy
od 29. února do 4. března 2016 –
najdete na www.lipka.cz/tabory.

(red)

Otevřenou zahradu loni navštívilo na 18 tisíc lidí
Třetí sezona v Otevřené zahradě na Údolní ulici skončila. Od
1. listopadu je venkovní část
areálu zazimována a veřejnosti
ji Nadace Partnerství zpřístupní
zase až v dubnu 2016. Akce
v budově pasivního domu však
probíhají i přes zimní období,
včetně galerijního programu
Nadace Partnerství a Domu
umění města Brna.
Velkou loňskou novinkou se stalo
rozšíření areálu o přírodní a historicky významnou Boromejskou
zahradu. A velké změny budou
i letos, kdy se veřejnosti otevře
městská minifarma či venkovní
kuchyň s pecí na chleba. „Velmi
nás těší, že se o majetek, který
se nám vrátil, můžeme podělit se
společností a tuhle krásnou
zahradu nabízet pro vzdělávací
aktivity a výchovné ekologické
programy. Je krásné slyšet tady
děti a vědět, že zahrada slouží jim
i rodinám,“ uvedla při návštěvě
Brna a Boromejské zahrady

generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského Bohuslava Kubačáková.
Otevřená zahrada Nadace Partnerství se veřejnosti poprvé představila v dubnu 2013. Od té doby
ji navštívily tisíce dětí i dospělých.
„Jen od dubna do října 2015 je to
kolem 18 tisíc. Z toho zhruba
2 600 tvořily děti, které se u nás
účastnily příměstských táborů
a výukových programů. Těch se
konalo kolem 130,“ shrnul Roman
Truksa, koordinátor Otevřené
zahrady. Jedná se o jedinečný
projekt, jehož cílem je nejen vzdělávat, ale i bavit. Elektrická moucha, potopa města, pohyblivé
kontinenty – na 12 hravých stanovištích se mohou děti (i dospělí)
bavit a zároveň lépe pochopit přírodní zákonitosti i environmentální souvislosti. Například stanoviště Vodní tok nabízí hru určenou
dvěma týmům. Jeden z nich se
snaží povodeň vyvolat, druhý
zabránit, aby zaplavila město.

Jednotlivá stanoviště jsou mezi
sebou tematicky propojená a společně jako celek vytvářejí živou
interaktivní učebnici o dějích v přírodě založených na čtyřech
živlech – země, voda, vzduch
a slunce.
V loňském roce k výukové zahradě přibyla i výše zmíněná Boromejská zahrada, kde probíhají
bylinkové dílny pro děti i dospělé,
zahradnické výukové programy

nebo příměstské tábory. „Oblíbili
si ji i lidé z okolí, včetně kuchařů
z restaurace La Bouchée, kteří si
zde pronajímají záhonky,“ dodal
Truksa. Celý areál Otevřené
zahrady v současnosti tvoří
výuková zahrada čtyř živlů, přírodní zahrada a unikátní pasivní
administrativní budova, v níž pravidelně probíhají i komentované
prohlídky.

(red)

Literárně-výtvarná soutěž Moje Veličenstvo kniha se koná podvanácté
EkoCentrum Brno vyhlásilo již
12. ročník literárně-výtvarné
soutěže Moje Veličenstvo kniha.
Soutěžící mohou vlastnoručně
vytvořené knížky doručit do EkoCentra do 14. dubna 2016. Zapojit
se mohou jednotlivci i kolektivy

z celé České republiky v těchto pěti
věkových kategoriích: mateřská
škola, 1.–2. ročník ZŠ, 3.–5. ročník
ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední školy.
Na vítěze čeká slavnostní vyhlášení, pěkné knižní ceny a možná
přijde i… vypravěč.
Patronem tohoto ročníku s pohád-
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kovým číslem 12 se totiž stává
vypravěč příběhů Martin Hak, který
má pro vás následující poselství:
„Velevážené děti, pěkně vás
poňoukám a pošťuchuji, tvořte!
Tvořte, co je vám libo. Obzvlášť se
ale přimlouvám, tvořte příběhy –
ze svých zážitků, pocitů, přání, zku-

šeností… Příběh je klenot, krásný
šperk, co umí zdobit duši. A když
pro něj uděláte i šperkovnici, tedy
knihu, bude to opravdová krása.
Tvořte. Těším se a držím palce.“
Více informací a kontakty najdete
na webových stránkách EkoCentra
www.ecb.cz.
 (rob)

Kultura

Ve věku nedožitých 60 let zemřela 20. listopadu 2015
herečka Irena Konvalinová

Irena Konvalinová v inscenaci Sbohem, lásko
Profesní život zasvětila třem
divadlům, ten osobní svým třem
dětem. Tolerantní k jinakosti,
stále se učíc něčemu novému,
trpělivě pronikajíc do jednání
a myšlení svých rolí, bojovnice,
která nikdy nic nevzdala a vždy
bojovala až do konce… Herečka
Irena Konvalinová nás opustila
po dlouhé těžké nemoci ve věku
nedožitých 60 let v pátek 20. listopadu 2015.
Její dětství je neodmyslitelně spojeno se severní Moravou, narodila
se v předvečer Vánoc 23. prosince
1955 do malé vsi Gručovice
u Oderských vrchů do kantorské
rodiny, což předurčilo její studium
na Střední pedagogické škole
v Krnově. Namísto dráhy učitelky
v mateřské škole si však po maturitě vybrala dráhu hereckou,
v letech 1974 – 1978 vystudovala
obor činoherního herectví na
Janáčkově akademii múzických
umění, kde kromě jiných potkala
také svého prvního manžela,

Zdeňka Černína. Spolu s ním
a ostatními spolužáky odešla
v roce 1978 z Brna do Severomoravského divadla v Šumperku, kde
strávila dvě sezóny. Její herecký
růst během těchto let dokládají
například role Julinky ve Schmidově komedii Třináct vůní či role Jany
v Anouilhově hře Skřivánek (1979).
Již zde se začal formovat osobitý
profil disciplinované herečky, udržující si potřebný smysl pro odstup
od role, ovšem s patřičným zaujetím, přesností a kázní. Zájem o Irenu Konvalinovou projevilo hned
několik českých divadel, ze Šumperka však nakonec odešla zpět
do Brna, kde od sezóny 1980/81
získala stálé angažmá v Mahenově divadle, v němž s krátkými přestávkami strávila bezmála dvě
desítky sezón. Během těchto let
ztvárnila nespočet komediálně
laděných i tragicky předznamenaných postav jako Veronika v Mášově Ani slovo o lásce, Ruměna
v Klicperově Hadriánovi z Římsů,
kouzelnice Anna z dramatizace

Irena Konvalinová v inscenaci Škola základ života
Vančurova Rozmarného léta, Míta
v Pirandellově Sicilské komedii,
Mafanwy Priceová v Pecháčkově
inscenaci Bondova Moře, Hana
v Sidonově dramatickém podobenství Shapira, vzdušný duch Ariel
v Polákově nastudování Shakespearovy Bouře. Pracovala zde
pod režijním vedením například
Zdeňka Kaloče, Pavla Hradila či
Aloise Hajdy.
K 1. lednu 2000 se stala nedílnou
součástí a pevnou oporou hereckého souboru Městského divadla
Brno, kde nadále okouzlovala
diváky i kolegy svou prostou opravdovostí, zachovávající autentičnost projevu, a to například
v inscenacích Naši furianti (Šumbalka), Parazit (Madame Narbonnová), Sluha dvou pánů (Smeraldina), Kamenný host aneb
Prostopášník (Dona Isabella),
Amfitryon (Charis), Racek (Irina
Arkadinová), Tři mušketýři (Prokurátorka), Faidra (Chůva Faidřina),
Cid (Leonora), Elfička (Všemocný
pan Krott), Škola základ života

(dějepisářka Suchánková). Rozhodně nelze zapomenout na její
vrchní sestru Ratchedovou v Přeletu nad kukaččím hnízdem, královnu Alžbětu v Marii Stuartovně,
Marii Fjodorovnu ve Smrti Pavla I.
či Dafné v Dokonalé svatbě.
Poslední inscenací, v níž stanula
na divadelním jevišti, byla komedie
Dvojitá rezervace, ve které nastudovala roli puritánské spisovatelky
Smythové. Během svého dlouholetého angažmá v MdB se znovu
vdala, za divadelníka a politika
Martina Porubjaka († 27. 3. 2015).
Za své dlouholeté divadelní kariéry
si Irena Konvalinová zkusila také
práci v rozhlase či televizi, objevila
se například v seriálu Útěk do
Budína či ve filmech Alma nebo
Definice lásky.
Vzdejme úctu oddané matce, charakterní herečce, usměvavé
a energické ženě, nezlomné bojovnici, která zdolala mnohá životní
úskalí a nesklonila hlavu ani ve
svém posledním boji se zákeřnou
nemocí.

Na Leitnerce vystoupí jedinečné duo: Vladislav Bláha – kytara
a Zuzana Lapčíková – cimbál
Ve čtvrtek 28. ledna bude od
19.30 hod. významným hostem
Klubu Leitnerova duo Vladislav
Bláha a Zuzana Lapčíková.
Vladislav Bláha je docentem
JAMU, profesorem Konzervatoře
Brno a externím profesorem Univerzity Guanajuato, Mexiko. Je
ředitelem Mezinárodního kytarového festivalu BRNO a předsedou
České kytarové společnosti. Zuzanu Lapčíkovou známe jako virtuosní cimbalistku, osobitou zpěvač-

ku a skladatelku. Pochází z moravského Slovácka, kde se svojí rodinou žije. Díky rodinnému zázemí
se začala hudebně rozvíjet na poli
moravské lidové písně a hudby.
Duo se svojí originalitou zvukově
i repertoárově vymyká tradičním
nástrojovým seskupením. Během
krátké doby duo získalo pozornost
publika i předních českých skladatelů jako jsou například Miloš Štědroň, Antonín Tučapský, Milan
Tesař a Jan Meisl, kteří pro ně
napsali své skladby, někteří další,

své skladby stále v současnosti
tvoří. Je to zejména atraktivní a dramatický způsob hudební komunikace s publikem v žánrově
pestrých a zajímavých skladbách,
co duu napomáhá vytvořit vřelé přijímání hudby publikem všech
generací.
K atraktivitě koncertu přispívá i propojení žánrů s prvky klasické, folklorní i jazzové hudby. Žánrový rozsah repertoáru koncertu sahá od
barokního koncertu Antonia Vivaldiho až po písně Leoše Janáčka

či skladby Miloše Štědroně, od
latinsko-americké hudby Jorge
Cardosa a Astora Piazolly či
romanticky – jazzových skladeb
Milana Tesaře až po úpravy folklorní moravské tvorby mj. upravené anglickým skladatelem Johnem
W. Duartem. Vstupenky můžete
koupit v brněnských předprodejích
v ceně 140 Kč (Indies, TIC, Kudrna,
FT Records) nebo zakoupit přímo
před koncertem v ceně 180 Kč.

Mgr. Jana Továrková,
Klub Leitnerova
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Kultura

Za Inez Tuschnerovou

Děti na Špilberku hádají pohádky

Výtvarnice Inez Tuschnerová
patřila k výrazným uměleckým
osobnostem, které svůj život
spojily s městem Brnem.

Zimní výstava na Špilberku má
úspěch. Jmenuje se „Hádám,
hádám pohádku“ a nejenže je
plná obrázků jedné z našich nejznámějších ilustrátorek, paní
Vlasty Švejdové, ale na děti tam
čeká i spousta hříček a interaktivních prvků. Zatímco dospělí
ve výstavě vzpomínají na vlastní
dětství, děti se ve výstavě vždy
vydovádí, řekl mluvčí Muzea
města Brna Michael Kalábek.

Narodila se v Brně 6. května 1932,
prošla školením na zdejší Střední
škole uměleckých řemesel a po
studijním intermezzu na pražské
Vysoké škole uměleckoprůmyslové a Mezinárodní Akademii
v Salzburgu v ateliéru Oskara
Kokoschky se vrátila do Brna, kde
pedagogicky působila na Vyšší
průmyslové škole textilní a poté
na Divadelní fakultě Janáčkovy
akademie v oboru scénografie.
Během svého života spolupracovala s divadlem – vytvářela návrhy
scén a divadelních kostýmů, ale
i s architekty – stala se důležitou
osobností v oblasti textilních realizací v architektuře. Rozsáhlá volná tvorba Inez Tuschnerové
se od počátku šedesátých let odvíjela v několika vzájemně se prostupujících oblastech, které jsou
ukotveny v jedné citlivosti. Odlišnost spočívá pouze ve zvoleném
médiu, kterým může být záznam
barvou, tuší, technika asambláže,

ale i technologie tkaných tapiserií
a netkaných textilií, tzv. art protis.
Inez Tuschnerová nehledíc na
zdravotní komplikace do poslední
chvíle soustředěně pracovala.
Jejím odchodem se uzavřelo dílo
vyznačující se nepřehlédnutelným výtvarným rukopisem založeném na dynamickém skripturálním gestu a zájmu o obsahové
a vizuální vlastnosti materiálu.
Muzeum města Brna připomnělo
tvorbu Inez Tuschnerové za autorčina života v roce 2014 v rámci
výstavního cyklu Pocta Daliborovi
Chatrnému. Inez Tuschnerová
zemřela 21. listopadu 2015.

Na Špilberku není klid ani v zimě.
Hlavně ve výstavě „Hádám, hádám
pohádku“ bývá pořád rušno. Několik
místností je tam zaplněno krásnými
barevnými obrázky paní Švejdové.
Přestože jde často o mnoho let staré
originály jejích knižních ilustrací,
hýří barvami. „Nevybledly, protože
jsem je pečlivě archivovala. Na světle i dražší akvarely časem vyblednou,“ vysvětlila Vlasta Švejdová.
I když jsou obrázky vystavené za
sklem, stejně jako známé knížky
pohádek a říkanek, děti zoufat
nemusejí. Výstava je totiž plná
nejrůznějších hříček. Děti mohou
porovnávat obrázky a hledat rozdíly
nebo co k sobě patří, skládat obří

leden 2016

leden 2016
úterý 12. ledna, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen
ze světa literatury
čtvrtek 14. ledna, 19.30 hod.
BLUESBERRY
Legendární kapela zahraje kousky světových bluesových mistrů, ale i průřez svého již více než čtyřicetiletého repertoáru

čtvrtek 28. ledna, 19.30 hod.
DUO VLADISLAV BLÁHA & ZUZANA LAPČÍKOVÁ
Duo se vymyká zvukově i repertoárově tradičním
nástrojovým seskupením, propojení žánrů s prvky
klasické, folklorní i jazzové hudby
pátek 29. ledna, 19.30 hod.
VERONICA’S NIGHT
Koncert pod záštitou Soukromé školy populárního
zpěvu

neděle 17. ledna, 15.00 hod.
DIVADLO LÍŠEŇ – Sávitrí
Stínohra s vůní orientu pro děti i dospělé
úterý 19. ledna, 19.30 hod.
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO:
JIŘÍ BULIS – Proklatec
středa 20. ledna, 19.30 hod.
PAJOCHE
Volnomyšlenkářský rock s důrazem na melodii
čtvrtek 21. ledna, 19.30 hod.
ZUZANA ZEMANOVÁ
Vynikající šansoniérka představí své písně za
doprovodu akordeonisty Jaromíra Žižky
pátek 22. ledna
CVYKR
Brněnská bluegrassová formace

KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00
hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FT Records – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka
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puzzle, hledat ve výstavě motivy
z knížek nebo sledovat pohádky.
Nejvíc však děti táhne malovaná
divadelní scéna – jsou v ní pestré
kulisy, veselé masky a bubliny
s pohádkovými verši. Právě u divadélka není nikdy klid. I v lednu navíc
výstavu čeká doprovodný program.
„Už v sobotu 9. ledna pořádáme čtení z pohádkových knížek a autogramiádu paní Švejdové. Začíná se
v 15 hodin přímo ve výstavě u divadélka,“ prozradil Michael Kalábek
z muzea. A že je na čtení z čeho
vybírat. Vlasta Švejdová svými
obrázky mnoho knížek doprovodila,
ale několik jich i sama napsala – třeba Kaštánka, Na hradě už nestraší
(ani na Špilberku se není čeho bát)
nebo Co děláme celý den. Její typický rukopis znáte třeba z Budulínka,
Červené karkulky nebo z pohádky
O perníkové chaloupce nebo Sůl
nad zlato. Kromě toho paní Švejdová kreslila i do učebnic prvouky.
V posledních letech navíc maluje
i olejové obrazy svých oblíbených
zákoutí ze středu města Brna.
Výstava Hádám, hádám pohádku
potrvá v západním křídle hradu Špilberk do 24. ledna.
 (red)

pátek 8. ledna, 8.45 hod.
Pohádka o Karkulce
sobota 9. ledna, 10.30 a 15.30 hod.
Pohádka o Karkulce
(po odpoledním představení následuje v 17.00 hod. Dětská dílna)
pondělí 11. ledna, 9.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera

sobota 23. ledna, 10.30 a 15.30 hod.
Kocour v botách
(po odpoledním představení následuje v 17.00 hod. Dětská dílna)
neděle 24. ledna, 10.30 a 15.30 hod.
Kocour v botách
(po odpoledním představení následuje v 17.00 hod. Dětská dílna)

úterý 12. ledna, 8.45 a 10.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas

úterý 26. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
Sherlock Holmes Explosion
(po dopoledním představení následuje v 11.00 hod. Divácký seminář)

středa 13. ledna, 8.45 a 10.30 hod.
Doktorská pohádka

středa 27. ledna, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion

čtvrtek 14. ledna, 8.45 a 10.30 hod.
Doktorská pohádka

čtvrtek 28. ledna, 9.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera

sobota 16. ledna, 10.30 a 15.30 hod.
Doktorská pohádka
(po odpoledním představení následuje v 17.00 hod. Dětská dílna)

sobota 30. ledna, 10.30 a 15.30 hod.
Pohádka o Karkulce
(po odpoledním představení následuje v 17.00 hod. Dětská dílna)

neděle 17. ledna, 10.30 a 15.30 hod.
Doktorská pohádka
(po odpoledním představení následuje v 17.00 hod. Dětská dílna)

neděle 31. ledna, 10.30 a 15.30 hod.
Pohádka o Karkulce
(po odpoledním představení následuje v 17.00 hod. Dětská dílna)

pondělí 18. ledna, 8.45, 10.30 a 14.00 hod.
Doktorská pohádka
úterý 19. ledna, 8.45 a 10.30 hod.
Kašpárek detektivem
středa 20. ledna, 8.45 a 10.30 hod.
Robinson Crusoe
čtvrtek 21. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
Robinson Crusoe
(po dopoledním představení následuje v 11.00 hod. Divácký seminář)

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

Zápisy do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2016/2017
Mateřské školy zřizované
městskou částí Brno-střed se
v loňském roce připojily k elektronické podpoře zápisu. V letošním roce se přihlášky
začnou vydávat v pondělí
1. února 2016 a vydávání bude
ukončeno v pátek 26. února.
2016.
Přehled všech školek zřizovaných
městskými částmi ve městě Brně
naleznou rodiče na www.zapisdoms.brno.cz, kde se také dozvědí podrobné informace o tom, jak
při zápisu postupovat. Přijímací
řízení bude probíhat ve třech
fázích.
První fáze, vydávání přihlášek,
proběhne ve dnech 1.–26. února
2016. Přihlášku pro zápis dítěte
do mateřské školy mohou rodiče
získat třemi způsoby. Stažením
na výše uvedených stránkách ve
formátu pdf, vyzvednutím přihlášky přímo v dané mateřské škole.
Dny pro vydávání přihlášek si stanovují sami ředitelé, a to v termínu
1.–26.února 2016. Z toho důvodu

je tedy nutné sledovat aktuální
informace na těch školkách, kam
chtějí své dítě přihlásit. Třetí variantou je vyzvednutí přihlášky přímo na Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Magistrátu města
Brna, na Dominikánském náměstí č. 3, v 1. patře u Mgr. Dagmary
Hanákové, dveře č. 104 nebo
u paní Marcely Hofbruckerové,
dveře č. 103.
Sběr přihlášek na jednotlivých
mateřských školách, tedy druhá
fáze, se uskuteční ve dnech

29. 2.–1. března 2016. Ať už rodiče zvolí kterýkoliv ze tří způsobů
získání přihlášek, je nutné je fyzicky přinést do stanovených škol ve
dnech 29. 2.–1. 3. 2016 od 8.00
hod. do 16.00 hod. Dítě je možné
přihlásit do libovolného množství
škol, do každé z nich se však rodiče musejí dostavit osobně
a odevzdat zde přihlášku v papírové podobě. Spolu s přihláškou
musejí rodiče předložit i rodný list
dítěte, svůj občanský průkaz,
doklad o bydlišti, je-li odlišné od

trvalého pobytu uvedeného
v občanském průkazu (např.
nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či trvalý pobyt dítěte (pokud
se liší od bydliště nebo trvalého
pobytu zákonných zástupců).
Od 7. března 2016, což bude třetí
fáze přijímacího řízení, mohou
rodiče očekávat informaci o přijetí/nepřijetí svých dětí do daných
mateřských škol. Odpovědný pracovník z každé školy bude rodiče
informovat buď e-mailem, telefonicky či prostřednictvím SMS
nebo doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Stěžejním kritériem pro přijetí je věk
dítěte a trvalý pobyt v dané městské části, s výjimkou zákonem
stanoveného kritéria, kterým je
poslední rok před zahájením
povinné školní docházky. Celý
průběh přijímacího řízení bude
také možné monitorovat na výše
uvedených webových stránkách.
Tyto zveřejněné informace vycházejí z oficiálních webových stránek projektu.

Přehled mateřských škol zřizovaných městskou částí Brno-střed
Mateřská škola Brno, Bayerova 5, p. o.
Kontakty:
telefon: 549 247 695
e-mail: info@msbayerova.cz
www.msbayerova.cz

Pro zájemce o přijetí nejsou vyhlášeny dny otevřených dveří, rodiče
si mohou mateřskou školu prohlédnout v termínu, který si smluví s ředitelkou mateřské školy tak, aby návštěvy mnoha rodičů a dětí nezatěžovaly děti a běžný provoz mateřské školy.

Mateřská škola Brno, Bílého 24, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 242 916
e-mail: msbileho@seznam.cz
www.msbileho.wz.cz

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Cesta
ke zdraví. Filozofií mateřské školy je přispívat k získání a posilování
zdraví ve všech jeho složkách (fyzické, psychické a sociální). Z hlediska
pedagogické práce je volen osobnostně orientovaný model výchovný
styl s respektem k individuálním a osobnostním potřebám dětí.
Děti se mohou účastnit kroužku keramiky a cvičení, denně je věnován
čas hudebním činnostem. Předškolní děti jsou připravovány na školu
v běžném denním režimu MŠ i formou edukativně stimulačních skupin.
Podle zájmu rodičů otevíráme také kroužky flétny a angličtiny pro
všechny děti zdarma. V průběhu roku pravidelně navštěvujeme divadelní představení, muzea, chodíme na výlety a exkurze.

Trojtřídní mateřská škola je umístěna v klidné části města Brna-Masarykově čtvrti, zajišťuje všestranný harmonický rozvoj dětí v rámci tvořivě-humanistické výchovy.
Poskytuje prevenci vad výslovnosti s bezplatnou odbornou, individuální,
logopedickou péčí. V rámci předškolní výchovy nabízí zábavné cvičení
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Sportujeme se Sportíkem na Stadionu Kounicova, angličtinu ZuZu,
keramický kroužek v CVČ Helceletova, plavecký výcvik v bazénu na
Kraví hoře. Mateřská škola organizuje pro děti školy v přírodě, návštěvy
divadel, kin, muzeí apod.

Mateřská škola U sluníček Brno, Horní 16, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 235 224
e-mail: skolkauslunicek@seznam.cz
www.msbiskupska.estranky.cz
Škola se dvěma třídami se nachází na dobře dostupném místě v blízkosti MHD. Pobyt ve škole se nese v duchu křesťanských hodnot. MŠ
úzce spolupracuje s Brněnským biskupstvím – jednou týdně do školky
dochází kněz a nenásilnou formou přibližuje dětem lásku Boha.
Děti vystupují několikrát během roku v katedrále na Petrově. Každoročně vystupují na Brněnských Vánocích (na nám. Svobody) a na
Evropském svátku hudby. Mateřské škola se zapojuje do výtvarných
a pěveckých soutěží s velmi dobrými výsledky.
Škola nabízí hojnost kulturního vyžití – časté návštěvy divadel, muzeí
a koncertů. V odpoledních hodinách probíhají zdarma kroužky flétny,
kroužek pracovní a výtvarný, předplavecký výcvik. Rodičům předškolních dětí mateřská škola nabízí přípravu na školu v edukativně stimulačních skupinách.

Mateřská škola Brno, Francouzská 50, p. o.

Ve spolupráci se Sdružením rodičů jsou pořádány různé atraktivní činnosti, děti navštěvují kulturní, vzdělávací a ekologické akce.

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p. o. – mateřská škola Jánská 22
Kontakty:
telefon: 542 214 470
e-mail: msjanska@zshusovabrno.cz
www.zshusovabrno.cz
Mateřská škola Jánská 22 se nachází v centru města s výbornou
dopravní obslužností. Mateřská škola je jednotřídního typu se smíšeným
oddělením pro děti od 3 do 6 let. Prostory i jejich uspořádání plně vyhovují individuálním i skupinovým činnostem dětí.
Cílem mateřské školy je zdravé a spokojené dítě vedené ke zdravému
životnímu stylu. MŠ nabízí přípravu předškoláků na přechod do základní
školy, seznámení s angličtinou, keramický kroužek v keramické dílně
na základní škole, pravidelné cvičení na rehabilitačních míčích, jedenkrát měsíčně návštěvu divadelního představení, různé školní soutěže,
hry a slavnosti v průběhu školního roku aj.

Mateřská škola Brno, Kamenná 21, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 213 180
e-mail: mskamenna@centrum.cz
www.mskamenna.cz

Kontakty:
telefon: 545 578 896
e-mail: ms.francouzka@volny.cz
www.msfrancouzska-brno.iplace.cz
Škola je moderně vybavená a splňuje veškeré prostorové a hygienické
požadavky na provoz. Škola je dvoutřídní a třídy jsou věkově smíšené.
Mateřská škola má k dispozici velkou zahradu‚ která je vybavena herními prvky.
Škola je zaměřena na rozvoj komunikativních dovedností, individuální
přípravu dětí na vstup do ZŠ a preventivní logopedickou péči – mateřskou školu navštěvuje pravidelně speciální pedagog – logoped. Mezi
aktivity školy patří i keramický kroužek.
Ve škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu: Hrajeme si
s duhou celý rok. Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální
možnosti dítěte. Pravidelně probíhají návštěvy kulturních a vzdělávacích
pořadů. Cílem všech zaměstnanců školy je vytvoření klidné‚ příjemné‚
rodinné atmosféry a zdravého klimatu v mateřské škole.

Mateřská škola „Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 212 880
e-mail: mshorni@seznam.cz
www.mshorni.cz
Mateřská škola je umístěna v klidné městské části, uprostřed členité,
dobře vybavené zahrady, v blízkosti chráněné krajinné oblasti „Mahenova stráň“ podporující rozvoj ekologického zaměření školy.
Vzdělávání probíhá podle vlastního školního programu „Žijeme všichni
v jednom domě“ se zaměřením na výchovu dětí k ochraně životního
prostředí, ke zdravému životního stylu s prožitkem následně výtvarně
vyjádřeným.
Mateřská škola je dobře a účelně vybavená, záměrně členěná podle
různorodosti aktivit a zájmů dětí, s vlastní školní kuchyní zajišťující
pestrou a zdravou stravu.
Děti se účastní předplaveckého výcviku, dramatického a výtvarného
kroužku, seznamují se s anglickým jazykem, dále keramického tvoření
a předškolní děti se připravují na školu formou edukativně stimulačních
skupin.
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Mateřská škola je dvoutřídní mateřskou školou rodinného typu s menším počtem dětí ve třídách a velkou vzrostlou zahradou v klidném
a tichém prostředí ve středu města.
Mateřská škola podporuje zdravý životní styl a zdravý vývoj dítěte po
všech jeho stránkách, doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá zajišťovat
dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů
k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Cílem mateřské školy je, aby čas zde
prožitý byl pro dítě radostný, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých
a spolehlivých základů do života a vzdělání.
Mateřská škola nabízí nadstandardní aktivity – školičku angličtiny,
výtvarné výchovy a dětského aerobiku...

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o.
Kontakty:
telefon: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz
www.kotlarska.cz
Mateřská škola je součástí základní školy. Ve všech třídách jsou děti
věkově smíšené. MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího programu
s názvem „Pojď si se mnou nejen hrát“.
Mateřská škola spolupracuje se základní školou, ve které se mohou
předškoláci se svými rodiči účastnit edukativně stimulačních skupin,
což je příprava na vstup do ZŠ. V MŠ dále probíhá výuka anglického
jazyka. Zájemci mají možnost dále využít kroužky keramiky, aerobiku,

Zápisy do mateřských škol
juda nebo předplaveckého výcviku. Po celý rok jsou pro děti organizovány výchovně vzdělávací akce – návštěvy divadel, výstav, botanické
zahrady, knihovny, také výlety a pro rodiče ukázky práce s dětmi.

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p. o. – mateřská škola Mlýnská 27
Kontakty:
telefon: 533 433 629
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, skvarilova@zskrenova.cz
www.zskrenova.cz
Mateřská škola Mlýnská 27 je součástí ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21.
Pracuje podle školního vzdělávacího programu, který má název „KAM
PATŘÍM“. Jeho myšlenka nás provází všemi tématy a podtématy vypracovanými v třídním vzdělávacím programu.
Činnosti jsou dostatečně různorodé a přiměřené zájmům a schopnostem dětí. Cílem vzdělávání je vést děti k tomu, aby na konci předškolního
období byly relativně samostatnou osobností, schopnou získávat
takové nároky, které na ně budou běžně kladeny v rodině, ve škole,
a i ty, které je v budoucnu nevyhnutelně očekávají.
Dětem a rodičům ze sociálně znevýhodněného prostředí, dětem
s odkladem školní docházky se dostává pedagogické podpory. S rodiči
komunikujeme, spolupracujeme. Máme pochopení pro děti vyžadující
individuální přístup, pro děti nespavé. K MŠ patří také zahrada, hřiště
s umělým povrchem, zahradní domek se sociálním zařízením, šatnami
a venkovními sprchami. Hřiště využívají nejen děti MŠ a přípravného
ročníku, ale i žáci ZŠ a slouží také veřejnosti.

Mateřská škola Brno, Křenová 76a, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 241 731
e-mail: mskrenova@ iol.cz
Mateřská škola leží na břehu Svitavy za parčíkem se Zderadovým
sloupem, ze dvou stran obklopená novou zástavbou. Má prostornou
zahradu se vzrostlými stromy a prostorné třídy. Pracuje podle školního
vzdělávacího programu s názvem „Jsme rádi na světě“.
Mateřská škola nabízí logopedickou péči, výuku angličtiny, cvičení
s hudbou, kurz plavání, kurz lyžování a výtvarný kroužek. Škola pravidelně pořádá návštěvy solné jeskyně, školu v přírodě a spolu s rodiči
výjezd k moři.

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz
www.zskridlovicka.cz
Mateřská škola je předškolním oddělením základní školy. Profiluje se
výchovným programem, využívajícím tzv. daltonské vzdělávání. Tato
výchova vede k větší samostatnosti, odpovědnému rozhodování a vzájemné spolupráci dětí. Uvedený program zjednodušuje přechod dětí
do prvního ročníku základní školy.
Pro všestranný rozvoj dětí mateřská škola zajišťuje návštěvy kulturních
akcí (divadelní a filmová představení, muzea, výstavy a planetárium),
využívá keramickou dílnu ZŠ. Nabízí také možnost pohybových aktivit
na školním hřišti a v tělocvičně ZŠ, půldenní a celodenní výlety, plavání
na Kraví hoře, bruslení v hale Rondo, pobyt dětí ve škole v přírodě,
přípravku anglického jazyka aj. Pro předškolní děti a nejen pro ně je
určen kroužek Zvídálek, který vedou učitelky ZŠ a jehož program je
připravován ve spolupráci s Mensou.

Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 213 309
e-mail: skolkanadvorni@seznam.cz

Mateřská škola je zaměřena na tělesný pohyb a otužování. Je možné
navštěvovat kurs plavání v bazénu na Kraví hoře. Jako příprava na ZŠ
probíhají dva až tři běhy edukativně stimulačních skupin, dále probíhá
výuka anglického jazyka a hra na flétnu. Každoročně MŠ pořádá školu
v přírodě s rehabilitačním programem, pravidelně navštěvuje filmová
a divadelní představení, koncerty a další akce (návštěva Policie ČR,
hasičů, výlety…). Mateřská škola má vlastní kuchyni, kde se připravují
chutná jídla podle zásad pro předškolní děti. Na děti čeká zrekonstruovaná prostorná budova školy s velkou zahradou s novými průlezkami.

Mateřská škola ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 212 371
e-mail: mszdislava@seznam.cz
www.mszdislava.cz
Mateřská škola se nachází ve středu města Brna v klidné ulici pod
hradem Špilberk. Děti mají k dispozici rozsáhlou zahradu, která je
využívána v létě i v zimě pro pobyt dětí venku, ale i pro výchovnou činnost. Škola je zaměřena na ekologickou výchovu a zdravý životní styl.
V rámci tohoto zaměření děti navštěvují plavání na Ponávce, dochází
do Sportíku na Kotlářské ulici a přímo na škole jsou zavedeny hudebně
pohybové aktivity.
Dále škola nabízí speciální logopedickou třídu pro děti s vadami
řeči, denní výuku „Colourful English“, kroužek „Dovedných rukou“
a Logo poradnu. Nově kroužek hry na flétnu. MŠ pořádá besídky
pro rodiče, Adventní jarmark, Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku
spojenou s dílničkami pro rodiče, besídku ke Dni matek a slavnostní
rozloučení se školáky spojené s grilováním na školní zahradě. Nedílnou součástí je návštěva kulturních akcí, škola v přírodě a účast na
soutěžích. V době zápisu do mateřské školy bude na škole den otevřených dveří.

Mateřská škola Brno, Pšeník 18, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 213 911
e-mail: mspsenik@volny.cz
www.mspsenik.wz.cz
Mateřská škola se nachází na okraji městské části Brno-střed. Od
školního roku 2015/16 je trojtřídní. Preferujeme pohybové aktivity dětí,
především při pobytu venku. Děti mohou využívat zahradu a blízká
hřiště. Naše MŠ je zaměřena na výchovu a vzdělávání ke zdravému
životnímu stylu. Zajišťuje preventivní vyšetření zraku a logopedickou
depistáž.
Rodičům umožňujeme postupnou adaptaci nových dětí.
Předškolní děti jsou systematicky připravovány na vstup do ZŠ. Úzce
spolupracujeme se ZŠ Horní, kde probíhají lekce edukativně-stimulačních skupin.
V MŠ pořádáme akce a dílničky pro děti a rodiče, navštěvujeme kulturní
a vzdělávací pořady. Kroužky: seznamování s anglickým jazykem, hra
na flétnu, tanečky, sportík.

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o. – mateřská škola nám. 28. října 21
Kontakty:
telefon: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz
www.osmec.cz
Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ nám. 28. října 22. Škola je jednotřídní a děti jsou věkově smíšené. V mateřské škole je vytvářena příjemná, klidná a vstřícná atmosféra rodinného typu jako protiklad
neklidné a uspěchané době a životnímu stylu dnešní společnosti.
K naplnění této filosofie slouží vlastní projekt ŠVP PV – „Náš svět“.
Škola se zaměřuje na podporu zdravého rozvoje dětí každodenním
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cvičením a pobytem venku, rozvíjí zdravé životní návyky. K pobytům
venku slouží dětem mj. zahrada ve vnitrobloku školy. Děti cvičí denně
v mateřské škole a v tělocvičně základní školy. Pro zájemce je organizován program „Cvičeníčko“, vedený trenéry-odborníky a návštěvy
solné jeskyně. V zimním období děti bobují v Lužánkách. Děti mají
také možnost pracovat s hlínou a tvořit keramiku.
MŠ je zapojena do projektu „Včasná péče“. Organizuje divadla, besídky,
návštěvy výstav, „Čítárnu“. V knihovně ZŠ jsou pro děti připravovány
tematické pořady. Dětem se pravidelně věnuje logoped. Školka je otevřená, rodiče mají možnost volného vstupu.

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o. – mateřská škola Stará 13/15
Kontakty:
telefon: 545 212 165, 545 577 057
e-mail: info@osmec.cz
www.osmec.cz
Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ nám. 28. října 22. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu rodinného typu, která je umístěna v blízkosti
středu města, ve dvoře základní školy, na ulici Stará 13/15. Součástí
mateřské školy je velmi pěkná zahrada. Škola dlouhodobě spolupracuje
s SVČ Lužánky – kroužek keramiky, činnosti ve skleníku. Děti mají
dostatek kulturního vyžití.
Výchovný program školy je zaměřený na všestranný rozvoj dítěte, pracuje s prvky programu ZaS a aplikuje koncepci včasné péče. Činnosti
jsou provázané s děním v ZŠ. Předškoláci a jejich rodiče využívají
Edukativně stimulační skupiny pro kvalitní přípravu na vstup do ZŠ.
Školní logopedka dochází do MŠ jedenkrát týdně. Velký důraz je kladen
na každodenní spolupráci s rodinou, nejen formou besídek, výtvarných
dílen, táboráků na školní zahradě, ale především aktivní účastí rodičů
na dění ve škole.

Mateřská škola Brno, Skořepka 5, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 257 400
e-mail: ms.skorepka @email.cz
www.msskorepka.cz

Mateřská škola nabízí kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti – angličtina, kroužky, kulturní a sportovní akce, akce pro rodiče
a děti, výlety, plavecký kurz apod. Ve vzdělávání se upřednostňuje rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Dále se škola věnuje prevenci vadné výslovnosti zařazováním
jazykových chvilek a nápravě individuální logopedickou péčí a předcházení vývojovým poruchám učení. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy a vytváření rodinného prostředí ve škole směřuje k tomu,
aby bylo dítě maximálně šťastné, spokojené.

Mateřská škola Brno, Tučkova 36, p. o.
Kontakty:
tel.: 549 241 195
e-mail: mstuckova@volny.cz
www: www.mstuckova.cz
Mateřská škola Tučkova je dvoutřídní, třídy jsou věkově smíšené, sourozence zařazujeme společně. Pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Pojďte si s námi hrát a poznávat svět“.
Základní filosofií vzdělávacího programu je Vytvořit dětem v mateřské
škole vstřícné prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti, vytvářet pocit
pohody a bezpečí.
Škola je zaměřena na estetickou a environmentální výchovu. Výchovný
program je obohacen o zájmové kroužky.V letošním roce nabízíme dětem
kroužek angličtiny a cvičení „Sportujeme se Sportíkem“ na Stadionu Kounicova.
Škola organizuje mimo každodenní běžný program také návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí a výlety pro děti a rozmanité aktivity po celý rok.

Mateřská škola „Pod Špilberkem“ Brno, Údolní 9a, p. o.
Kontakty:
telefon: 542 214 876
mobil: 736487232
e-mail: mspodspilberkem@volny.cz
www.skolka-udolni.cz

Mateřská škola Skořepka 5 je škola rodinného typu s krásnou zahradou
v centru města. Je zaměřena na etickou výchovu, na ochranu životního
prostředí – pro děti jsou organizovány polodenní i celodenní výlety,
ekologické výukové programy a kulturně vzdělávací akce. MŠ nabízí
kroužek keramiky a pro děti cizinců výuku češtiny. V MŠ je zabezpečena
logopedická péče a edukativně stimulační skupiny – příprava dětí na
ZŠ.

Mateřská škola pracuje podle Školního kurikula zaměřeného na výchovu ke zdravému životnímu stylu, od roku 2000 je zařazena v síti Škol
podporujících zdraví. Zajišťuje logopedickou intervenci pro děti s vadami
řeči, integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Respektuje individuální a vývojové potřeby dětí v souvislosti s jejich
činnostmi v MŠ, snaží se vytvářet nestresující, pohodové prostředí.
V rámci výchovně vzdělávací práce uplatňuje individuální přístup, podporuje komunikaci, spolupráci a samostatnost dětí v rámci dohodnutých
pravidel.
Respektuje motto: „Dítě myslí rukama“, proto každý den nabízí tvořivé
činnosti, vzdělávání probíhá formou prožitkového učení. Děti pracují
s keramickou hlínou, mohou se účastnit cvičení se Sportíkem, plavání
na Kraví hoře, škol v přírodě. Předškoláci se svými rodiči mají možnost
navštěvovat edukativně stimulační skupiny.
Škola má krásnou, velikou zahradu ve svahu pod hradem Špilberk se
vzrostlými stromy a dřevěnými herními objekty. Pobytem venku, téměř
za každého počasí, i vybavením tříd tělovýchovným nářadím a náčiním
a různými psychomotorickými a rehabilitačními pomůckami, napomáhá
zdravému tělesnému rozvoji dětí.
MŠ je otevřena přítomnosti rodičů, umožňuje adaptační režim, rodiče
mají kdykoliv možnost přijít do tříd a účastnit se programu dětí.
Při mateřské škole aktivně pracuje Klub rodičů, který se velkou měrou
podílí na zajišťování dalších aktivit pro děti a společných akcích.

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, p. o.

Mateřská škola Brno, Údolní 68, p. o.

Kontakty:
telefon: 530 310 418
e-mail: soukenicka.ms@seznam.cz
www.mssoukenicka.cz

Kontakty:
telefon: 543 245 271
e-mail: msudolni@cmail.cz
www.msudolni68.cz
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Zápisy do mateřských škol
osobnosti a samostatnosti dítěte a na vytváření kamarádských
vztahů.
Nově zrekonstruovaná budova školy se nachází v klidné části vnitrobloku ulic Vídeňská a Havlenova. Součástí školy je školní zahrada
vybavená novými herními prvky, pítkem a multifunkčním hřištěm
s gumovým povrchem. Stravu zajišťuje vlastní kuchyně.
Škola je zařazena do projektu „Výuka angličtiny na vybraných školách
v Brně“, seznamování s anglickým jazykem probíhá ve všech třídách.
Zájmy děti dále rozvíjí kroužek taneční, keramický, pohybové aktivity
plavání v bazénu se slanou vodou a cvičení v TJ Moravská Slavia.
Příprava na školu je doplněna logopedickou péčí, Edukativně stimulačními skupinami a besedami pro rodiče. Ve spolupráci se spolkem rodičů jsou pořádány různé atraktivní akce.
Mateřská škola je 3třídní, s prodlouženým provozem od 7.00 do
17.00 hodin, je situována přímo u zastávky tramvaje ve vilové čtvrti.
Škola vytvořila vlastní školní vzdělávací program Letadélkem za
poznáním a zábavou, se zaměřením na zdravý životní styl a sport.
Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dětí, na rozvoj tělesné
zdatnosti, upevňování jejich zdraví, rozvoj dovedností, individuální
přípravu dětí na vstup do ZŠ… Zájemci mají možnost využít nabízené
kroužky keramiky, předplaveckého výcviku či kroužku výtvarné výchovy cvičení na míčích. Po celý rok jsou pro děti samozřejmostí výchovně vzdělávací akce jako návštěvy divadel, výstav, knihovny, také
výlety, besídky, sportovní odpoledne a pro rodiče ukázky práce s dětmi. Organizujeme pobyty na škole v přírodě.
Při mateřské škole aktivně pracuje Klub rodičů, který se velkou
měrou podílí na zajišťování dalších aktivit pro děti a jejich rodiče.

Mateřská škola Brno, Úvoz 57, p. o.
Kontakty:
e-mail: msuvoz@msuvoz.cz
www.msuvoz.cz
Den otevřených dveří bude v sobotu 23. 1. 2016. Vstup v 9.30
a 10.30 hodin. Přezůvky s sebou.
Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí pod Kraví horou
v blízkosti MHD. Na budovu školy navazuje nově vybavená přírodní
zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybu a tvůrčích činností.
Často se vydáváme na procházky na Kraví horu, kde se mohou děti
proběhnout, prozkoumat cestičky mezi zahradami a pozorovat proměňující se přírodu.
V našich pěti věkově smíšených třídách se děti s humorem, pomocí
her a aktivit učí zvládat připravené úkoly a naplnit slova R. Fulghuma
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ S dětmi pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Příroda na dosah dětem“, který vychází z Rámcově
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem je rozvíjet
dítě přirozenou cestou pomocí prožitkového učení a praktických
zkušeností. Zaměstnanci školy se snaží o to, aby socializace dětí
probíhala v klidném příjemném a inspirativním prostředí.
K tradičním akcím školy patří vánoční dílna s vystoupením dětí, karnevalový týden, oslava Dne dětí, slavnostní rozloučení s dětmi, které
odcházejí do 1. třídy, kulturní a divadelní akce, dopolední výlety za
poznáním. V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat taneční
kroužek a nejstarší děti výuku anglického jazyka.

Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, p. o.
Kontakty:
telefon: 530 319 221
e-mail: ms.videnska@seznam.cz
www.msvidenska.cz
Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího
programu „Roste ze mne osobnost“, zaměřeného na rozvoj

Mateřská škola Brno, Vinařská 4, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 240 338, 543 240 331
e-mail: vinarska@mskolka.cz
www.msvinarska.cz
Mateřská škola Vinařská 4 je umístěna v dobře vybavené velké
zahradě nedaleko areálu BVV. V zahradě je vybudován tenisový kurt
pro děti. MŠ se zaměřuje hlavně na pohybovou výchovu. Své zájmy
děti uplatňují v kroužcích aerobiku, hry na flétnu, tenisu a v tanečním
kroužku „Sedmikráska“. Tento taneční soubor se účastní různých
vystoupení, včetně celostátního festivalu mateřských škol „Mateřinka“. Ve škole probíhá výuka anglického jazyka.
Mateřská škola organizuje besídky pro rodiče, vystoupení dětí
s vánočním pásmem koled na veřejnosti, masopustní karneval,
besídky pro maminky a seniory, zahradní slavnost na Den dětí, slavnostní ukončení školního roku – rozloučení s předškoláky a školy
v přírodě. Součástí mateřské školy je také školní kuchyně zajišťující
dětem čerstvou nerozváženou stravu. Odloučeným pracovištěm této
mateřské školy jsou MŠ Hlinky 46 a MŠ Hlinky 46a s obdobnou
náplní jako kmenová MŠ.

Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 245 441
e-mail: msvsetic@ volny.cz
www.ms-vsetickova.cz
Mateřská škola se nachází v klidné ulici, v pěkném prostředí pod
Kraví horou, v blízkosti tramvajové zastávky. Vilka mateřské školy
stojí uprostřed pěkně vybavené zahrady, vytváří rodinnou atmosféru
a slouží k upevňování kamarádských vztahů dětí.
Škola je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dětí, na rozvoj
tělesné zdatnosti, upevňování jejich zdraví, estetického cítění a tvořivosti. Nabízí rovněž pro děti předplavecký výcvik, cvičení na balonech, pravidelnou logopedickou péči pod vedením odborného
logopeda, výuku angličtiny, keramiku ve vlastní keramické dílně,
veselé foukání na flétnu a hudebně pohybový kroužek s tancem.
Mimo každodenní běžný program podle „Školního vzdělávacího programu“ jehož cílem je nejen příprava na školu, ale i pro život, organizuje škola výlety, návštěvy divadel, kulturních a vzdělávacích akcí
pro děti, besídky, karneval, oslavy svátků, slavnostní rozloučení
s předškoláky, ale i různé akce na školní zahradě, např. výsadba
nových stromků za pomoci rodičů a péče o ně. Pravidelně podle
zájmu jsou organizovány pobyty na školách v přírodě.



Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
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Sport

Soutěže Aerobic Master Class se zúčastnilo 39 soutěžících
„Aerobic Master Class“ o nejlepší cvičenku aerobiku.

Dne 3. prosince 2015 uspořádala Obchodní akademie, Střední
odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola Brno na
Kotlářské ulici ve spolupráci
s Asociací školních sportovních klubů a Sdružením rodičů
a přátel školy již 17. ročník soutěže brněnských středních škol

Tato již tradiční předvánoční akce
se stále setkává se zájmem o tento populární sport i mezi středoškolskou mládeží, který si úspěšně prošlapal cestičku i do hodin
tělesné výchovy na školách.
Letošního ročníku se zúčastnilo
39 soutěžících ze 13 brněnských
středních škol. Záštitu nad pořádáním této oblíbené soutěže převzal ředitel školy Ing. Mgr. Jiří
Haičman. Soutěž probíhala ve
dvou předkolech a finále, kterého
se zúčastnilo 20 nejlepších cvičenek. Odborná porota složená
z lektorek aerobiku hodnotila provedení – techniku cvičení, výraz,
vzhled, sílu, flexibilitu a schopnost
zachycení předvedeného. Po dramatickém finálovém boji, kde děvčata musela předvést i náročné
prvky jako „kiky, kliky, šňůry

a placky“ zvítězila Denisa
Ondráčková z Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ pedagogické, Lerchova ul., na 2. místě se
umístila Dorota Ryšánková ze
stejné školy a 3. místo obsadila
Petra Nejezchlebová z pořádající
školy. Děvčata si odnesla krásné
poháry a prvních 6 děvčat obdrželo z rukou ředitele školy krásné
kosmetické balíčky. Celá akce
proběhla v příjemné již předvá-

noční atmosféře za velké podpory
obecenstva – žáků pořádající školy. Přispěla tak k propagaci aktivního využití volného času sportem, který nejenom udržuje
krásnou postavu, posiluje svalstvo, ale i ducha. A o to organizátorům této soutěže hlavně jde.


Mgr. Hana Nezhodová,
ředitelka závodu

Výsledky 17. ročníku
1. místo Ondráčková Denisa

CM gymnázium a SOŠ pedagogická Brno
2. místo Ryšánková Dorota
CM gymnázium a SOŠ pedagogická Brno
3. místo Nejezchlebová Petra OA, SOŠK a VOŠ Brno
4. místo Hochmanová Sabina OA, SOŠK a VOŠ Brno
5. místo Bartoňková Markéta SPŠ stavební Brno
6. místo Petýrková Markéta
SZŠ Jaselská

V Brně se v letošním roce slaví spousta sportovních výročí
Rok 2016 je rokem významných
výročí spojených s Brnem.
I těch sportovních.
Početné návštěvníky lednových
Hokejových her pod širým nebem
v místech bývalého zimního stadionu za Lužánkami by mohlo
zajímat, že právě v lednu 1946
přijeli poprvé do Brna kanadští
hokejisté, mužstvo Toronto Maple
Leafs. A byla to jistě velká událost.
V souvislosti s aktuálním požadavkem výstavby nové hokejové
haly i fotbalového stadionu není
jistě také bez zajímavosti, že
v březnu před sedmdesáti lety se

sešla v Brně ustavující schůze
družstva Brněnský národní stadion.
Rok 1946 byl ale i rokem narození
mnoha významných brněnských
sportovců. Sedmý křížek si v tomto roce připíší například fotbalista
Vítězslav Kotásek (11. 5. 1946),
mistr republiky ve fotbale z roku
1978, cyklista Karel Vávra (28. 8.
1946), druhý ze Závodu míru
1968, cyklista Ivan Kučírek
(25. 11. 1946), trojnásobný mistr
světa v tandemech či fotbalista
Rostislav Václavíček (7. 12. 1946),
olympijský vítěz a kapitán mistrů
republiky z roku 1978.

Jeden z letošních sportovních jubilantů Karol Divín spolu s krasobruslařským reprezentantem Michalem Březinou
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Samozřejmě, že rokem narození
sportovních osobností není jen
zmiňovaný rok 1946. Zalistujeme-li matrikami roku 1936, zjistíme, že osmdesátiny oslaví letos
v únoru stříbrný medailista
z olympiády ve Squaw Valley
z roku 1960 a dvojnásobný mistr
Evropy v krasobruslení Karol
Divín. Pan Divín, který je mentorem našeho reprezentanta Michala Březiny, obdržel před pár dny
Cenu Jihomoravského kraje za
přínos v oblasti sportu a jeho
narozeninová benefice za účasti
předních světových krasobruslařů by se měla odehrát v Brně
začátkem února. Již nyní se
můžeme těšit na setkání s jubilantem také při březnových
Brněnských Velikonocích na ledě.
Ještě o deset let starší než pan
Divín je 18. května 1926 narozená
další sportovní legenda Brna,
cyklistický trenér Lubomír Puklický, který v roce 1964 přivedl k zisku prvního olympijského cyklistického zlata pro Československo
Jiřího Dalera. A na den přesně,
ale o tři měsíce dříve – 18. ledna
1926 – spatřil světlo světa člověk,
kterému se mezi jeho basketbalovými souputníky i obdivovateli

neřekne jinak než Šéf. Pan Ivo
Mrázek se narodil 18. ledna 1926,
ve stejném roce jako brněnský
mužský basketbal. První koše
začaly padat v Sokole Brno I skutečně před devadesáti lety, v roce
narození jeho nejzaslouženějšího
basketbalového borce. Pan Mrázek je naším jediným žijícím
mistrem Evropy z roku 1946,
v témže roce byl také u zisku
prvního z třiadvaceti titulů mistrů
republiky pro Brno a na jejich celkovém počtu se podílí šesti jako
hráč a šesti jako trenér.
Sedmdesát let od zisku prvního
titulu basketbalových mistrů republiky si připomeneme anketou, ve
které se kromě Ivo Mrázka představí dalších devětašedesát borců, kteří se v průběhu oněch
sedmdesáti let vepsali do historie
brněnské košíkové. Mezi vybranými nechybějí taková jména jako
Merkl, Bobrovský, Konvička,
Pištělák, Okáč, Svoboda, Pospíšil…, ale i letošní pětašedesátník
Kamil Brabenec či Zdeněk Konečný zvaný Mustafa, který bude mít
přesně osmdesát.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Neziskové organizace

Ratolest školila poskytovatele sociálních služeb
Vcelku netradiční prostory se
tentokrát otevřely zástupcům
neziskových organizací, které
zaujala nabídka rozšířit si své
znalosti v oblasti strategického
plánování.
Loňské říjnové dopoledne totiž
strávili v multifunkčním sále nově
otevřeného sociálního podniku
s názvem Bajkazyl Brno. Ten před
několika měsíci otevřela brněnská
nezisková organizace Ratolest
Brno. Ta také sezvala zástupce
brněnských poskytovatelů sociálních služeb na školení v problematice strategického řízení. Je to již
několikáté školení, které Ratolest
Brno zprostředkovala zdarma díky
projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“. Tento projekt se zaměřuje na propojování ziskového
a neziskového sektoru se zaměřením na firemní dobrovolnictví. Ani
tentokrát tomu nebylo jinak – téma
strategického plánování přednesl
expert v tomto oboru – Stanislav
Kocourek, a navíc ne zcela formální, přednáškovou formou. Jeho
devízou je především facilitace
a tak i tentokrát měli více prostoru
pro sdílení dobré praxe zejména
účastníci školení. Po celou dobu
akce byli aktivně zapojováni, například při tvůrčím procesu, kdy si měli
vlastní organizaci představit jako
dopravní prostředek se všemi sil-

nými i slabými stránkami, příležitostmi i ohroženími. Následovaly
otázky, které měly účastníkům lépe
přiblížit, co je ve strategickém plánování prioritní a na jaké případné
problémy je třeba se připravit. Tak
například, věděl by ten, kdo by
daný prostředek řídil, kam vlastně
jede, jaký je cíl jeho cesty? Jak by
poznal, že jede správně? Jak moc
by řidič do řízení zapojoval své
kolegy? Kudy by daný prostředek
jel a kde by musel zastavit? Jaké
nástrahy by na své cestě musel
překonat? Tato technika, ale i mnohé jiné naplnili dopoledne aktivitami, které při konečné evaluaci
zúčastnění kvitovali velmi pozitivně. Pokud bylo školení něco
vytknuto, pak jeho omezená doba
– vzdělávat se touto formou by
údajně účastníci vydrželi mnohem

déle. „Zájem o toto téma nás nepřekvapil. Konstruktivně uchopit strategické plánování v neziskové
organizaci je nelehký, ovšem velmi
důležitý úkol pro management.
Současná situace povětšinou
neumožňuje jednotlivým organizacím zafinancovat si vlastního
facilitátora při tvorbě dané strategie. Jsem proto velmi ráda, že se
nám podařilo uzavřít s panem
Kocourkem dohodu v rámci našeho projektu Spouštíme lavinu dobrovolnictví, a on byl tudíž ochoten
poskytnout toto expertní školení
neziskovým organizacím zdarma,
jelikož se jednalo o výkon firemního

dobrovolnictví,“ říká koordinátorka
firemních dobrovolníků Mgr. Petra
Lazárková. „V projektu jsme již měli
několik takovýchto expertů, kteří
se zdarma podělili o své znalosti
a dovednosti. Komu nevyhovuje
tato forma spolupráce, může jakožto firemní dobrovolník pomáhat ve
větší skupince třeba manuálně.
Mezi brněnskými neziskovkami se
stále objevují poptávky po pomoci
s výmalbou prostor, stěhováním,
úklidem a podobně. My z Ratolesti
Brno veškeré tyto činnosti zaštiťujeme, pomáháme propojovat lidi
ze ziskového a neziskového sektoru. Jakožto koordinátorka firemních dobrovolníků pomáhám firmám nastavit komplexní strategii
dobrovolnictví tak, aby z této činnosti měli co možná nejlepší výsledek, jak mezi svými zaměstnanci,
tak mezi širokou veřejností,“ dodává Lazárková.
Pokud i vás po přečtení článku
napadlo, že byste se o firemním
dobrovolnictví rádi dozvěděli více,
stačí kontaktovat Ratolest Brno –
koordinátorka firemních dobrovolníků Mgr. Petra Lazárková, tel.:
731 500 050, e-mail: petra.lazarkova@ratolest.cz.
 (red)
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Konference představí výstupy projektu
Asociace center pro rodinu,
z. s. a spolek Spokojený senior
– KLAS z. s. vás srdečně zvou
na závěrečnou konferenci projektu Dialogem k aktivnímu
občanství seniorů, která se
bude konat v úterý 9. února
2016 v hotelu Continental (Kounicova 6, Brno) od 9.00 do 15.00
hod.
Cílem konference je představit
široké veřejnosti výstupy projektu
„Dialogem k aktivnímu občanství

seniorů“ a šíření dobré praxe
vytvořeného know-how. Současně chtějí pořadatelé seznámit
účastníky konference se základními tezemi problematiky aktivního stárnutí a stáří samotného. Na
toto téma na konferenci vystoupí
odborníci a hosté, kteří se mu
z různých pohledů věnují, například Mgr. Eva Rossi (Magistrát
města Brna), Mgr. Bořivoj Sekanina
(Jihomoravský
kraj),
Mgr.Lenka Kamanová, Mgr. Kateřina Pevná a další. Speciálním

hostem je ThMgr. Milan Klapetek.
Účast na konferenci je zdarma.
Občerstvení zajištěno. Detailní
program naleznete na webových
stránkách http://spokojenyseniorklas.cz/index.php/vzdelavani-prosamospravu.
V případě zájmu o účast na kon-

ferenci je třeba se zaregistrovat
do 15. ledna 2016 na níže uvedené kontakty.
Kontaktní osoba:
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková
tel.: +420 730 805 857
e-mail: zuzana.varejkova@spokojenysenior-klas.cz
 (rob)
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Inzerce

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

NEJLEPŠÍ MÍSTO

Návrat k tradicím

Pivo ja

ko dáre

k

Křížová 3 (u Mendlova nám.)
Po–Pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu
+ 420 602 352 922

Pánské Dámské
Kabáty Bundy
Bundy Pláště
Obleky
Saka
košile...

Velký Špalíček
Mečová 2
602 00, Brno

PRO VÝHODNÝ NÁKUP
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