Zpravodaj městské části Brno-střed | Číslo 12 | Prosinec 2015 | Ročník XXIV

městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Na tomto místě představujeme každý měsíc
Brňany a Brňanky, kteří se vepsali do společenských, kulturních a sportovních dějin našeho města a městské části. Využíváme k tomu
aktuálně jejich osobních či profesních mezníků,
důležitých událostí, nezřídka jim chceme jen
poděkovat a popřát k narozeninám. Naší prosincovou osobností je člověk, který se v prosinci
narodil a je častým objektem kulturních, ale
i sportovních rubrik brněnských deníků. Jeho
pověstný cit pro hru totiž oceňují nejen návštěvníci divadelních her a příznivci filmů a televizních inscenací, ale i fanoušci Bolkovy fotbalové
jedenáctky. Přirozená noblesa, laskavý humor
a smysl pro fair hru, ale i sebeironie a pozitivně
kritické vidění světa, to je to, co zdobí tohoto
přírodního elegána s klukovskýma očima. Jmenuje se Zdeněk Junák.
Pokrač. na str. 15
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Zelný trh zdobí až do 23. prosince Advent na Zelňáku.
Oproti dřívějším akcím přináší několik novinek
Advent na Zelňáku – tradiční trhy na nově
opraveném Zelném trhu – potrvají do
23. prosince. Oproti akcím v minulých
letech nabízí více stánků, pestřejší program pro děti, nalévání nápojů do vratných
porcelánových hrnečků a vratných kelímků, komorní oslavu adventu či prezentaci
téměř tří desítek neziskových organizací.
Po roční přestávce způsobené rozsáhlou
rekonstrukcí se na Zelný trh vrátily tradiční
trhy. V mnohém jsou jiné a nové. Tou první
viditelnou změnou je název Advent na Zelňáku. Lépe vystihuje období, ve kterém se trhy
konají.
Návštěvníci také zjistí, že je na místě více
stánků a celý trh je větší. Celkem je možné
Zveme občany na
11. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

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

zakoupit vánoční a dekorativní sortiment anebo se občerstvit ve 108 prodejních stáncích.
V letošním roce jsou posíleny atrakce pro děti,
na které Pod Divadlem Husa na provázku čeká
„řetízkáč“, vláček a kolotoč pro nejmenší připravený přímo pro Advent na Zelňáku. Charakteru této části náměstí odpovídá i nabídka
teplých nápojů pro děti i jejich rodiče.
Na Zelném trhu – stejně jako na náměstí Svobody a na Moravském náměstí – používají
všichni prodejci systém vratných obalů na
nápoje, včetně porcelánových hrnečků s jednotným motivem, které se vyrábějí v České
republice. Hrnečky se prodávají na zálohu
a návštěvníci si je buď mohou ponechat jako
suvenýr, nebo je vrátit, přičemž zálohu dostanou vyplacenu zpět.
Smrk pichlavý, který zdobí náměstí, byl vysazen v roce 1971 panem Janem Vaškem v Želešicích na Školní ulici č. 291. Velmi hezky rostlý
strom byl příliš blízko elektrického vedení
a navíc musel ustoupit stavbě rodinného domu.
Pořadatelům trhů ho koncem října nabídl
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a daroval Ing. Zdeněk Gregor s rodinou s tím,
že „v případě uplatnění jako vánoční strom by
mohl udělat radost spoustě lidí a nebyl by pokácen zbytečně“. Smrk narostl do výšky 14 metrů
a má obvod kmene 80 centimetrů.
Kromě stromu dotváří atmosféru i adventní
věnec u pódia. Na něm se budou každou sobotu večer ve 20 hodin zapalovat adventní svíce.
O tuto komorněji laděnou část programu
doplněnou o zpěv rorátů, se postarají kněz
Jan Hanák s jáhnem Janem Špilarem.
Po celou dobu konání akce jsou 2 prodejní
stánky bezplatně vyhrazeny pro neziskové
organizace, celkem se jich během Adventu
na Zelňáku vystřídá 27. Mají tak možnost se
prezentovat veřejnosti a prodejem zároveň
získat prostředky pro svoji činnost. Dobré
věci poslouží ještě další stánek – vybraný
prodejce zde neplatí klasický nájem, namísto
něj poskytne prostředky ve stejné výši na
školní obědy pro děti ze sociálně slabých
rodin.
Pokračování na straně 3
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Krytá tržnice
čeká na stavební
povolení
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Cyklisté mohou
nově vjet
do centra

Do vily Tugendhat
se vrátil
původní nábytek

Informace z radnice

Provozovatelé restauračních zahrádek dostanou k dispozici metodiku
Provozovatelé restauračních
zahrádek se budou řídit metodikou, kterou schválila Rada
městské části Brno-střed. Jde
o návod, jak postupovat při zřizování restauračních zahrádek,
dokument zároveň radnici
umožní regulovat jejich podobu do té míry, aby co nejméně
zasahovaly do vzhledu městské památkové rezervace
a nenarušovaly hodnotu
památkově chráněných objektů.

„Metodika rozlišuje dva základní
typy zahrádek – denní a trvalé.
V případě denních jde pouze
o umístění mobiliáře, jenž se po
uzavření provozovny odklízí.
Důležité je, že tyto zahrádky
mohou být provozovány celoročně. Za trvalé restaurační zahrádky jsou považovány takové, které

jsou pevně vymezeny podestou
a oplocením a jejichž mobiliář
není po zavírací hodině provozovny uklízen. Ty mohou být otevřeny pouze sezonně, tedy od
dubna do listopadu,“ řekla místostarostka městské části Brno-střed Mgr. Jasna Flamiková.
Povolování zůstává v režimu
zvláštního užívání komunikace.
Pouze pokud by byla zahrádka
kromě podesty opatřena i pevným
zastřešením, je nutné její umístění řešit se stavebním úřadem.
Schválený dokument se zabývá
zvlášť problematikou zahrádek na
území městské památkové rezervace a v bezprostřední blízkosti
nemovitých kulturních památek
a zvlášť ostatními případy.
„V památkové rezervaci by restaurační zahrádky měly co nejméně zasahovat do jejího vzhledu
a nenarušovat hodnotu památko-

vě chráněných objektů. Musí
vhodně navazovat na urbanisticko-architektonické řešení daného
veřejného prostranství – z tohoto
důvodu by měly působit co nejsubtilnějším dojmem a nesmějí
vytvářet pohledové bariéry,“
upřesnil podmínky Ing. arch. Petr
Bořecký, radní pro výstavbu
a územní rozvoj městské části
Brno-střed. Zahrádky se umisťují
přímo na dlažbu, podesta je povolena pouze tam, kde je sklon
komunikace větší než 6 %. Doporučeno je vymezení pouze rohovými sloupky nebo květináči se
zelení. Mobiliář nesmí tvořit standardní plastové zahradní židle
a stoly, stejně jako výčepní a chladící pulty, grily a koberce. Jako
ochranu před sluncem a deštěm
lze použít slunečníky, mobilní
a pevné markýzy s potahem ve
světlém nebo přírodním odstínu.

Na provozovatele restauračních
zahrádek, které nejsou v městské
památkové rezervaci ani v bezprostřední blízkosti nemovitých
kulturních památek, jsou v některých případech kladeny menší
nároky.
„Metodika bude mít v roce 2016
doporučující charakter s tím, že
u zahrádek v městské památkové
rezervaci bude vyžadováno stanovisko orgánů památkové péče.
Od následujícího roku bude dokument pro všechny provozovatele
závazný,“ doplnil informace starosta městské části Brno-střed
Martin Landa a dodal: „Vycházeli
jsme z velmi dobrých zkušeností
z jiných měst, například z Prahy
nebo Plzeň, takže věřím, že i díky
námi navrženému řešení bude
centrum Brna zase vypadat
o něco lépe.“

Roman Burián

v pravidelném pondělním programu Senior Akademie. Třetí přednáška se uskutečnila 20. 11.
a poslední v sobotu 28. listopadu
2015. Obě v nově zrekonstruovaném zámečku na Riviéře, který je
součásti nově otevřeného Dopravního hřiště v Brně-Pisárkách.
Přednášky byly zaměřeny na
aktuální témata: majetková kriminalita, trestné činy, nebo jak si zvýšit svoji finanční gramotnost. SOS
Asociace má s nekalými obchodními praktikami bohaté zkušenosti, proto navrhovalo scénář. Modelovou situaci ztvárnilo nonverbální
divadlo Facka. Soubor divadla
navodil autentickou situaci, během

které byli senioři vtažení do konkrétního děje, na který měli přiměřeně reagovat, případně se
bránit nevhodným praktikám. Po
ukončení divadelního představení
přichází mezi seniory odborník na
danou problematiku a podrobně
rozebírá krok po kroku jednání
zúčastněných a upozorňuje na
nevhodné postoje a reakce.
V závěru bylo poskytnuto doporučení jak se v dané situaci
zachovat. Senioři odcházeli
z přednášek poučení, s dalšími
zkušenostmi a „návodem“ jak se
nedostat do podobné nepříjemné
situace mnohdy s nevratnými kroky.
 Ing. Ludmila Zrůstová

Bezpečný střed pro seniory
I v letošním roce Rada města
Brna schválila žádost o státní
účelovou dotaci pro MČ Brno-střed na projekt „Bezpečný
střed pro seniory“. Projekt je
realizován v rámci Městského
programu prevence kriminality
v Brně ve spolupráci s Koordinačním centrem prevence.
Cílem projektu je snížení míry
a závažnosti trestné činnosti
a zvýšení právního vědomí a pocitu bezpečí našich seniorů. Informování občanů totiž přispívá
k oslabování rizikových faktorů
a ke snížení výskytu delikventního
jednání. Prevence kriminality je

vždy méně finančně náročná než
následně řešení již vzniklých
problémů. Zde je vítán proaktivní
přístup seniorů, kteří díky projektu
umějí řešit nepříjemnou situaci
dřív než by eventuálně nastala.
Projekt byl realizován v úzké spolupráci: Městské policie Brno –
preventivně informační oddělení
– Senior Akademie, divadla Facka
a SOS – Asociace. Jednalo se
o čtyři přednášky doplněné o divadelní představení, které ztvárnilo
témata ochrany seniorů před rizikovými situacemi a nekalými
obchodními praktikami.
První dvě přednášky proběhly
v říjnu 2015 v sídle ombudsmana

Vlastníci by si měli zkontrolovat, jestli mají stavby zapsané v listu vlastnictví
Z důvodu odstraňování chyb
v Registru územní identifikace,
adres a nemovitostí (RUIAN),
vyzývá Odbor územního řízení
a stavebního řádu – stavební
úřad ÚMČ Brno-střed vlastníky
rekreačních objektů, garáží, případně jiných staveb, které nejsou součástí pozemku rodinného domu a které by mohly mít
přidělené evidenční číslo, aby si
zkontrolovali, jestli mají tyto stavby zapsané v listu vlastnictví, a to
včetně evidenčního čísla.

Případné nesrovnalosti je nutné
oznámit stavebnímu odboru do
konce roku 2016. Stavby, u kterých nebude do konce roku 2016
vyjasněno parcelní číslo pozemku
a evidenční číslo, budou z Registru vymazány. Kontrolu, zda jsou
stavby evidované v RUIANu, je
možné bezplatně provést prostřednictvím internetových stránek http://vdp.cuzk.cz/. V této aplikaci je nutné kliknout na položku
Vyhledání prvků a následně zadat
požadované údaje. Pokud se
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nezobrazí žádné údaje, jedná se
o stavbu, která není vložena do
evidence, a je nutné kontaktovat
stavební úřad. RUIAN je elektronická evidence budov, vytvořená
Českým úřadem zeměměřičským
a katastrálním zajišťujícím evidenci nemovitostí a věcných práv
k nim, a to od 1. 7. 2012. K tomuto
datu odpovědnost vedení evidence nemovitostí přešla na stavební
úřady. RÚIAN je jedním ze čtyř
základních registrů podle zákona
č. 111/2009 Sb. Tyto registry jsou

základním stavebním kamenem
elektronizace veřejné správy České republiky. Cílem registru je
dodávání jednotných a ověřených
informací pro všechny složky
veřejné správy. Dalšími registry
jsou registr obyvatel (ROB), registr práv a povinností (RPP) a registr osob (ROS). V případě dotazů
doporučujeme osobní návštěvu
stavebního úřadu v úředních
dnech (pondělí a středa
8.00–17.00 hod.), který sídlí na
Měnínské 4.
 (rob)

Informace z radnice

Krytá městská tržnice na Zelném trhu čeká na stavební povolení.
Chyběl projekt, který předešlé vedení radnice nepřipravilo

Práce na přípravě rekonstrukce
a zprovoznění kryté městské
tržnice na Zelném trhu pokračují.V současné době je dokončena dokumentace k provedení
stavby „Rekonstrukce objektu
Zelný trh 250/14–16“ zpracovaná Ing. arch. Michalem Palaščákem a je požádáno o vydání
stavebního povolení.

„Aby bylo možné žádat o vydání
stavebního povolení a vysoutěžit
zhotovitele stavby, je nutné mít
k dispozici příslušnou projektovou
dokumentaci. Ta však v minulosti

vůbec nevznikla, nebylo tedy na
co navazovat,“ řekl místostarosta
městské části Brno-střed Jiří Švachula a upozornil také na další
skutečnost: „Teprve současná
podoba projektu odpovídá původní kryté městské tržnici navržené
v roce 1949. A navíc se podařilo
v projektu propojit průchodem
Zelný trh, Radnickou a Starobrněnskou.“
Během listopadu by mělo být na
rekonstrukci vydáno stavební
povolení. V současné době probíhá uveřejnění předběžného
oznámení ve Věstníku veřejných

zakázek a následně proběhne
zahájení soutěže v režimu otevřeného podlimitního řízení. Stavba by měla být předána zhotoviteli
nejpozději v únoru, vzhledem
k velikosti zakázky však není nikdy možné zcela vyloučit nějaké
zdržení, způsobené odvoláním
neúspěšných zájemců, a to v řádu
dvou až tří měsíců. Délka rekonstrukce je podle projektanta plánována na 7 měsíců. „Zkušební
provoz tržnice bychom chtěli
v příštím roce určitě spustit,“
doplnil informace Jiří Švachula.
Podle již schváleného záměru
budou v podzemních prostorách
Zelného trhu 14–16 i nadále skladové prostory a veřejná WC, v přízemí je plánováno nejen bistro
zdravé výživy s prezentací domácích produktů a s dětským koutkem, ale i kavárna. Další dvě
podlaží budou patřit kryté tržnici
s nabídkou sezonního prodeje
ovoce, zeleniny, sýrů, masa, uzenin a farmářských produktů. „V nejvyšším patře vedle terasy bychom
si také představovali restauraci,
kavárnu či jiný decentní gastronomický provoz. Bude záležet na
kvalitě a nápaditosti nabídek, které

Radnice městské části Brno-střed podporuje
sdílení kol. Jde o klíčový projekt rozvoje dopravy
Rada městské části Brno-střed
souhlasila s investičním záměrem „Systému sdílení kol“.
Pokračuje tak v naplňování
svého programového prohlášení, v němž se zavázala k podpoře využívání cyklodopravy.

„Podporu využití kol považuji za
klíčovou pro další rozvoj dopravy
v centru města. Jsem rád, že
nekončíme jen povolením vjezdu
cyklistům do historického jádra
a plánovaným zlepšením bezpečnosti v zónách 30. Snaha města
zavést kvalitní systém sdílení kol
jistě přispěje ke kvalitě života, ke
zmírnění ekologické zátěže a ke
zklidnění dopravy,“ okomentoval
postoj radnice starosta městské
části Brno-střed Martin Landa.
Samotný investiční záměr zpracoval Magistrát města Brna.

„Smyslem bikesharingu podle něj
není pokrýt celé město, ale nabídnout systém sdílení kol tam, kde
je největší potenciál jeho využití,
tedy v rychlé dopravě na krátké
vzdálenosti. Tomu má odpovídat
i nastavení cen, které by mělo
preferovat krátkodobé výpůjčky
s maximalizací počtu denních
cest,“ představila základní princip
fungování místostarostka městské části Brno-střed Mgr. Jasna
Flamiková.
Samoobslužné stojany se mají
stavět výhradně na pozemcích
města Brna, což je ekonomicky
výhodnější a urychlí to realizaci.
O provoz se postará buď některá
ze stávajících městských společností, nebo v soutěži vybraný soukromý subjekt se zkušenostmi
z provozování takového systému.
Projekt má být spouštěn po eta-

pách. První etapa zaujímá 3,3%
rozlohy města (7,63 km2). V dalších krocích se počítá s rozšířením do vzdálenějších oblastí města, avšak ne dále než 3 km od
centra, s výjimkou severní části
města (Technologický park). Celková rozloha území by mohla
obsáhnout téměř 28 km2. Předpokládá se cca 11 stanic/km2, což
představuje vzdálenost stanic od
sebe cca 340 metrů. Pro první
etapu je uvažováno 84 stanic
s 1 260 stojany, pro druhou 34
stanic s 520 stojany pro třetí 172
stanic s 2 580 stojany. Množství
stojanů ve stanici by nemělo klesnout pod 10. V systému by mělo
fungovat přes 2 500 kol. Předpokládá se, že systém využije 7%
z bydlících a dojíždějících.


Roman Burián

obdržíme v rámci standardního
výběrového řízení,“ uvedl již dříve
místostarosta Švachula.
Objekt Zelný trh 14–16 je ve správě městské části Brno-střed. Na
základě Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 18. 4. 1997 byl objekt
pronajat společnosti SCULPTO,
s. r. o. na dobu určitou do 30. 4.
2012. K vyklizení předmětu nájmu
došlo až 2. 4. 2013, tedy ještě
v minulém období – od této doby
je objekt nepronajatý a neplyne
z něj žádný zisk. V říjnu roku 2013
byl dokončen stavebně technický
průzkum objektu Zelný trh, který
provedla společnost Pam Arch
s. r. o. Záměr obnovy a budoucího
využití domu Zelný trh 14–16
schválilo Zastupitelstvo městské
části Brno-střed 15. ledna 2014.
Až do podzimu roku 2014 nebyla
připravena žádná projektová
dokumentace, podle které by
mohl proběhnout výběr zhotovitele oprav objektu Zelný trh. Na
přelomu let 2014 a 2015 proběhl
výběr zhotovitele prvního stupně
projektu na rekonstrukci a v březnu 2015 byla dokončena studie
oprav objektu Ing.arch. Michalem
Palaščákem.  Roman Burián

Advent na Zelňáku
Pokračování ze str. 1
Mezi další novinky patří nové
řemeslné dílny nad kašnou Parnas. Jde o částečně průhlednou
stavbu, kde se budou předvádět
řemesla a příležitostně se zde
uskuteční
workshopy
pro
návštěvníky. Nová je také unikátní
zvonkohra realizovaná na míru
akce. 12 zvonů je postaveno nad
dílnami a návštěvníci si ji mohou
v programu i sami vyzkoušet.
Stánky jsou otevřeny denně od
10.00 do 20.00 hod. Prodejci
mohou provozní dobu prodloužit
podle zájmu zákazníků až do rozsahu 9.00–21.30 hod. Doprovodný program na pódiu probíhá
denně od 15.00 do 20.00 hod.,
v některých dnech také rozšířený
o dopolední vystoupení dětí
z mateřských a základních škol.
Další informace jsou k dispozici
na
webových
stránkách
www.adventnazelnaku.cz.

Roman Burián
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Informace z radnice

Hřiště na míčové hry na temeni Kraví hory dostalo nový povrch.
Opraveny jsou také brankové konstrukce, na místě jsou i lavičky
Volně přístupné neoplocené
hřiště na temeni parku na Kraví
hoře prošlo na konci října
důkladnou rekonstrukcí.
Původní povrch hřiště byl tvořen
vrstvou písku s prorůstající trávou,
navíc měl nevyhovující sklon
a nebyl rovinatý. Z toho důvodu
byl odstraněn a nahrazen novým
umělým povrchem z polyuretanu
včetně všech potřebných podkladních vrstev. Dále přibylo takzvané
lajnování a kvalitní vyspádování.
Stávající stojany a brankové konstrukce byly ponechány na
svých místech, ale jsou opraveny,

natřeny a doplněny sítěmi pro
malou kopanou. Takto obnovený
povrch sportoviště nyní umožňuje zrychlení pohybu a celkové
využívání herní plochy pro míčové
hry v daleko větším rozsahu než
doposud. Součástí investice bylo
i urovnání a zatravnění vymezeného okolí umělé herní plochy
a osazení čtyř typových parkových laviček v kombinaci betondřevo s opěradly.
Náklady na rekonstrukci jsou
1,2 milionu korun včetně DPH.
Hřiště i celý park má ve správě
městská část Brno-střed.

(rob)

Na šachový stolek na Kraví hoře zaútočili vandalové
Odboru životního prostředí
ÚMČ Brno-střed, nebo přímo
městské policii!

Terčem útoku vandalů se stal
nedávno instalovaný šachový
stolek v parku na Kraví hoře.

Radnice prosí veřejnost, aby –
pokud je zaznamená – podobné případy hlásila, a to buď

Dva volně přístupné šachové stolky (na Obilním trhu a právě na
Kraví hoře) byly instalovány na
podzim. Hráči mohou využít buď
vlastní figurky, nebo si je bezplatně zapůjčit v Café Park na Gorkého 20, resp. ve Sportovním
a rekreačním areálu Kraví hora.
Šachy na ulici jsou další z aktivit
Ondřeje Kobzy, který inicioval
i další populární projekt Piána na
ulici. Šachy na ulici začaly fungovat srpnu 2014, kdy bylo po
Praze rozmístěno prvních pět
veřejných šachových stolků. Stej-

ně jako piána si i šachy rychle
našly své příznivce a projekt se
začal spontánně šířit do dalších
měst. „Na začátku jsme používali
především vysloužilé školní lavice, které se ale příliš neosvědčily. Do budoucna jsme se proto
rozhodli pro jednoduchý design
z betonu – minimalistické, do
městského prostředí vhodné
a téměř nezničitelné řešení,“ uvádí spolek na svých webových
stránkách. Šachové stolky a židle
jsou vyráběny z betonu, váha
stolku je 500 kg, váha židlí
100 kg. Rozměr stolů (80 cm
výška, 74 cm šířka).


(rob)

Do centra je možné vjet na kole po celý den – rychlost je omezena!
Od listopadu je možné vjet do
centra Brna na kole po celý
den. Umožňuje to změna
dopravního značení schválená
Odborem dopravy Magistrátu
města Brna. Několik desítek
značek již bylo vyměněno nebo
přelepeno. Nadále není možné
jezdit po České ulici, která je
příliš úzká.
Pro cyklisty platí v pěší zóně
v centru omezení rychlosti na
maximálně 20 km/hod., na Masarykově ještě o 10 kilometrů v hodině méně! Na náměstí Svobody

a na Masarykově ulici jsou pro
cyklodopravu vyhrazeny kolejové
tramvajové pásy.
Dlouholetý iniciátor možnosti jízdy
na kole přes centrum Brna, sdružení Brno na kole, na svých webových stránkách upozorňuje, že
v pěší zóně má přednost chodec!
Jak uvedla ve svém zpravodajství
Česká tisková kancelář, počet
cyklistů v brněnských ulicích se
za posledních deset let zdvojnásobil, což vyplývá z průzkumů
Brněnských komunikací. Na
některých místech je nárůst ještě
výraznější.
 (rob)
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Ulice v centru, do nichž je možný
celodenní vjezd na kole:
Benešova, Běhounská, Be-

Nádražní, náměstí Svobody,

sední (s omezeními z důvodu

Opletalova, Orlí (část), Panská,

stavby), Dominikánská, Domi-

Peroutkova, Petrská, Poštov-

nikánské náměstí, Dvořákova,

ská, Radnická, Rašínova, Roo-

Františkánská, Jakubské ná-

seveltova (kolem Janáčkova

městí, Jánská, Jezuitská, Josef-

divadla), Solniční, Starobrněn-

ská,

ská, Veselá, Zámečnická, Zelný

Joštova,

Kapucínské

náměstí, Kobližná, Kozí, Masarykova, Mečová, Minoritská,

trh.

Informujeme

Do vily Tugendhat se vrátil původní nábytek

Tři kusy nábytku z původního
vybavení se koncem října vrátily
do vily Tugendhat. Mobiliář, který
prošel restaurováním, je pro
veřejnost vystaven jako část stálé expozice v technickém podlaží. Lidé však na jeho zhlédnutí
čekat nemusejí – stačí vstupenka na zahradní okruh, jehož je
expozice součástí a na který
není nutné se předem rezervovat. Spolu s původním nábytkem
uvidí i výstavu „Vitra Classics“,
unikátní sbírku designového
nábytku švýcarské značky Vitra.
Ta ale potrvá jen do 6. prosince.
Chaise longue (lehátko) a coffee
table (stolek) od Ludwiga Miese

van der Rohe a buffet (příborník)
od jeho partnerky Lilly Reich jsou
dodnes ikonami moderního
designu. Lehátko s rubínově červeným sametem bylo jediným
barevným akcentem obytné místnosti. Stolek ze skla a oceli stál
vedle slavných křesel Barcelona
a Tugendhat před známou onyxovou zdí. Příborník od Lilly Reich
naplnil stejné ideje jako samotná
vila: má nosné nohy podobně jako
vila pilíře a je zhotoven ze skla,
oceli a dřeva, tedy z materiálů
typických pro celou stavbu.
Když rodina Tugendhatových emigrovala, nábytek zůstal v Brně
a během války se ztratil. V šedesátých letech jej v okolních

domech vypátral architekt Jan
Dvořák, později přešel do depozitářů Moravské galerie.V roce 2008
byla kolekce prohlášena movitou
kulturní památkou, a přestože ji
dědicové Grety a Fritze Tugendhatových získali v restituci zpět,
zůstala v Česku. Statutární město
Brno nábytek od dědiců zakoupilo
do sbírek Muzea města Brna v září
2014 za 275 tisíc euro.
Originální mobiliář mezitím prošel
nezbytným restaurováním, které
zachovalo autenticitu a zastavilo
degradaci materiálu. Nábytek je
proto umístěn ve speciální vitríně
se stálou kontrolou a úpravou vnitřního klimatu. Dílo Ludwiga Miese van der Rohe a jeho partnerky

Lilly Reich se dnes řadí k ikonám
světového designu 20. století.
Nábytek navržený a vyrobený
v období jejich spolupráce je cenný tím, že dokumentuje vývoj světového moderního nábytkářského
designu, ale i svou autentičností.
V další části výstavy představuje
švýcarská značka Vitra ikonické
produkty špičkových designérů
z celého světa. Návštěvníci uvidí
desítku křesel a doplňků, které se
staly klasikou a inspirovaly řadu
dalších tvůrců. Vila Tugendhat se
tím stává partnerským místem
pražského Designbloku – mezinárodní přehlídky představující novinky světového i domácího designu.

(rob) Foto: Ateliér Židlický

Mozartovské soutěže pro mladé klavíristy se zúčastnilo 86 interpretů
Ve dnech 22.–24. října 2015 se
v brněnském Besedním domě
konal již XXII. ročník mezinárodní mozartovské soutěže pro
mladé klavíristy do 11 let –
Amadeus.
Přihlásilo se 86 soutěžících ze 14
zemí a jejich výkony hodnotila
pětičlenná mezinárodní porota
s předsedou D. Marečkem – ředitelem České filharmonie. Soutěž
organizují ZUŠ F. Jílka Brno
s nadačním fondem Amadeus,
ZUŠ Brno Veveří s občanským
sdružením Parnas a Filharmonie
Brno. Projekt podporují Jihomoravský kraj, statutární město Brno
a městské části Brno-střed
a Žabovřesky. Letošní záštitu převzali: předseda Asociace krajů
a hejtman JMK JUDr. Michal
Hašek, primátor statutárního
města Brna Ing. Petr Vokřál, starosta MČ Brno-střed Martin Lan-

Vítězka jedné z kategorií Klára
Francová a ředitel ZUŠ F. Jílka
Brno Pavel Sapák
da a starosta MČ Brno-Žabovřesky Ing. Pavel Tyralík.
V šesti kategoriích jsme slyšeli
velmi dobré a vynikající výkony
malých klavíristů. Nejmladšímu
účastníkovi byly pouhé čtyři roky!
Je s podivem pozorovat, jak se

tyto děti, už v tomto věku suverénně pohybují po pódiu, na kterém koncertují renomovaní umělci. Při poslechu zvláště „starších“
soutěžících (myslím věk 10–11
let) se nabízí otázka, kam až lze
posouvat laťku v technické náročnosti skladeb, které děti předvádějí. Když zavřete oči, posloucháte hudbu a poté znovu oči
otevřete, nechce se vám věřit, že
hrálo to dítě, které právě vidíte.
Zvláště z Ruska přijíždějí soutěžící s nesmírně náročnými skladbami a zvládnutými na velmi vysoké úrovni. Důkazem toho je
absolutní vítězství Anastasii Kliucherevy (Rusko) z páté kategorie.
Neztratili se ale ani domácí soutěžící. V kategorii nejlepší „Brňák“
uspěl Radek Bagár ze ZUŠ J. Kvapila a v šesté kategorii zvítězila
Klára Francová ze ZUŠ F. Jílka.
Na sobotním slavnostním koncertě
předávali hlavní ceny náměstek

hejtmana Ing. Stanislav Juránek,
ředitel České filharmonie Mgr.David Mareček, ředitelka Filharmonie
Brno PhDr.Marie Kučerová, a výše
jmenovaní starostové.
Soutěž byla anoncována mimo
jiné rádiem Proglas, Dobrým
ránem ČT, rozhovory v tisku,
Brněnským okem. Všem, kteří se
podíleli na realizaci a zdárném
průběhu soutěže, patří veliký dík.
Soutěž oslovuje začínající umělce a nás obohacuje o mimořádné
zážitky. Ale soupeření na pódiu
není hlavním vzkazem dnešní
době. Ojedinělost tohoto projektu
v rámci celosvětové soutěžní produkce nám zřetelně ukazuje, jak
důležitá je péče o nastupující
generaci, jaké může přinést
výsledky. Hodnoty, které se usadí
v maličkých srdcích, budou mít
dalekosáhlý časový přesah.

Mgr. Pavel Sapák,
ředitel ZUŠ F. Jílka
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Informujeme

Lodní doprava zažila rekordní léto, po Brněnské přehradě
se svezlo přes 210 tisíc lidí
Velmi teplé léto přilákalo na
Brněnskou přehradu v letošním roce rekordní počet lidí.
Pozitivně se vysoké teploty
projevily i v počtu návštěvníků
lodní dopravy Dopravního podniku města Brna. Od dubna do
října se lodí přišlo svézt přes
210 tisíc lidí, což je nejvíce od
roku 2012.

„V prázdninových měsících jsme
pak zaznamenali takový počet
návštěvníků, který nepamatujeme v celé novodobé historii. Bylo
to 67 tisíc v červenci a přes
68 tisíc lidí v srpnu. Díky tomu

jsme v součtu svezli o více než
35 tisíc lidí více než během loňské
sezony,“ vysvětlil generální ředitel
DPMB Miloš Havránek.
Letošní 69. sezona lodní dopravy
na Brněnské přehradě byla zahájena v sobotu 18. dubna a ukončena v neděli 11. října. Běžné jízdy byly během sezony zpestřeny
například koncerty Filharmonie
Brno, pro děti zase DPMB připravil soutěž Staň se kapitánem!
Novinkou letošního roku byla
spolupráce se zábavním vědeckým parkem VIDA. Vstup do tohoto parku a zároveň jízdenku na
loď si mohli zájemci zakoupit

Město zvelebí ulici Benešovu
přednádražní prostor
Jednou z největších investic
statuárního města Brna v nejbližších letech bude oprava ulice Benešovy a přednádražního
prostoru.
Město nyní připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Smlouvu pro
vypracování dokumentací schválila Rada města Brna v úterý 3. listopadu 2015 s finančním obnosem 8,4 mil. Kč.
Benešova ulice bude řešena jako
městská třída, kde bude vybudován jak přesný koridor pro tramvaje a osobní dopravu, tak zároveň i pás pro cyklisty. Jde o úsek
od Mahenova divadla po hlavní
nádraží. Odhad celkových nákladů je 353 mil. Kč. Předpoklad
zahájení oprav je rok 2017.
V přednádražním prostoru bude
město zejména nově upravovat
kolejiště, prostory pro pěší, dojde

k instalaci městského mobiliáře
a zeleně, stojanů na kola, budou
vybudovány bezbariérové vstupy
atd. Už nyní zde probíhají práce
na opravách kanalizace a technických sítí.
Rekonstrukce ulice Benešovy
zahrnuje rekonstrukci komunikačních ploch v celé šířce uličního
prostoru ulic Benešovy, Divadelní
a Malinovského náměstí včetně
křižovatky Cejl/Koliště a tramvajového trojúhelníku v ústí ulice
Rooseveltovy a na něj navazujícího úseku ulice Rooseveltovy
až po ulici Dvořákovu. Cílem
rekonstrukce je vybudování městské třídy s tramvajovou tratí,
s novým dopravním řešením
městské hromadné dopravy i individuální automobilové dopravy.
Součástí stavby bude rovněž bezpečný koridor jak pro chodce, tak
pro cyklisty.

(red)

v podobě tzv. pojízdné vstupenky.
Stejný typ vstupného je možné
pořídit na hrad Veveří a Špilberk,
do Permonia nebo Zoologické
zahrady v Brně. S pojízdnou
vstupenkou na všech místech
zaplatí návštěvníci asi o 20 %
méně, než kdyby si kupovali jízdenku a vstupenku zvlášť.
„V budoucnu chceme spolupráci
rozšiřovat o další zajímavé turistické cíle,“ uvedl vedoucí lodní
dopravy Martin Ecler.
Kapitánům a lodním mechanikům
teď ale práce nekončí, právě
naopak. „Všechny lodě postupně
vytahujeme z vody, svážíme

můstky a pontony z jednotlivých
přístavišť. Během zimy musíme
lodě opravit a některé dostanou
nový nátěr,“ doplnil Martin Ecler.
Již za šest měsíců začne jubilejní
70. sezona, kterou plánuje
dopravní podnik se svými cestujícími náležitě oslavit. „Chystáme
velký den otevřených dveří
v zázemí lodní dopravy se spoustou atrakcí. Lodní doprava v rámci
dopravního podniku je v České
republice rarita, takže máme být
na co pyšní a máme co slavit,“
řekl Miloš Havránek.


(red)

Úrazovka vyhlásila sbírku

Úrazová nemocnice v Brně
vyhlásila veřejnou sbírku na
nová polohovací lůžka a noční
stolky pro pacienty. Nemocnice
chce především obnovit lůžkový
park, ale finance jsou vždy potřeba na jiné nutnější přístroje. Dár-

ci z řad veřejnosti i podnikatelských subjektů mohou přispět
na konto 107 – 9277360237 /
0100. Tato informace je též zveřejněna na úvodní stránce webu
nemocnice www.unbr.cz.

(rob)

Zoo se připravuje na nekuřácký provoz
Brněnská zoologická zahrada
se v těchto měsících připravuje
na novinku, kterou bude od
1. ledna 2016 omezení kouření
v areálu Mniší hory. Kuřáci
budou mít vyhrazena speciální
místa dostatečně oddělena zejména od občerstvovacích prostor a dětských atrakcí.

Na základě rozhodnutí Rady města Brna ze dne 12. května 2015,
dostalo vedení zahrady za úkol připravit se na realizaci nekuřácké
zoo. „Kromě úprav v návštěvním
řádu a provozním řádu zoologické
zahrady doplníme informační
a navigační systém a vybudujeme
postupně sedm míst, kde bude
možné v prostorách zahrady kou-
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řit. To je samozřejmě spojeno také
s finančními náklady, které v celkové výši dosahují asi 700 tisíc
korun,“ říká ředitel Zoo Brno Martin
Hovorka. Od ledna 2016 budou
k dispozici čtyři místa: pod terasou
restaurace UTygra, vedle expozice
manula, u Exotária a v Africké vesnici. V další fázi vzniknou další tři
kuřácké koutky nad Správní budo-

vou, uTropického království a v prostoru mezi Dětskou zoo a pódiem
v horní části zahrady. Pro vybudování většiny kuřáckých míst je potřeba udělat terénní úpravy, vysázení zeleně, osazení dřevěných
plůtků a vybavení stoly, lavičkami
a popelníky. Kuřácký prostor nad
správní budovou si vyžádá složitější stavební řešení.
 (red)

Informujeme

V Brně se koná již 13. ročník festivalu Týden lidských práv
neziskové organizace. Festival
představí různé oblasti lidských práv skrze rozmanité
akce, od přednášek a panelových diskusí, přes LARP, Živou
knihovnu nebo fotbal, až po
benefiční koncert.

Při příležitosti Dne lidských
práv (10. prosince) se v Brně
uskuteční již 13. ročník festivalu Týden lidských práv, který
spoluorganizují
brněnské

Červenou linií letošního ročníku je
téma strašáka, který symbolizuje
obavu a strach z něčeho neznámého a na první pohled odlišného. Pokud ale najdeme odvahu
podívat se strašákovi, obrazně
řečeno, pod kabát, zjistíme, že věci
zdaleka nemusejí být tak děsivé,
jak na první pohled vypadají.
Každá ze zapojených neziskových organizací připravila v rámci

Týdne lidských práv vlastní program, který blíže představí současná témata a společenské
problémy. Celý festival pak
vyvrcholí ve čtvrtek 10. prosince
oslavou Dne lidských práv. Jako
už každoročně bude v ulicích
Brna probíhat Maraton psaní
dopisů, největší mezinárodní
akce na podporu nespravedlivě
vězněných a jinak pronásledovaných lidí. V odpoledních hodinách
se pak program přesune do
kavárny Trojka, kde proběhne vernisáž výstavy komiksů o příbězích
menšin žijících v ČR. Zároveň
budou mít návštěvníci příležitost
popovídat si v rámci Živé
knihovny osobně s několika

zástupci menšin a zjistit například, jak se v Brně žije bezdomovcům, muslimům nebo Romům.
Program završí benefiční koncert,
jehož výtěžek poputuje na podporu
uprchlického tábora v Jordánsku.
Na pódiu vystoupí se svou performance mimo jiné i Martin E. Kyšperský, leader skupiny Květy, a další
hudební překvapení. Součástí programu bude také diskuse o tom, jak
se žije lidem v uprchlickém táboře
a kromě finanční podpory budou
lidé moci přispět i materiálně
a zapojit se do sbírky aktuálně
potřebných věcí pro uprchlíky.
Program a více informací o Týdnu
lidských práv najdete na
www.tlpbrno.cz.
 (rob)

Poznejte vína z blízka v nejlepších brněnských podnicích
První prosincový víkend bude
v Brně patřit moravským
vínům. Festival Víno z blízka
představuje ty nejlepší moravské vinaře v krásných restauracích, vinárnách i sklepech
v centru Brna. Nadace Partnerství chce skrze tento festival
vracet Brnu zašlou slávu jako
hlavnímu městu vinařského
regionu.
18 špičkových vinařství z blízkých
vinařských obcí, v zastoupení
každé jihomoravské vinařské
podoblasti, vám v rámci festivalu
Víno z blízka 5. a 6. prosince
nabídne na 200 vzorků vín. Každý
vinař bude svá vína prezentovat
v jednom zařízení a právě zde
budete mít možnost ochutnávat
vína snoubená s regionálními jídly, naskytne se vám příležitost
popovídat si s vinařem, jehož jmé-

no jste až doposud znali pouze
z etikety vašeho oblíbeného vína,
v nabídce festivalu je i doprovodný
program, těšit se můžete na živou
hudbu různých žánrů.
Během Mikulášské degustační
soboty 5. prosince se tak můžete mimo jiné těšit například na
návštěvu ve Vinotéce U Žíznivého
mnicha, restauraci La Bouchée,
v Kabaretu Špaček nebo v novějších podnicích Trapas bar a Café
Pilát. Festival je také vítanou příležitostí pozvat mimobrněnské
přátele a ukázat jim moravskou
metropoli zahalenou do předvánoční atmosféry ve spojení s vynikajícími moravskými víny. Na
všech místech pro vás budou
vinaři mezi 11. a 20. hodinou.
V neděli 6. prosince od 11 do 16
hodin pokračuje festival Trhem
s vínem – unikátním setkáním
všech hostujících i dalších vinařů

na jednom místě. Na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity můžete potkat například
Vinařství Gotberg, LAHOFER,
Košut nebo třeba Sonberk, držitele prestižního ocenění Vinař
roku 2013. Nabízí se vám jedinečná příležitost potkat všechny

vinaře na jednom místě a nakoupit tak lahve na sváteční stůl i pod
stromeček za ceny jako ze sklepa.
Vstupenky můžete zakoupit
v e-shopu Nadace Partnerství
http://eshop.nadacepartnerstvi.cz/.


(red)

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace varuje a radí!
Sejdeme se na hřbitově! Takové
pozvání vypadá velmi slibně.
Koneckonců se tam jednou
sejdeme asi všichni.
Ale kdo nás může zvát na hřbitov
a za jakým účelem? Zeptali jsme
se tedy našich spotřebitelů, kteří
se takových schůzek zúčastnili,
a zjistili jsme, že toto pozvání dostávají od prodejců služeb, údajně
kameníků, kteří jim přímo na hřbi-

tově nabídnou zlacení pomníků,
opravy náhrobků apod. Spotřebitelé zaplatí zálohy a nic se neděje.
Prodejce se už na hřbitově neobjeví, kontakt není a záloha je nenávratně pryč. Další prodejci nás
lákají pod falešnými záminkami
vyzvednout si slevové karty (které
slevové vlastně nejsou). Na místě
se poté dozvíme, že se jedná o klasickou předváděcí akci, kde však
nemůžeme odstoupit od kupní

smlouvy. Prodejci se navíc představují pod falešnými jmény jiných
organizací a my už nevíme, komu
věřit. Prostě zjišťujeme, že přes
všechna ochranná opatření se
nám podvodníci stále množí…!
Potřebujete poradit a pomoci
v situaci, kdy jste se dostali do problémů s reklamacemi, odstoupením
od smlouvy či prakticky s čímkoliv,
co vám přináší starosti a s čím si
nevíte rady? Obraťte se na nás,

jsme vaše bezplatná osobní poradna. Najdete nás na adrese Mečová 5 (3. patro – výtah) a poradíme
vám denně, i v pátek, vždy od 9–18
hodin.
Poradenství: e-mail:
poradna@asociace-sos.cz,
tel.: 900 10 10 10 (10 Kč/min) –
každý všední den. Osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hodin.

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS-Asociace
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Špilberk žije 12 měsíců v roce a má i svoji tramvaj!
Na hradě Špilberku turistická
sezona nikdy nekončí. Muzeum
města Brna v něm bez ustání
pořádá výstavy a akce po celý
rok. To vám teď připomene
tramvaj s obřím potiskem.
Ředitel muzea Pavel Ciprian ji
spolu s generálním ředitelem
Dopravního podniku města
Brna Milošem Havránkem
pokřtil v pondělí 2. listopadu
odpoledne na Komenského
náměstí.Tramvaji k tomu zahráli mladí violoncellisté 2+1 Trio.
„Špilberk žije 12 měsíců v roce“,
hlásá nápis na tramvaji, kterou od
listopadu můžete potkat na kolejích v brněnských ulicích. Na
podzim obvykle na hradech
a zámcích končí turistická sezona
a lidem se uzavřou, tomu se ale
Špilberk vymyká. Sídlí v něm totiž
Muzeum města Brna. „Výstavy
se tu konají po celý rok, stejně tak
nejrůznější akce. Oblíbené kase-

maty i stálé expozice jsou také
otevřené celoročně. Žádná zimní
přestávka se nekoná a na Špilberku to skutečně žije po všech
12 měsíců,“ říká mluvčí muzea
Michael Kalábek.
Hrad Špilberk se dá navštívit kdykoliv. Ani s příchodem chladného
počasí se jeho brány nezavírají.
Ba naopak, i v zimě často začínají
výstavy a jeho známá lákadla jsou
taktéž beze změny k vidění. Právě
to chce všem lidem v Brně,
místním i návštěvníkům, připomenout tramvaj s celoplošným
potiskem.
A co se na Špilberku zrovna chystá? Třeba dvě výstavy: tvorbu
brněnské dětské ilustrátorky Vlasty Švejdové představuje od 19. listopadu výstava Hádám, hádám
pohádku a řemeslné klobouky
Magdalény Kopotové od 3. prosince výstava A klobouk dělá
dámu. K nim se budou vázat i nejrůznější akce – k výstavě ilustrací

Pohádkové Vánoce v sobotu
12. prosince a také dvakrát čtení
pohádek a autogramiáda autorky
(21. listopadu a 9. ledna). Výstavu
klobouků zase doplní akce Dámská jízda mezi klobouky s módní
přehlídkou a fotoateliérem 9. prosince, nebo výměnný bazar Nejen
klobouk dělá dámu 16. ledna.
Kromě toho je do konce roku ote-

vřená výstava Žít pivo o pivní historii na Brněnsku. Tu zase doplní
připomínky 210 let od úmrtí geniálního sládka a pivního reformátora Františka Ondřeje Poupěte. Na nic z toho se ale tramvají
s nápisem „Špilberk žije“ nevydáte. Koleje v plánu nejsou. Nezbývá, než si udělat příjemnou procházku parkem.
 (red)

něného reflexního prvku v noci
a za soumraku. Tato novela byla
bezesporu krokem správným
směrem. Svědčí o tom i snížení
dopravních nehod s účastí chodce o jednu čtvrtinu. Povinnost
chodců a cyklistů nosit reflexní
prvky zakotvila ve své legislativě
nejen řada evropských zemí, ale
například i Kanada. V Kanadě
probíhá od roku 2012 masivní
kampaň „Ostražitý na 100% –
vidět a být viděn“, během které
policie pořádá řadu akcí zdůrazňujících důležitost nošení reflexních prvků u cyklistů a chodců.
V otázce prevence bezpečnosti
– nošení reflexních prvků je i v ČR
vyvinutá určitá iniciativa. Děti
z mateřských škol v naši městské
části nosí reflexní vestičky již 5
a více let. Ve školkách, kde je přiměřený počet dětí, například MŠ
Husova 17, mají všechny děti vestičky. Na rozdíl od zmíněné školky,
do MŠ Pellicova 4 chodí větší
počet dětí a pokud půjdou najednou do divadla, některé děti nebudou mít oblečenou reflexní vestičku. Tato školka by uvítala
případného sponzora, který by ji
pomohl chybějící reflexní vestičky
zabezpečit.
Proč je důležité nošení reflex-

ních prvků a fluorescenčních
materiálů a jaký je mezi nimi
rozdíl?
Nošení reflexních prvků není
pouze otázkou silniční bezpečnosti, ale i individuální zodpovědnosti. Chodci by se neměli ve
vlastním zájmu pohybovat po
setmění po krajnici vozovky bez
reflexních prvků. Pouze tak dají
řidiči o sobě včas vědět a ten má
tak čas zareagovat na vzniklou
situaci zpomalením či vyhnutím
se chodci. Reflexní materiály mají
totiž schopnost za snížené viditelnosti a tmy odrážet světlo zpět
ke zdroji a to až na vzdálenost
200 metrů. Naopak chodce oblečeného v tmavé barvě vidí řidič
na pouhých 18 metrů, což je
nedostatečná vzdálenost k adekvátní řidičově reakci. Chodci
můžou zvýšit svoji viditelnost
i během dne a to fluorescenčními
materiály, které zvyšují viditelnost
během dne, v noci však svoji funkci ztrácejí. Tyto materiály jsou
vhodné nejen pro cyklisty, chodce, ale i motocyklisty. Aby bezpečnost byla zachovaná ve dne
i v noci, je vhodné materiály kombinovat. Nepodceňujme zdánlivý
detail a dbejme na svoji bezpečnost.  Ing. Ludmila Zrůstová

Viditelnost zvyšuje bezpečnost
Ve zpravodaji Policie ČR bylo
dne 19. 10. 2015 uvedeno, že
v brzkých ranních hodinách
došlo na silnici spojující Mikulov a Brno k závažné dopravní
nehodě. Neznámý řidič srazil
ženu ve věku 35 let a z místa
nehody ujel. Zraněnou chodkyni následně přejel řidič protijedoucího osobního automobilu.
Žena na místě podlehla svým
zraněním.
Podobné tragické události se
bohužel nejčastěji odehrávají na
neosvětlené silnici mimo obec. Po
každém takovém neštěstí je
vhodné si položit otázku, zda jsme
mohli tragédii předejít. Můžeme
se jenom domnívat, zda na
dopravní nehodě mělo podíl
nevhodné tmavé oblečení chodkyně, které by teoreticky mohlo
mít za následek opožděnou reakci řidiče. Bohužel stálé platí, že
chodci patří mezi nejzranitelnější
účastníky silničního provozu.
Vidět a být viděn je základní
zásada bezpečnosti silničního
provozu.
Vidět znamená ostražitost, prozíravost a bdělost chodce pohybujícího se po vozovce. Být viděn
znamená usnadnit řidičům včas-

nou identifikaci chodce. V tomto
období, kdy se brzo stmívá, je
šero nebo hustě prší je vhodné
použít jakýkoliv reflexní prvek.
Může jít o reflexní pásky, přívěsky,
samolepky, odrazky, taháčky na
zip atd. Další důvod, proč si pořídit
reflexní prvek, je novela Zákona
o provozu na pozemních komunikacích, která byla schválena
vládou 30. 3. 2015. „Novela zákona o silničním provozu přináší
změny, které přispějí k větší bezpečnosti silničního provozu.
Pokud ji parlament schválí a prezident podepíše, mohly by novinky začít platit od příštího roku,“
komentuje návrh ministr dopravy
Dan Ťok. Novela se týká nošení
reflexních prvků u chodců, mimo
území obce za snížené viditelnosti, za soumraku a v noci. V praxi
to pro chodce bude znamenat
pořízení jakéhokoliv reflexního
prvku. Cena reflexního prvku se
pohybuje v řádu desetikorun.
Náklady na zakoupení reflexního
prvku jsou zanedbatelné v porovnání s náklady na případné léčení. Dobrou zkušenost má například Slovensko, kde od 1. 1. 2014
vstoupila do platnosti novela
Zákona o pozemních komunikacích, s povinností nošení připev-
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Vše o ADHD se dozvíte v Centru pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči
realizuje ve dnech 10.–11. 12.
2015 akreditovaný kurz pro
odborníky Praktická doporučení
pro práci s dítětem s ADHD
(akreditace MPSV, 16 hod). Cílem
tohoto dvoudenního vzdělávacího

kurzu je předat konkrétní praktická doporučení pro práci s dítětem
se syndromem ADHD.
Náplň kurzu bude zaměřena na
zásady přístupu a komunikaci
s dítětem s ADHD. Účastníci se
dozvědí, jak s dítětem s ADHD

efektivně komunikovat, jak ho
motivovat, jak rozumět vzniklým
zátěžovým a konfliktním situacím
a jak je řešit.
Kromě tohoto kurzu nabízí Centrum pro rodinu a sociální péči
v oblasti problematiky ADHD kurz

pro rodiče Jak vychovávat dítě
s ADHD (14. 1. 2016) či kurz pro
odborníky Metody posilování
práv dítěte s ADHD (23. a 25. 2.
2016; kurz bude akreditován
u MPSV v rozsahu 16 hod).
V roce 2016 se nabídka vzdělávacích kurzů rozšíří např. o kurzy:
Zvládání životní situace dítěte
s ADHD ve školním prostředí,
Úvod do problematiky ADHD,
Specifika vývojových období
dětí s ADHD, Kazuistický seminář.
V případě zájmu je možné kurzy
uspořádat přímo pro konkrétní
organizace (např. centra volného
času, mateřské školy, základní
školy, dětské domovy). Po domluvě lze vytvořit také kurzy na míru.
Více informací a možnosti přihlašování naleznete na www.neklidne-deti.cz, nebo u koordinátorky:
Mgr. Martina Slouková, martina.sloukova@crsp.cz,
tel.:
731 604 202.
 (red)

Názory zastupitelů

Koalice: Rok poté
Již je tomu rok,
kdy vlivem souběhu několika
faktorů (nízká
volební účast,
aktivizace mladých
voličů,
vygradování únavy z dosavadních poměrů)
v komunálních volbách zvítězilo
hnutí Žít Brno. Jaká je tedy roční
bilance? Všichni můžeme sledovat řadu karambolů a pošlapávání
prakticky všech hesel, se kterými
se nejen Žít Brno, ale i další strany
čtyřčlenné koalice zaštítily. Takřka
nesmrtelným je už pojem transparentnost a to i přesto, že pro
koalici evidentně ztratil jakýkoliv
skutečný význam. Stačí jen připomenout zfušované překotně
rychlé výběrové řízení na administraci veřejných zakázek, které
mohlo snadno skončit blamáží
a soudní pří, pokud by sám vítěz

neodstoupil od svého záměru.
Když se tak stalo, přišla koalice
s tím, že je to vlastně vše v pořádku, že to tedy zvládne aparát radnice klidně sám, na což opozice
celou dobu hlasitě upozorňovala.
Odpověď na otázku, která se
logicky nabízí, proč tedy vůbec
nějaké takové výběrové řízení
bylo vypisováno, ponechme raději
bez komentáře.
Po jednání zastupitelstva v září
se obdobnou mantrou může stát
slovo koncepce. Pan starosta se
všechny snažil přesvědčit, že
v některých oblastech pro bytovou problematiku koncepci samozřejmě má a někde ji nemá a teprve se bude vytvářet. Ze
sáhodlouhé vyčerpávající diskuze podle mého názoru vyplynulo
hlavně to, že si podobně jako
v jiných případech koalice prostě
neví rady, jak se postavit k velkému množství závažných otázek

a recept hledá. I tak se ale snaží
koaliční představitelé zachovat
sebejistou a suverénní tvář, jakmile se opět objeví nějaký
zádrhel, univerzální obhajobou
se „nečekaně“ ukáže být, že za
to může bývalé vedení. Jak bude
čas dál běžet, tak takové počínání
bude pochopitelně působit čím
dál víc nevěrohodně. Na nápravu
v téměř všech oblastech mají
dostatečně silný mandát.
Vzhledem k tomu, že se snažím
nejvíce věnovat oblasti školství,
tak chci konstatovat, že i tam je
patrná deziluze, na jednání školské rady ZŠ Husova jsme se
s panem ředitelem zhruba před
rokem bavili, které investice bude
nutné najít pro nezbytně nutné
opravy hned několika budov této
krásné školy s více než 130letou
tradicí. Pozitivní posun zde nastal,
některé projekty se skutečně
konečně měly začít realizovat.

Jaké však bylo mé překvapení,
když jsem se na posledním jednání školské rady dozvěděl, že
téměř vše má výrazné zpoždění
a přesouvá se do dalšího roku.
Koalice zřejmě razí heslo: Lepší
pozdě nežli vůbec. Pokud se
nakonec bude realizovat vše, co
bylo naplánováno, tak je rok ještě
přijatelná doba, co však přijatelné
určitě není, je skutečnost, že koaliční představitelé se špatně
domlouvají kvůli osobním animozitám obtížně i mezi sebou. Taková náhlá zpoždění se tak mohou
ještě často objevit i v budoucnu
a odnést to může cokoliv. Závěrem nezbývá než konstatovat, že
pokud se tvrdí, že nové koště dobře mete, tak v tomto případě nikdy
ani mést nezačalo…


Mgr. Tomáš Řepa,
zastupitel městské části
Brno-střed (ČSSD)

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese
zodpovědnost za její obsah (§ 4a tiskového zákona).
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Betlémy jsou opět k vidění v Letohrádku Mitrovských
Betlémy, historické hračky
a skleněné kuriozity jsou opět
vystaveny v Letohrádku Mitrovských.
Nejvíce betlémů z nejrůznějších
materiálů, včetně miniatur, tentokrát vystaví sběratelka Naděžda
Parmová z Blanska (její sbírka
čítá přes 530 kusů – s převahou
papírových betlémů). Doplňují je
solitérní kusy ze skromnějších
sbírek nebo přímo od samotných
tvůrců. Zajímavá bude kolekce
historických betlémů z aukčního
domu AAA Brno. Letohrádkovským bonusem letošní výstavy
bude čerstvě vydaný Starobrněnský betlém od oblíbené ilustrátorky Jany Moštkové. Tato betlémová
kuriozita je vytvořena ze známých

staveb vytvářejících pozadí pro
narození Ježíška a také z osobností, které se ke Starému Brnu
pojí (např. Eliška Rejčka, Raduit
de Souches, Antonín Arnošt
Mitrovský, Johann Gregor Mendel, Leoš Janáček) a sklánějí se
nad jesličkami.
Pod bohatě nazdobenými stromečky najdete historické hračky
ze sbírky manželů Pecháčkových
z Rychnova nad Kněžnou. Nádherné domečky a pokojíčky pro
panenky, kuchyňky, ve kterých se
dalo skutečně vařit, zmenšené
koloniály a cukrárna s pekárnou,
chlapecké hračky, hry a houpací
koně, medvědi a celé rodiny panenek vám určitě připomenou i vaše
rozzářené dětské oči při rozbalování dárků. Letošní zajímavostí

jsou originální miniatury z dílny
Leopolda Heneše zTřebenic uTřebíče – středoevropského rekordmana, který vytváří umění „trpělivých lahví“. Tento zajímavý obor
stavění v lahvi má třísetletou tradici
a pan Heneš je jeho pokračovatelem. Na výstavě představí kuriózní
předměty s vánoční a zimní tématikou, jak jinak, než šikovně vložené
do nejrůznějších lahví, ale i žárovek! Výstavu doplní vánoční floristické dekorace, pryskyřicí vonící stromečky a historické vánoční
ozdoby od třicátých do devadesátých let 20. století.
Výstava je otevřena od 4. prosince
2015 do 10. ledna 2016, otevřeno
je denně od 10.00 do 16.00 hod.
denně kromě pondělí a kromě
24. 12., 31. 12., 1. 1. Ve dnech

25. a 26. 12. je výstava přístupná
v čase 13.00–17.00 hod.
Další informace jsou k dispozici
na webu www.letohradekbrno.cz.

(rob)

Vánoce opět přicházejí i na novou radnici. Již potřiadvacáté

Vánoce přicházejí v Brně již
potřiadvacáté, a to ve středu
23. prosince, také na brněnskou Novou radnici.

Od 9.30 hodin bude připraven
bohatý zábavní program ve Velkém sněmovním sále a Křížové
chodbě s hudbou, pohádkami
a dalšími zábavními pořady, pre-

zentacemi a výstavami pro děti
i dospělé, zakončený tradičním
ohňostrojem s hudbou. Letos
navštíví Novou radnici také Spejbl
s Hurvínkem.
Pro všechny děti je připravena tradiční soutěž „Za ozdobu odměna“. Za vlastnoručně vyrobené
vánoční ozdoby, které přinesou
děti 23. prosince na Novou radnici
a zavěsí je na připravené vánoční
stromky, dostanou odměnu.
Návštěvníci Nové radnice mohou
v rámci oficiálního dne otevřených
dveří zhlédnout na prohlídkovém
okruhu historické prostory včetně
jednacích sálů a chodeb s historickými i současnými dokumenty,
obrazy a uměleckými díly.

Předvánoční setkání vyvrcholí
tradičně v 19 hodin vánočním
ohňostrojem s hudbou před radnicí na Dominikánském náměstí.
Pořady na náměstí Svobody a na
Nové radnici vyvrcholí cyklus
brněnských adventních programů
a akcí „Brněnské Vánoce“. Tradiční a oblíbené předvánoční setkání
probíhá s podporou statutárního
města Brna, ale také s výrazným
přispěním podnikatelských subjektů pravidelně den před Štědrým
večerem už od roku 1992. Hlavním
producentem je od počátku
reklamní společnost SNIP & CO,
která stála u zrodu tohoto unikátního předvánočního setkávání lidí
na brněnské radnici.
 (red)

Vánoční jedličky v květináči v prodeji i letos. Ušetří lesy i naše peněženky
Vánoční stromek je nedílnou
součástí Vánoc snad v každé
domácnosti. V průběhu vánočních svátků hezky provoní
domácnost, ale po Vánocích se
z něj stane odpad. Tak co na to
jít letos od lesa?
Jako každý advent, i letos se několik brněnských organizací rozhodlo
prodávat vánoční jedličky v květináči. Brňané si jako vánoční strom
mohou pořídit jedli bělokorou. Dřevinu, která z naší přírody téměř
vymizela. Jedlička v květináči je
rozumnou alternativou k tradičním

řezaným stromkům, které po svátcích plní okolí kontejnerů. Po
vánočních svátcích najde nové
místo v zahradě a následující rok
se může opět stát vánočním stromem. Na jaře se pak majitelé
vánočních jedliček mohou přidat
ke společné výsadbě v okolí Brna.
Vánoční jedlička v květináči je
vysoká okolo 40 cm. Má certifikát
FSC, který dokládá, že stromek
pochází z lesnictví obhospodařovaného přírodě blízkým a šetrným
způsobem. Cena stromku je 99 Kč.
Letošní prodej vánočních jedliček
byl spuštěn 23. listopadu a přijít si
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pro ně můžete do Ekologického
institutu Veronica (Panská 9), do

organizací Lipka nebo Rezekvítek.
 (red)

Vánoce

Na Vánočním domečku v Lužánkách zažijete tu pravou vánoční
atmosféru plnou kouzel a dobrých skutků
Tradičně jako předchozí roky,
i letos zveme všechny, kteří si
chtějí užít předvánoční atmosféru do Lužánek. Zastavit se
na chvíli, oprostit se od předvánočního shonu a připomenout
si, co je o Vánocích opravdu
důležité. Přijďte s rodinou nasát
kouzlo Vánoc, vyrobit si milé
dárečky a blyštivé ozdoby, nebo
přispět na charitativní projekt.
V Lužánkách bude v sobotu
12. prosince vládnout pravá
vánoční atmosféra provoněná
purpurou, pečenými dobrotami,
doprovázená vánočními koledami a dobrými skutky.
Pracovníci střediska volného
času Lužánky připravili pro děti
i jejich doprovod celodenní sváteční program. „Návštěvníci si
budou moci vyzkoušet tradiční
vánoční zvyky a obřady, pro ty

nejmenší je připraven poutavý
program, ti větší si budou moci ve
dvaceti dílnách vyrobit vánoční
ozdoby, dekorace i zajímavé
vánoční dárky,“ vyjmenovává
pořadatelka akce Eva Horká.
Nebude chybět ani vánoční koncert, občerstvení, ale také již tra-

diční charitativní akce s názvem
Vánoční bazárek, díky které se
minulý rok podařilo vydražit peníze na invalidní vozíček pro čtrnáctiletého Míšu Dočkala.
Letos by měl výtěžek bazárku
pomoci čtyřletému Vlastíčkovi
postiženému dětskou mozkovou

obrnou. „Malý Vlastíček po narození prodělal dětskou mozkovou
obrnu, kvůli které ve svých čtyřech letech nemluví, nechodí,
potřebuje nepřetržitou péči a pravidelnou rehabilitaci,“ popisuje
osud chlapce organizátorka projektu Jana Schmidová. Pojďme se
tedy spojit a na nákladnou rehabilitační léčbu společně přispět,
a to zrovna v době, kdy se více
zamýšlíme nad osudem jiných,
chceme více pomáhat a obdarovávat. Koneckonců, kdy jindy
bychom měli přispět na dobrou
věc, než právě o Vánocích?
Vánoční domeček je určen především dětem. Bude otevřen od 9.00
do 16.00 hod. Podrobné informace o vánočních dílnách a o programu Vánočního domečku získají zájemci na www.luzanky.cz.

Eva Horká,
SVČ Lužánky

Hospic sv. Alžběty v Brně vám nabízí výstavu, aneb Chcete potkat anděla?
V letošním roce se uskutečnil
Projekt Hospic sv. Alžběty 10
s názvem Namaluj písničku pro
hospic k 10. výročí založení
Hospice sv. Alžběty o. p. s.
Patronkou projektu jsou zpěvačka
Hana Ulrychová a herec Jiří
Pecha. Oceněné obrázky v tomto
projektu byly poprvé představeny
u příležitosti benefičního koncertu
sourozenců Ulrychových 15. 3.
2015 v Mahenově divadle. V rámci
projektu probíhá nyní Putovní
výstava s názvem „Namaluj písničku aneb Příběhy lidského života“, na které si můžete prohlédnout obrázky a obrázkové

příběhy, které namalovali děti
a studenti brněnských škol.
Putovní výstava již proběhla
v Diecézním muzeu v Brně, v prostorách úřadu Jihomoravského
kraje a nyní ji můžete zhlédnout
od 30. 11. v prostorách Moravské
zemské knihovny, kde během prosince proběhne také vernisáž této
výstavy. Těšíme se na setkání se
studenty a žáky, kteří se projektu
zúčastnili, s jejich učiteli a blízkými, řediteli škol a také s příznivci
hospicové péče v Brně či těmi,
kteří chtějí nahlédnout do života
v hospici. Nebojte se přijít. Bližší
informace se dozvíte na
www.hospicbrno.cz
nebo

a https://www.facebook.com/hos
picbrno.



MUDr. Regina Slámová,
Hospic sv. Alžběty

Pozvání na rozsvícení Vánočního
stromu Masarykovy čtvrti
Občanské sdružení Masarykova čtvrť si dovoluje pozvat
obyvatele Masarykovy čtvrti
a její příznivce na sedmé
předvánoční setkání sousedů, které se tradičně uskuteční pod borovicí u bývalého
vojenského areálu na Lerchově 22. prosince 2015 od

17.00 hod. Zazpíváme si
koledy, ochutnáme cukroví
(vlastní „výrobky“ vítány),
popovídáme si, co se za
uplynulý rok stalo nového,
a děti si mohou okrášlit stromek vlastními výrobky.

(red)
Foto: Bohumír Němčík
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Vánoce

Vánoční Lipka láká děti na adventní program

Kdo už někdy navštívil některou z vánočních akcí Lipky,
určitě si vybaví příjemnou
atmosféru, vůni jehličí a perníků a chuť vánočního punče.
Utečte i letos od shonu, který
přináší konec roku, a vychutnejte si pravou vánoční pohodu
na dvoudenní akci Vánoční Lipka. Nudit se určitě nebudete,
protože pro děti i jejich rodiče
připravuje Lipka rozmanitý program.
Během dvou odpolední, ve
čtvrtek 3. prosince a v pátek
4. prosince vždy od 14.30 do
18.30 hodin, bude pro děti na pra-

covišti Lipky Lipová v Pisárkách
připraven bohatý program. Děti
čekají rozličné dílny, v nichž si
vyrobí vánoční dekorace, jako třeba andílka z krajkových ubrousků,
svícen z plechovky a svíčku ze
včelího vosku. Celý dům bude
vonět nejen jehličím, ale i vánočními dobrotami, které si společně
upečeme. Nebudou chybět ani
tradiční vánoční zvyky jako zpívání koled nebo losování štěstíčka, které prozradí, jaký bude nadcházející rok.
Vánoční akci brněnská Lipka
pořádá každoročně již od svého
založení, letos tedy již počtyřiadvacáté, a každý rok se těší velké

Vánoční dílničky pro děti
– výroba dárečků

Centrum pro rodinu a sociální
péči zve děti ve věku 8–15 let
na výrobu dárečků pro své blízké, rodiče, prarodiče a kamarády.
Dílničky proběhnou v pondělí
14. 12. 2015, 16.00–18.00 hod.
v Brně na Josefské 1.

Každý si vyrobí 3 dárečky, tvořit
se bude z filcu, drátku, korálků
a dalších komponentů. Kapacita
dílniček je omezena, na akci je
nutné se přihlásit. Cena za materiál na tvoření je 180 Kč. Informace a přihlášky: Monika Janečková,
monika.janeckova@crsp.cz, tel.
542 217 464.
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oblibě. Ač se jedná o akci tradiční,
malí i velcí návštěvníci se mohou
těšit vždy na něco zcela nového.
Tentokrát onou pověstnou novinkou budou návštěvy Barborek
s dárky. Odnesete si také třešňovou větvičku – ta vám podle tradice předpoví, ve kterém měsíci
v příštím roce se vám povede nejlépe. Za děti i dospělé, kteří se
budou chtít účastnit dílen, zaplatíte účastnický poplatek 100 Kč
pokrývající cenu materiálu na
výrobky, doprovod dětí má vstup
zdarma.
Pro zájemce, kteří by rádi vytvořili
milý dárek pro své děti, Lipka
nabízí ještě poslední řemeslný

kurz v tomto roce. Na kurzu si
můžete vyrobit pěknou panenku
z recyklovaných látek a přírodních
materiálů, jakým je například ovčí
rouno. Kurz se koná 11. prosince
od 17 hodin a je třeba se na něj
přihlásit na webových stránkách
Lipky www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí. Na stejné adrese najdete
také přehled dalších akcí pro
veřejnost a kurzů konajících se
v novém roce, které Lipka nabízí
na svých pěti pracovištích. Kurzy
můžete darovat také svým blízkým pod stromeček – pro tento
případ má Lipka připravené pěkné dárkové certifikáty.

(red)

Školáci zvou na vánoční
vystoupení

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 si vás
dovoluje pozvat na již tradiční
předvánoční vystoupení dětí
brněnských základních škol.
I v letošním roce se můžete těšit
na hudební pásma, zpěv koled,
romské tance a divadelní scénky.

Akce je pořádána v rámci
Sítě brněnských otevřených škol
dne 16. 12. 2015 od 10 hodin
v Chrámu Spasitele na Karáskově
náměstí v Židenicích.


Mgr. Zdeněk Lichtneger

Vánoce

Brněnské Vánoce v rytmu swingu
V srdci Brna se opět rozsvítilo
kouzelné městečko tradičních
dřevěných stánků. Všude bude
vonět svařené víno, punč, klobásky, perník, pečené kaštany
a trdelníky. Přichází advent
a s ním i brněnské vánoční trhy
s nezapomenutelnými vánočními koncerty a všemi vůněmi
a chutěmi Vánoc.
Samotné trhy na náměstí Svobody, které ozdobí vánoční strom
z Bílovic nad Svitavou, začaly
v pátek 27. listopadu. Brněnské
Vánoce 2015 oficiálně zahájilo rozsvícení vánočního stromu. U něho
se bude konat charitativní sbírka
Českého červeného kříže pro
opuštěné a potřebné děti. Pokračuje tradice sbírky, která byla založena Rudolfem Těsnohlídkem, spisovatelem a autorem Lišky
Bystroušky. V Brně si vánoční trhy
prožijete bez zbytečného shonu.
Vedle adventního rozjímání připravuje Turistické informační centrum

města Brna také kulturní a zábavný program. Ten je zaměřený na
tradice. Folklorní vystoupení souborů lidových tanců, cimbálových
muzik a dětských pěveckých sborů
doplní jazzové a swingové koncerty, například v podání slovenského
zpěváka Petera Lipy.Ten si pro své
vystoupení zvolil za doprovodnou
kapelu Swing Band Brno a jako
speciálního hosta legendárního
jazzového trumpetistu Jaromíra
Hniličku. Stejný band doprovodí
i Radku Fišarovou, díky níž na
náměstí Svobody zazní šansony
Edith Piaf.
V programu najdete známé big
bandy, gospelové sbory, skupiny
hrající revivaly hitů popu a rocku,
folkové soubory a kapely s multižánrovým repertoárem jako Fru
Fru, Poletíme? nebo Ty Syčáci.
Třešničkou na programovém dortu
jsou vystoupení známých českých
hudebníků a zpěváků Lenky Dusilové, Ladi Kerndla, Ivana Hlase
nebo skupiny Buty. Hned 1. pro-

since se navíc představí americký
zpěvák a skladatel Vinnie James.
Charismatická osobnost, emocionální projev, ale také nominace na
americkou cenu Grammy slibují
veliký zážitek.
Speciálními body v programu je
open air vystoupení České mše
vánoční. Nejznámější dílo Jana
Jakuba Ryby zazní v podání
Metropolitního symfonického
orchestru, Filharmonického sboru
Beseda brněnská a sólistů.
V letošním roce je toto uvedení
zvláště významné, neboť uplyne
250 let od narození a 200 let od
úmrtí Jana Jakuba Ryby.
Náměstí Svobody se letos podaří
propojit i s přenosy České televize,
která tradičně každou neděli vysílá
adventní koncerty.
Zábavu si návštěvníci Brněnských
Vánoc užijí při akci Českého rozhlasu a Brněnského Deníku Rovnost Česko zpívá koledy, při science show centra VIDA, při pokusu
o český rekord ve vytvoření nej-

delšího řetězu z möbiových pásek
nebo při účasti na víkendových
vánočních dílnách pro děti a rodiče. V oblíbeném zimním kinu se
pobaví s českými komediemi
Limonádový Joe a Tři veteráni.
Mnoho soutěží a divadelních
pohádek je věnováno dětem. Speciálně jim budou na pódiu číst
pohádky brněnské osobnosti jako
Zdena Herfortová, Šárka Kašpárková, Petr Švancara nebo primátor
Petr Vokřál.
Slavnostní závěrečnou tečkou za
brněnskými vánočními trhy je 23.
prosince vystoupení známého big
bandu B-Side Band se skvělou
zpěvačkou Terezou Černochovou.
Tak neváhejte a přijďte si vánoční atmosféru do města plného
adventních světel skutečně užít.
Stánky mají otevřeno vždy od 9.00
do 21.45 hodin. Více informací je
možné
získat
na
webu
www.brnenskevanoce.cz.


(red)

Vesna chystá dárky v podobě poukazů
Nevíte co dát svým blízkým pod
vánoční stromeček? Vesna,
o. p. s. vám nabízí možnost
darování dárkového šeku, který
může být jak v různé finanční
hodnotě, tak i jmenovitě na
konkrétní kurz.
V široké nabídce pro seniory
a střední věk můžete vybírat
z jazykových kurzů anglického
a německého jazyka v různých
pokročilostech, trénink paměti,
kurz základní počítačové gramot-

nosti, cvičení pro seniory a střední
věk – zdravotně kondiční cvičení,
jógy, power jógy, pilates.
Pro děti a mládež nabízíme možnost výuky hry na klavír, keyboard, flétnu, housle či kytaru. Dále
možnost navštěvování a účinkování v našem novém dětském
divadelním souboru. Z pohybových aktivit pro děti nabízíme
základní pohybovou průpravu
Sportík, sebeobranu pro děvčata
a chlapce a baletní kurzy pro holčičky Balerínky. V rámci prázdni-

nových aktivit nabízíme dětem
umělecky a sportovně zaměřený
letní tábor. Pro ty nejmenší ve
věku 1–3 roky v doprovodu rodičů
či prarodičů máme připraveno
nové Montessori centrum.
Pro širokou veřejnost máme
v nabídce spoustu akreditovaných programů s akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR, Pracovník v sociálních službách – Pečovatelka o děti do 15
let a Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Dále

nabízíme širokou škálu kreativních programů s akreditací Ministerstva školství ČR. Pro volnočasové pracovníky školení hlavních
vedoucích táborů a zotavovacích
akcí.
V případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat na tel. 733 506 684,
e-mail: info@vesnaspolek.cz, či
se k nám rovnou zastavte podívat,
sídlíme na Údolní 10, Brno. Těšíme se na vás a vaše blízké. Pracovníci Vesny, o.p.s.

(red)

Na brněnském výstavišti se chystá pestrá nabídka dárků a vystoupení
Od 4. do 13. prosince se na
brněnském výstavišti konají tradiční Vánoční trhy, které jsou
skutečným rájem pro nákup
vánočních dárků.
Návštěvníci si jistě vyberou ve
vánočně vyzdobených pavilonech
F a G1 z pestré nabídky od více
než 400 prodejců z celé republiky
i ze zahraničí. Nákupy zpříjemní
více než 30 atraktivních koncertů
a vystoupení v rámci hudebního
programu nebo něco dobrého na
chuť. Výběr dárků bude opravdu

široký! Od maličkostí pro radost,
až po dary za tisíce. Ať už jde o spotřební zboží, sportovní potřeby,
hračky, vybavení domácností či
vánoční dekorace, ozdoby a svíčky.
Nesmíme opomenout ani originální ručně zhotovené výrobky
z různých materiálů na Řemeslnickém jarmarku. Nabídka Vánočních trhů myslí také na mlsné jazýčky – svůj nákup můžete zakončit
u stánků nejenom s vánočními
dobrotami, farmářskými specialitami, ale i trdelníky, bramborovými
plackami, jitrničkami či dalšími uze-

nářskými výrobky. Příjemnou součást Vánočních trhů tvoří hudební
a kulturní program, který probíhá
na pódiu v pavilonu F. Po celou
dobu konání trhů nabídne více než
třicet pořadů různých žánrů tak,
aby si vybral skutečně každý.
V rámci pestrého programu vystoupí například skupina Kroky Michala
Davida, Hana Robinson, Poutníci,
Jakub Smolík s Hedvikou Tůmovou
nebo Ukulelele Orchestra jako
Brno. Pořádná porce zábavy je připravena také pro děti, které přijede
pobavit oblíbený Michal Nesvadba.

Loutkovou pohádku Na kouzelném
paloučku s hosty pořadu JŮ
a HELE přiveze loutkoherecká skupina České televize. Nebude chybět ani pohádkový muzikál s písničkami Jaroslava Uhlíře a Zdeňka
Svěráka Princové jsou na draka.
Vystoupení folklorních souborů
pak připomenou a představí tradiční vánoční zvyky, na Mikuláše
pak děti čeká i mikulášská nadílka!
Více informací naleznete na
www.bvv.cz/vanocnitrhy.

(red)
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Naše školy

Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace: Jazykově
– vzdělávací pobyt ve Velké Británii „Univerzitní Oxford s výukou“

V letošním školním roce se
naše škola zapojila do Výzvy
č. 56 OP VK s projektem „Cesty
školy“, který byl schválen. Jednou z realizovaných aktivit byl
i zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 26 žáků
vybraných podle dobrých
výsledků v anglickém jazyce
tak mělo možnost strávit sedm
dní v Oxfordu a absolvovat
výuku anglického jazyka v rozsahu 9 hodin na Magna Charta
College.
V neděli 11. října v 9 hodin ráno
jsme společně se žáky ze Základní školy Želešice vyrazili na cestu
do Velké Británie. Cesta proběhla

vcelku hladce, do Londýna jsme
dorazili 12. října ráno. První den
bylo v plánu prohlédnout si nejdůležitější památky hlavního
města Velké Británie, a to se nám
i přes mírnou únavu z cesty podařilo. Prohlédli jsme si hlavní londýnská lákadla, jako Tower Bridge, Buckingham Palace, London
Eye, Downing Street… Kolem
páté hodiny odpoledne jsme vyrazili směr Abingdon u Oxfordu, kde
už žáky nedočkavě vyhlížely jejich
hostitelské rodiny, u kterých měly
děti celou dobu pobytu bydlet.
V úterý ráno jsme žáky doprovodili
do Magna Charta College v Oxfordu, kde je čekal první školní den.
Po tříhodinové výuce angličtiny

jsme se vybaveni obědovými
balíčky vypravili na náš druhý společný výlet na Warwick Castle, což
je největší středověký hrad
v Anglii. Celý komplex je přestavěn
na jedno velké interaktivní centrum, kde si návštěvníci mohou
velmi zajímavým způsobem „osahat“ anglický středověk se všemi
jeho krásami i krutostmi.
Ve středu ráno šli žáci opět nejdříve do školy na výuku a v poledne jsme opět vyrazili na výlet, tentokrát do rodiště Williama
Shakespeara do Stratfordu nad
Avonou. Prošli jsme celé historické centrum, navštívili dramatikův
rodný dům, školu, dům Shakespearovy dcery i jeho hrob.

Další den byl věnován pouze výletování. Vydali jsme se do nádherného historického města Bath,
které se pyšní starobylými římskými lázněmi. A ve druhé půlce dne
jsme popojeli kousek dál na jedno
z nejtajuplnějších míst na území
Velké Británie – Stonehenge.
Poslední den našeho pobytu se
žáci nejprve rozloučili se svými
hostitelskými rodinami, a pak se
naposledy vydali do školy, kde na
konci výuky obdrželi závěrečné
certifikáty. Poté jsme si společně
s naším průvodcem prohlédli historické centrum Oxfordu, univerzitní budovy i nádherný park, kde
jsme si udělali příjemnou procházku kolem Temže. A navečer
jsme autobusem vyrazili na trajekt
do Calais. Následovala dlouhá
cesta domů.
Celá akce se velmi zdařila. Počasí
nám přálo, zažili jsme netradičně
příjemný a slunný anglický podzim. Angličtinu jsme si vyzkoušeli
ve škole i v praxi. A díky šikovnému a příjemnému panu průvodci,
ochotným pánům řidičům i milým
hostitelským rodinám jsme si
všichni domů přivezli jenom příjemné zážitky.
Výzva č. 56 OP VK, reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0284

Mgr. Johana Fialková,
ZŠ Horní 16

Celostátní finále Technoplanety jsme zažili již počtvrté!
Všechno to začalo před čtyřmi
lety, když nás napadlo zúčastnit
se nějaké šifrovací hry. Jednalo
se o TECHNOPLANETU. Tato
hra měla pět internetových kol
a každé kolo mělo pět jednotlivých úkolů, ve kterých byly
zakódované zprávy nebo slova.
Do finále, konaného v Praze, se
dostalo prvních padesát týmů.
Ve školním roce 2014/2015 jsme
tři měsíce luštili, někomu se dařilo
více, někomu méně. Zbývalo jen
počkat na finále, které se konalo
3. 6. 2015. V 8.30 h jsme trochu
nevyspalí (sraz byl v 5.30!) dorazili

na hlavní nádraží v Praze. Když
jsme dojeli do parku, potkali jsme
Tondu Sekerku (našeho kamaráda z Jarošky) a Katku (naši kamarádku z Křenové) a dali jsme si za
cíl je porazit. Následně jsme půl
hodiny čekali úvodní šifru, bylo
nám vedro.
Hra samotná fungovala tak, že
poté, co jsme dorazili na nové stanoviště, našli jsme na něm šifru.
V ní bylo za prvé napsáno, co za
heslo z předchozí šifry máme
SMS zprávou odeslat (např. prostřední slovo z předchozí vyluštěné šifry), a pak šifra, která nám
po vyřešení řekla, kde najdeme
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další stanoviště. Stanovišť bylo
celkem deset a cíl. Pokud jsme
šifru řešili dlouho, dostali jsme po
třiceti minutách od odeslání SMS
nápovědu, a když ani nápověda
nepomohla, po dalších dvaceti
minutách jsme dostali záchranu
(řešení). Některé šifry nám šly
skoro hned, některé trochu pomaleji a u jedné jsme museli počkat
na záchranu. Ale opravdu jsme si
to užili a skončili jsme na osmém
místě (tedy splnili cíl a porazili
Sekerku i Katku).
Jelikož už jsme byli deváťáci, byl
to pro nás poslední ročník, kdy
jsme soutěžili jako účastníci :(.

Našim budoucím následovníkům
můžeme Technoplanetu jen
doporučit, protože je to neuvěřitelná zábava, a těm, kteří se bojí,
protože jim třeba nejde matematika, vzkazujeme, že šifry s ní
nemají téměř nic společného.

Tým CRUSHERS
Václavu Fabíkovi, Štěpánu Knapovi, Patriku Zadražilovi a Vojtěchu Zukalovi děkujeme za příkladnou reprezentaci školy
a motivaci nových týmů do soutěže.

Mgr. Pavlína Trnková,
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Rozhovor

Zdeněk Junák: Chci dělat věci pořádně, ale nechci se u toho brát moc vážně
Když si dáte se Zdeňkem Junákem schůzku, můžete si být jisti, že přijde včas a dobře naladěn. Můžete se s ním sejít před
a nebo po divadelním představení v klubu jeho mateřské scény v Lidické ulici, a nebo ho
můžete každý všední den
zastihnout po desáté hodině
v budově Českého rozhlasu
Brno v Beethovenově ulici, kde
od devíti uvádí pořad Srdcovky
Zdeňka Junáka. A jestliže máte
čas jenom o víkendu, tak každou sobotu uvádí od dvou do
čtyř odpoledne rozhlasový
pořad Rendez vous s Junákem.
V každém případě však doporučuji domluvit se s ním předem, protože z rozhlasu spěchá
na zkoušku nebo na představení a pokud nevysílá nebo
nehraje v divadle, tak zase hraje. S kapelou Vinařští romantici,
jíž je zakládajícím členem a kde
hraje na kytaru a zpívá, a nebo
s Bolkovou jedenáctkou. To
zase hraje fotbal. A nebo se třeba taky věnuje svým pětiletým
vnoučatům Sebikovi a Sabince.
Zdeněk je totiž i vzorným
dědečkem a všechno nasvědčuje tomu, že je i dobrým manželem a tátou. Stejně tak, jako
byl i dobrým synem. Když
vzpomínal v dušičkovém vydání svých rozhlasových srdcovek na svoje rodiče, Františka
a Zdeničku, dojal svým upřímným vyznání nejednoho posluchače a posluchačku, autora
tohoto textu nevyjímaje.

Rodina je pro vás asi hodně
důležitá...
Nejdůležitější.

A co divadlo? Začínal jste ve Zlíně v roce 1974.
Divadlo má pro mě pořád obrovské kouzlo, je to pro mě velký životabudič. Řeknu vám příklad. Před
pár lety jsem na tom nebyl zrovna
nejlíp. Začali mi odcházet moji
kolegové herci, kamarádi – Karel
Jánský, Jarda Dufek, Láďa Lakomý, ale hlavně Erik Pardus. V únoru 2012 mi pak během dvaceti
dnů zemřeli oba rodiče a do toho
přišel zeť, že si našel jinou a že
se s mou dcerou rozvádí. No, bylo

to se mnou dost špatný. A najednou – telefonát ze zlínského
divadla. Volá mi Hanka Mikolášková Kovaříková, umělecká šéfka,
a říká mi, ty starochu, tys měl
šedesát. Máš nějakou vysněnou
roli? A já jí říkám, nemám a kdybych měl, tak ti to neřeknu. Ale
měl jsem, velkou... A ona na to, já
bych pro tebe jednu měla. Tak
jsem jí řekl, že jednu vysněnou
mám. A ona – tak já to odpočítám
a řekneme to naráz. Tři, dva, jedna
– a zároveň jsme řekli – Řek Zorba. A loni jsem s tou rolí oslavil ve
Zlíně, tam, kde jsem začínal, čtyřicet let na divadelní scéně.

Teď opět hrajete s vaším, jak jste
sám říkal, panem profesorem
Polívkou.
To je pravda. Bolek študoval na
JAMU, no, študoval, byl o tři ročníky výš, a už tehdy byl klaun od
Pánaboha. A když šel do prvního
angažmá v Divadle na provázku,
paní profesorka Ryšánková mu
nabídla, aby nás vedl při pohybové průpravě. To byly nádherné
časy. V kavárně Slávia (úsměv).
Myslím, že už tehdy se začalo
rodit naše přátelství. Hráli jsme
pak spolu v Keanu IV, Čekání na
Godota, Benátském kupci a v listopadu měl u nás v divadle premiéru Král Lear. To vám vřele
doporučuji. Bolek je... nevysychající studnice inspirací.

Nemohu se vás nezeptat na
vašeho starostu Olina Vlčka, kterého hrajete v televizním seriálu
Vinaři, a na praporčíka Ambrože
z Četnických humoresek.
Setkání s režisérem Antonínem
Moskalykem bylo pro mě osudové. A povídání o něm a Četnických humoreskách by zabralo
celý zpravodaj. A ne jeden. AVinaři? Mrzí mě, že jsem skončil
v první sérii (úsměv).

V jaké kondici jsou a v jaké
sestavě nyní hrají Vinařští
romantici?
Kapelníkem je Jožka Hanák, vynikající basista a zpěvák, ten, který
s Petrem Ulrychem zakládal skupinu Javory, na housle hrají a zpívají Zdeněk Šmukař, vedoucí
katedry zpěvu na JAMU, a Honza
Kružík, jehož tatínek je autorem

Profil
zlidovělé písně Vinohrady, Vinohrady, na klávesy hraje Rosťa
Komosný z Křepic. A moje maličkost. Vinařští romantici jsou v té
nejlepší kondici. K našim dvacetinám se chystáme vydat druhé
cédéčko, nevíte o nějakém sponzorovi? (úsměv)

Jaký je pro vás měsíc prosinec?
A co byste si přál k prosincovým
narozeninám?
Letos to budou dva roky, kdy
o Vánocích, na Štěpána, zemřel
můj velký kamarád Igor Vavrda.
Dlouholetý člen Orchestru Gustava Broma, dirigent a aranžér
v našem divadle, zakládající člen
Vinařských romantiků a tak bych
mohl pokračovat. Byl to jedním
slovem Muzikant. V tom nejlepším
slova smyslu. A taky člověk, pro
kterého pokora, aniž to slovo
někdy vyslovil, nebyla prázdným
pojmem. Prosinec jsou ale samozřejmě také vánoční svátky, dárky
od Ježíška a světýlka v dětských
očích. A nejen v těch dětských.
A co si přát? Přál bych si, aby
moje rodina byla zdravá, aby
z mých vnoučat rostli dobří lidé,
aby mě múza Thálie byla ještě
nějaký ten čas nakloněna, abychom se měli trochu víc rádi,
dovedli se na sebe usmát,
pozdravit se... A taky bych si přál,
abych sám poznal, kdy se lidem
při tom mém rozhlasovém povídání oposlouchám. Chci dělat
věci pořádně, ale nechci se u toho
brát moc vážně.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Zdeněk Junák se narodil 6. prosince
1951 v Kroměříži a dětství prožil
v Kelčanech u Kyjova. Tady si také
malý Zdeňa poprvé stoupl na prkna
znamenající svět. Po maturitě na
gymnáziu v Uherském Hradišti odešel do Brna na JAMU. Rád vzpomíná, jak ho ke studiu připravoval Stanislav Zindulka i na první setkání
s Jiřím Tomkem, Josefem Karlíkem
a dalšími bardy brněnského divadla.
Absolvoval v roce 1974 postavou
Antonína Somra v komedii Suchého
a Šlitra Člověk z půdy. Jeho první
štací byl Gottwaldov, kde hrál v sezoně 1974–1975. V září 1975 se stal
členem činohry Státního divadla
v Brně, kde hrál s výjimkou let
1976–1977, kdy byl na vojně
v Armádním uměleckém souboru
Víta Nejedlého, až do roku 1992. Od
toho roku je členem Městského
divadla Brno, kde vytvořil několik
desítek postav. Za roli Abrama Beera
v muzikálu Koločava byl nominován
na Cenu Thálie. Na svém kontě má
také téměř stovku převážně televizních pořadů a inscenací, ale hrál i ve
filmu (mj. Dědictví aneb Kurvahošigutntág). Pověstný je jeho dabing
Horsta Fuchse z teleshoppingu, ale
díky němu česky hovoří také Sean
Connery, Gene Hackman, Gérard
Depardieu nebo Ottfried Fischer ze
seriálu Big Ben. Je také členem skupiny Vinařští romantici a autorem
písně Víno rudý, která již patří do
zlatého fondu Českého rozhlasu
Brno, se kterým úzce spolupracuje
jako autor a moderátor několika
pořadů. S manželkou Irenou, dcerou
Zuzanou a vnoučaty Sabinou
a Sebastianem bydlí v nájemním
domě v ulici Milady Horákové.
Nesnáší oslovení „ty vole“, zdraví
starší lidi a rád posedí u dobrého
vína v galerii manželů Vicanových
a postojí s kamarády na růžku
u Franty Rezka.
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Inzerce

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
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Produkce: Iva Řičánková – PRODAG, www.prodag.eu
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Inzerce

VELETRH řešení IX.
SLOUŽIT ZÁKAZNÍKŮM?
TAJEMSTVÍ PŘIDANÉ HODNOTY

2. února 2015
Brno, hotel Santon

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

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

Živá setkání plná zkušeností,
know how, trendů a inspirací

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

www.veletrhreseni.cz

www.maliribrno-horak.cz

BRNO a okolí
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Inzerce

STAROŽITNOSTI

Starožitnosti
!!! PENÍZE IHNED NA RUKU !!!

založeno 1991

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

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

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

Jsme tady již 20 let

a ještě jste u nás nebyli na kávě
Dostavíte-li se
na naši pobočku
v Brně s tímto
kuponem,
máte u nás
kávu zdarma.

Nejvýhodnější zhodnocení
Vašich ﬁnancí až do výše

3,1 % p. a.

Více o Kombi+ na www.mpu.cz

Minoritská 2, 602 00 Brno | tel.: 221 773 170 | e-mail: brno@mpu.cz

NEJLEPŠÍ MÍSTO
PRO VÁNOČNÍ DÁRKY

servis domácích spotřebičů značek: Mora,
Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

Pánské
Kabáty
Bundy
Obleky
Saka
košile...

Dámské
Bundy
Pláště

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

www.levnesporaky.cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte –
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče.
Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč.
Platí při vlastním dovozu.
Velký Špalíček
Mečová 2
602 00, Brno
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provozovna:
Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

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

Volný čas
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Volný čas

V místech s parkovacími automaty se zkracuje doba
pro bezplatné parkování
Od neděle 15. listopadu 2015
platí změna režimu parkování
na všech parkovacích místech
v centrální části města, která
jsou zpoplatněna parkovacími
automaty. Změna bude platná
i pro parkoviště se závorovým
systémem na ulici Benešova.
Rada města Brna schválila posunutí časového období pro bezplatné parkování. Dosud bylo možné
bezplatně parkovat v době od
18.00 do 7.00 hod., nyní se toto
období mění – bez poplatku

mohou řidiči parkovat od 22.00
do 7.00 hod.
V sobotu pak režim zůstává stejný
– zaparkovat lze zdarma od 13.00
hod., dále pak po celou neděli až
do pondělního rána do 7.00 hod.
Důvodem uvedené změny je snaha o zlepšení dostupnosti parkovacích míst pro občany, bydlící
v centru města, kteří po 18. hodině často obtížně hledali místa pro
svá vozidla. Poplatky za parkování
zůstávají zachovány. Změna je
součástí zavádění pilotního projektu Integrovaného systému inte-

ligentního parkování (ISIP).
V rámci přípravy provozu ISIP byli
Odborem dopravy magistrátu
města Brna osloveni majitelé rezidentních karet typu R a RP (přes
800 osob), kteří se mohou pilotu
zúčastnit a využít z toho plynoucí
výhody. Rezidenti aktivně využívající ISIP jsou nově oprávněni
parkovat na vyšším počtu parkovacích ploch ve zvýhodněném
režimu. Jedná se o parkovací plochy nad rámec současného stavu, a to na ulicích Benešova,
Jezuitská, Koliště, Komenského

nám., Malinovského nám.,
Mozartova, Rooseveltova. Držitelé R karet jsou oprávněni k bezplatnému užívání současných
i nových parkovacích ploch
Po–Pá v době od 17.00 do 9.00
hod., Pá od 17.00 do Po 9.00 hod.
Držitelé RP karet jsou oprávněni
na současných i nových parkovacích plochách parkovat bezplatně. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách
http://isip.doprava-brno.cz/.


(rob)

Výzva čtenářům: DEJTE NÁM VĚDĚT, JAK JSTE SPOKOJENI S DISTRIBUCÍ ZPRAVODAJE
Zpravodaj městské části Brno-střed je distribuován do všech
občanských poštovních schránek na území městské části Brno-střed. Pokud tedy bydlíte v naší městské části, měli byste pravidelně zpravodaj dostávat. Jestliže jsou v jeho distribuci nedostatky, budeme rádi, když nás o tom budete informovat prostřednictvím e-mailu redakce@brno-stred.cz, nebo na tel. čísle
542 526 306. Dovolíme si vás také požádat, abyste se případně
poptali vašich sousedů, zda jim zpravodaj chodí. A pokud ne,
tak tuto informaci uvítáme.
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Kontrolu distribuce zpravodaje také provádíme sami, při rozloze
městské části Brno-střed však není možné zkontrolovat všech
33 000 schránek.Dále si dovolujeme upozornit, že zpravodaj by
také měl být k dispozici ve volně přístupných stojanech, jejichž
seznam najdete na webové adrese www.brno-stred.cz/zpravodaj-mc.
Za vaši pomoc děkujeme!
redakce Zpravodaje MČ Brno-střed

Volný čas

Modelářská výstava představí repliky skutečných nádraží
Nadšenci do modelové železnice se mohou radovat. V Brně
na ně totiž čeká výstava modelových kolejišť H0 a TT, kterou
pořádá Klub modelářů železnic
Brno I. Součástí výstavy bude
velké klubovní modelové kolejiště H0 s provozem až 40 vlaků
a s modely skutečných stanic
Ivančice, Náměšť na Hané
a Rakšice.
V měřítku TT bude k vidění modulové kolejiště s námětem dnes již
zrušené trati Čejč–Ždánice, kde
se návštěvníci mohou těšit na
zmenšené repliky dobových stanic. Letošní novinkou bude stanice Uhřice u Kyjova. Výstava bude
probíhat v Brně od 5. do 29. listopadu 2015, vždy od čtvrtku do
neděle v areálu Alfa Properties
na ulici Křenová.

Na přehlídce miniaturních železničních tratí nebude chybět ani
model populární trati Čejč–Ždánice, kterou vytvořili mladí
modeláři. „Protože cílem našich
klubových kroužků pro mládež
není pouhé hraní si s vláčky, stanovili jsme si skutečnou předlohu našich budoucích modelů.
Volba padla na trať číslo 256,
Čejč–Ždánice,“ říká Jiří Veselý,
předseda KMŽ Brno. Jedná se
o lokální trať místního významu
vedoucí od odbočky ze stanice
Čejč přes Klobouky u Brna do
Ždánic, městečka ležícího na
úpatí Chřibů. Trať vede převážně
po polích, lze na ní však najít
malebná nádraží či jiná zákoutí.
Tradiční výstavy se každoročně
účastní nejen vášniví milovníci
železničních tratí, ale také stu-

denti či žáci základních škol či
prarodiče s vnoučaty. „Loňská
výstava překonala naše očekávání. Zúčastnilo se jí přibližně
3000 návštěvníků, což nás velmi
potěšilo a hlavně inspirovalo.
Proto jsme se rozhodli návštěvníkům nabídnout více a ukázat
jim novinku v podobě stanice
Uhřice u Kyjova,“ dodává Veselý.
Zahájení podzimní výstavy
modelových železničních tratí
proběhne ve čtvrtek 5. listopadu
v budově 24C v areálu Alfa Properties na ulici Křenová. Cena
vstupného na výstavu je 35 Kč,
rodiny s dětmi zaplatí za zvýhodněné vstupné pouze 80 Kč. Ve
všední dny jsou zájemci vítáni
vždy odpoledne od 16.30 do
19.00 hod., o víkendu již od 9.30
do 18. hod.
Klub modelářů železnic KMŽ

Brno sdružuje zájemce o železniční modelářství a železnice
vůbec. Bez ohledu na modelovou
velikost, věk či vzdělání. Členové
klubu budují velké stabilní klubovní kolejiště ve velikosti H0 s rozšířením variabilní modulovou tratí
a druhé pouze modulové ve velikosti TT. Cílem Klubu modelářů
železnic Brno je vybudovat modelové kolejiště, které bude znázorňovat skutečné předlohy stanic,
traťových úseků nebo jen jednotlivých staveb v období let 1960 až
1985. Mimo výstavy provozuje
KMŽ Brno také pravidelné kroužky pro mladé i dospělé milovníky
železnic.
Více informací najdete na
www.kmz-brno.cz.


(rob)

Restart EKOFILMU poprvé v Brně a s novou dramaturgií
41. ročník Mezinárodního festivalu filmů o životním prostředí
se poprvé koná v Brně a nabídne i novou ambiciózní dramaturgii. Kromě významných
zahraničních a domácích hostů
představí i velmi kvalitní mezinárodní soutěž a doprovodné
akce.
EKOFILM 2015 se koná od 3. do
5. prosince 2015 v Brně (Scala,
Art, Sál Břetislava Bakaly, Místodržitelský palác, nám. Svobody).
Festival uvede 90 filmů z celého
světa a 20 doprovodných akcí.
Nejdůležitější sekcí je Mezinárodní soutěž, která je letos rozdělena
do dvou kategorií – environmentální filmy a filmy přírodního a kulturního dědictví. V první kategorii
uvedeme celkem 25 filmů. Velkými favority budou především Above All Else, DamNation, Gambling
on Extinction, 10 Billion: What’s
On Your Plate, ale také ve světové
premiéře na festivalu uvedený film
Plastic In My Water.
Druhá soutěžní kategorie nabídne taktéž 25 filmů, mezi nimiž se
objeví La Buena Vida Love Thy
Nature, A Gesar Bards Tale,
Amchi, Divoké Slovensko.
K vrcholům sekce i festivalu bude
rozhodně patřit české premiérové
uvedení dvou filmů – teprve na

rok 2016 připravovaný snímek
The Anthropologist a především
film Human, který odborníci i diváci považují za nejlepší dokumentární film roku 2015.
Hlavním tématem letošního ročníku filmové přehlídky jsou ODPADY, kterým bude věnována i jedna
retro sekce, ve které se objeví filmy (Estamira, Architekt odpadu
…). Na slavnostním zahájení uvedeme skvělý snímek Landfill Harmonic, po kterém bude následovat koncert Jiřího Stivína.
Atraktivní částí festivalu budou
i besedy a přednášky dalších
osobností (Václav Bělohradský,
Hana Librová, Josef Fanta, Karel
Stibral…). Své filmy osobně uvedou i členové poroty (John Zerzan, Thomas Toivonen, Miroslav
Janek …) a filmoví tvůrci. Historicky poprvé EKOFILM udělí
i CENU ZA UMĚLECKÝ PŘÍNOS, kterou letos osobně převezme režisér Vojtěch Jasný (90 let).
Kromě světových premiér,
prvních festivalových uvedení
nabídneme divákům i dvě české
distribuční předpremiéry – Chlapec a svět a Šedivé město. Filmové fanoušky potěší i speciální uvedení slavných starších filmů –
Gorily v mlze, Happy Feet,
Powaqqatsi, Potomci lidí, Šílený
Max 2., Svatojánské proudy…

Filmovou přehlídku pořádá Ministerstvo životního prostředí ČR
a nabízí všechny festivalové akce
ZDARMA. Prezidentem festivalu
je Ladislav Miko. Na doprovodném programu se spolupodílí

Katedra environmentálních studií
FSS MU. Více na www.ekofilm.cz.
Festivalová
AKREDITACE
s výhodami ZDARMA na
http://www.ekofilm.cz/vstupenky/.

(red)

Festivalové TOP akce:
Čt 3. 12. 15.00 kino Scala – PÍSEŇ MOŘE (IR 2015) … pro děti
17.00 kino Scala – Slavnostní zahájení + LANDFILL HARMONIC (USA 2015)
17.30 Místodržitelský palác – PŘEDNÁŠKA Hana Librová
20.00 Červený kostel – TRASH-KONCERT Jiřího Stivína
20.00 Sál B. Bakaly – POWAQQATSI (USA 1988), hosté: M. Janek, J. Zerzan
20.00 Sál B. Bakaly malý – PROJEKT DIVOČINA (přednáška), host: B. Binka
22.30 LIVINGSTONE CLUB – festivalová AFTER PARTY
pá 4. 12. 15.30 kino ART – PONYO Z ÚTESU NAD MOŘEM (JAP 2008) … pro děti
16.15 kino Scala – HUMAN (FRA 2015) … česká premiéra
17.00 Místodržitelský palác – CESTA NA NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO ZEMĚ (SWI 2015)
+ beseda k jadernému odpadu v lokalitě Kraví hora
17.30 kino ART – ŠEDIVÉ MĚSTO (BRA 2013) … česká předpremiéra
18.00 Sál B. Bakaly – VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ … přednáška a beseda
20.00 Červený kostel – LIGNEUS: Muž, který sázel stromy … scénické čtení
20.00 Sál B. Bakaly – Masterclass: VOJTĚCH JASNÝ – 90 let … pásmo a beseda
22.30 LIVINGSTONE CLUB – festivalová AFTER PARTY
so 5. 12. 9.00–15.00 Místodržitelský palác – EKO-TRH aneb Alternativní vánoční trhy
10.00 Místodržitelský palác – END:CIV (USA 2011) … přednáška a beseda J. Zerzan
12.00 Místodržitelský palác – JOSEF FANTA … přednáška a beseda
13.00 Místodržitelský palác – PECHA KUCHA environmentálních projektů
14.00 Sál B. Bakaly – CHLAPEC A SVĚT (BRA 2013) … česká předpremiéra
15.45 Sál B. Bakaly – Masterclass: JOHN ZERZAN + THOMAS TOIVONNEN … beseda
s filmy
18.00 kino Scala – Slavnostní zakončení + světová premiéra filmu PLASTIC IN MY
WATER (NL 2015) s tvůrci
20.00 všechny sály ART + Bakala projekce vítězných filmů EKOFILM 2015
22.30 LIVINGSTONE CLUB – závěrečná festivalová AFTER PARTY
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Zápisy do základních škol

Základní školy lákají na dny otevřených dveří a zvou k zápisu
Vážení rodiče budoucích prvňáčků z městské části Brno-střed!
Máme za dveřmi další zápis do prvních tříd základních škol, pro školní
rok 2016/2017. Abyste měli komplexní přehled o základních školách
zřizovaných městskou částí Brno-střed, přinášíme vám o všech podrobné informace týkající se jejich zaměření, termínů dnů otevřených dveří
a samotného zápisu.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku, pokud mu nebyl povolen odklad. Dítě, jež dosáhne šesti let v době od září do konce června
příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně duševně i tělesně
vyspělé a zákonný zástupce o to požádá. Aby bylo přijato dítě, které
dosáhne šesti let v době od září do konce prosince je nutné doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení (podrobnější informace
viz školský zákon).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu do první třídy
v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, ve kterém má
dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní školní docházku
v základní škole zřízené obcí, v níž má žák místo trvalého pobytu.
Jedná se o tzv. spádovou školu. Zákonný zástupce může přihlásit dítě
do jiné než spádové školy. Ovšem spádová škola je povinna přednostně
přijímat děti ze svého spádového obvodu, až v případě, že zůstanou
volná místa, tak i děti z jiných oblastí.
Při zápisu v dané konkrétní škole získají rodiče mnoho podrobnějších
informací, např. i týkající se možnosti odkladu povinné školní docházky svého potomka.

Základní škola Brno, Antonínská 3, p. o.
Kontakty:
tel.: 541 213 142
e-mail: zsantoninska@zsantoninska.cz
web: www.zsantoninska.cz
Dny otevřených dveří:
21. 12. 2015 (pondělí) Vánoční dílny: 8.00 až 12.00 hod.
8. 1. 2016 (pátek) 8.00 až 12.00, 14.00 až 16.00 hod.
Zápis do prvních ročníků:
15. 1. 2016 (pátek) – 14.00 až 18.00
16. 1. 2016 (sobota) – 9.00 až 12.00

Hlavní profilací školy je rozšířená výuka cizích jazyků. ZŠ Antonínská
je jedna z mála škol, které nabízejí dětem výběr ze dvou jazyků od
prvního ročníku – angličtinu nebo němčinu. Dvouhodinová týdenní
dotace – v prvním a druhém ročníku. Rodiče pro své děti volí již při
zápisu do prvního ročníku výuku angličtiny nebo němčiny. Od třetího
ročníku je týdenní dotace tříhodinová. V pátém ročníku pak přistupuje
povinně výuka obou jazyků. Týdenní dotace jazykové výuky je od 5.ročníku šestihodinová. Ze znalosti cizích jazyků vyplývají mnohé aktivity,
které jsou pro naše žáky do školního programu zahrnuty:
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Němčina
– výjezdy do předvánoční Vídně s návštěvou vánočních dílen na radnici
– složení zkoušky Fit in Deutsch 1 a Fit in Deutsch 2
– spolupráce se školami v Rakousku a Německu (Vídeň, Stuttgart)
– spolupráce s Österreich Institutem
– spolupráce s Goethe Institutem
– spolupráce s Německým kulturním sdružením
– spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti
– dopisování
– německé olympiády
Angličtina
– jazykově poznávací pobyty ve Velké Británii
– účast v mezinárodních projektech, jejichž komunikativním jazykem
je angličtina
– účast v projektu „Child Sponsorship Programme“ (máme adoptivního
spolužáka z Indie – dopisování v angličtině)
Vedle rozšířené jazykové výuky škola nabízí předměty v rámci povinně
volitelných předmětů – různé typy seminářů, především se zaměřením
na přírodní vědy, etickou výchovu. Každoročně pořádáme lyžařský
a snowboardový výcvik. Žáci se zapojují do široké škály zájmových
útvarů – jazykových (němčina, angličtina, italština), sportovních, uměleckých... Pro žáky 1. stupně je zajištěna pestrá činnost ve školní družině. Naše školní družina je organizátorem akcí v působnosti města
Brna – Superstar, olympiády, i akcí s mezinárodní účastí – Mezinárodní
taneční festival neprofesionálních tanečních skupin. Naše škola je
zařazena do projektu Otevřená škola.
Chcete-li se dozvědět něco víc o škole, využijte kontakty uvedené
v úvodní části článku.

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, p. o.
Kontakty:
tel.: 543 212 725
e-mail: vedeni@bakalka.cz
www.bakalka.cz
Dny otevřených dveří:
25. 11. 2015 (8.00–12.00 hod.)
6. 1. 2016 (8.00–12.00 hod.)
Zápis do 1. ročníků:
15. 1. 2016 (14.30–18.00 hod.)
16. 1. 2016 (9.00–14.00 hod.)
18. 1. 2016 (14.30–18.00 hod.)
Možnost on-line přihlášení na konkrétní termín zápisu je od 1. 1.
2016 (viz webové stránky školy).

Jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Vytvořením školního vzdělávacího programu „Naše výsledky hovoří cizími jazyky“
jsme završili naše snahy o co nejkvalitnější výuku nejen v cizích

Zápisy do základních škol
jazycích. Využili jsme také více než 50leté tradice školy jako školy
s rozšířenou výukou jazyků. Součástí našeho vzdělávacího programu je výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky a povinná
výuka druhého cizího jazyka od 6. ročníku, kde si žáci mohou
vybrat mezi jazykem německým a francouzským. Vedle nadstandardní výuky cizích jazyků je naším hlavním cílem co nejkvalitněji
připravit žáky na další studium a u každého žáka využít maxima
jeho osobních schopností.
Díky tomu, že škola disponuje dostatečným počtem pedagogů, kteří
jsou odborně i pedagogicky způsobilí vyučovat i jiné předměty v anglickém jazyce, vyučujeme se schválením MŠMT již devátým rokem
v anglickém jazyce předměty pracovní činnosti a informatiku.
Tímto krokem jsme získali jedinečné postavení nejen mezi školami
na území města Brna, Jihomoravského kraje, ale i v rámci celé republiky.
Oba předměty nebyly vybrány náhodně, v pracovních činnostech
vyučovaných v anglickém jazyce si žáci posilují jazykové znalosti přímo
v konkrétních každodenních situacích a výuka informatiky vychází
z anglické terminologie.
Jako jediná škola v Jihomoravském kraji nabízíme žákům již od 2. ročníku přípravné kurzy ke Cambridge zkouškám, které jsou každoročně pořádány v květnu ve spolupráci s Britskou radou a vedou k získání mezinárodně uznávaných certifikátů (YLE, KET, PET) a v letošním
školním roce nově také přípravu k zkouškám FCE.
Nejen na podporu a rozvoj jazykového vzdělávání nabízíme širokou
škálu mimoškolních aktivit, např. výuku náboženství formou nepovinného předmětu, kroužky anglické konverzace, kroužek francouzštiny,
dyslektický kroužek, pro 1. roč. kroužek „Psaní jako hraní“, fungující
knihovnu českých i cizojazyčných titulů, český i cizojazyčný Filmový
klub, výuku hry na flétnu, kroužek „Školní kapela“, šachový kroužek,
kroužek „Věda nás baví“, dramatický kroužek, kroužek výtvarné výchovy
a keramiky, kroužek juda, kroužek Street dance a Fun dance, kroužek
badmintonu, in-line bruslení, florbalu, kroužek vaření, a další kroužky
při školní družině.Samozřejmostí jsou již tradičně konané přípravné
kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku a intenzivní soustředění formou tzv. předpřijímačkového víkendu.
K ověřování komunikačních dovedností v cizích jazycích a za účelem
poznávání škola každoročně pořádá kulturně poznávací zájezdy do
zemí celé Evropy – např. Anglie, Francie, Rakouska, Německa, Belgie,
Švýcarska, Itálie a dalších. Stejnému účelu slouží také mezinárodní
projekty, do nichž je škola zapojena a v jejichž rámci žáci komunikují
se svými vrstevníky v cizím jazyce.
Dlouhodobě nadprůměrná kvalita učitelského sboru byla hlavním kritériem, na základě kterého byla škola vybrána Pedagogickou fakultou,
Fakultou sociálních studií a Fakultou sportovních studií MU k výchově
a výcviku budoucích pedagogů (nese statut fakultní školy). Snažíme
se také získávat rodilé mluvčí na různé stáže.
Škola disponuje velmi kultivovaným pracovním prostředím. Ke zvýšení
efektivity výuky slouží řada odborných učeben vybavených nejmodernější výukovou technikou. V posledních letech budova školy prošla generální rekonstrukcí a dvěma dostavbami, škola tak ve všech
ohledech vyhovuje nejvyšším nárokům na materiální podmínky vzdělávání a optimální pracovní klima.
Škola má také 10 oddělení školní družiny s celkovým počtem 300 přihlášených žáků. Školní družina je v provozu denně od 6.30 do
17.00.
Pro ověřování studijních výsledků našich žáků a srovnávání výsledků
vzdělávání v rámci celorepublikového šetření se naši žáci již tradičně
zapojili do testování firmy SCIO Stonožka a testování z cizích jazyků
SCATE (testy prošli žáci v 3., 5., 6., 7., a 9. ročnících), velké úspěchy
jsme zaznamenali v mezinárodním testování PISA, PIRLS a TIMMS.
Mezinárodní společnost Mensa si vybrala naši školu pro testování IQ
žáků od 1.–9. ročníku a naši žáci se zapojují do soutěží Mensy – např.
Logická olympiáda. Ve všech těchto testováních naši žáci dosahovali nadstandardních výsledků, mnohdy o desítky procent předčili v úspěšnosti svoje vrstevníky z Jihomoravského kraje i z celé

České republiky, a to jak v rámci základních škol, tak i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Dalším výsledkem práce školy, který považujeme za velice objektivní,
je vysoká úspěšnost při přijímání žáků na SŠ – např. ve školním
roce 2014/2015 bylo 100% žáků 9. ročníku přijato ke střednímu vzdělávání v maturitních oborech, převážně na gymnáziích část na středních
odborných školách. Naši žáci již tradičně výrazně uspěli také při přijetí
na víceletá gymnázia jak šestiletá, tak osmiletá, i když v posledních
letech je na naší škole patrný trend, že naši žáci a jejich rodiče dávají
přednost dokončení kvalitního základního vzdělání na naší škole a na
víceletá gymnázia se hlásí z naší školy podstatně méně zájemců, než
v dřívějších letech.
Vynikajících výsledků dosahují naši žáci při olympiádách a soutěžích,
jak na městské a regionální, tak i na celostátní úrovni.

Základní škola Brno, Horní 16, p. o.
Kontakty:
tel.: 543 232 053
tel.: 543 214 361
bazén po 16 hod.: 543 330 035
e-mail: info@zshorni.cz
www.zshorni.cz
Dny otevřených dveří:
12. a 13. ledna (8.00–12.00 hod.)
Zápis do prvních ročníků:
pátek 15. 1. (14.00–18.00 hod.)
sobota 16. 1. 2016 (9.00–12.00 hod.)

Celý školní areál je situován v klidné a bezpečné části města Brna
nedaleko centra s dobrou dostupností městské hromadné dopravy.
Okolí školy (lesopark na Červeném kopci) a hřiště s umělým povrchem
skýtá velmi dobré možnosti pro sportování a činnost školní družiny.
V budově školy je bazén se slanou technologií a prostorná tělocvična.
Snažíme se o co nejkvalitnější výuku cizích jazyků. Naši žáci již od
1. třídy mají možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka. Zde zkušení učitelé hravou a nenásilnou formou vytvářejí u dětí základy pro
povinnou výuku AJ od 3. třídy. Posilujeme hodinové dotace výuky
anglického jazyka a to až na 5 hodin za týden. Organizujeme cesty za
poznáním Londýna , kde jsou žáci ubytováni v rodinách.
Od 7. ročníku se žáci začínají učit další cizí jazyk, německý nebo ruský.
Umožňujeme žákům po celou dobu školní docházky pravidelně využívat
výpočetní techniku. A to v rámci všech předmětů, kdy slouží hlavně
k zábavnému procvičování probrané látky, ale hlavně zavedením předmětu informatika už od 5. ročníku.
Preferujeme sportovní výchovu, vedeme žáky ke zdravému životnímu
stylu, a proto organizujeme pravidelné zimní lyžařské výcvikové kurzy,
školy v přírodě a týdenní pobyt dětí u moře. Tyto akce jsou mezi dětmi
velmi oblíbené a navíc napomáhají k vytvoření užších vztahů mezi
žáky a učiteli.
Novinkou je pořádání třídenního adaptačního pobytu žáků šestého
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Zápisy do základních škol
ročníku s třídními učiteli podle předem daného plánu. Část programu,
která je vedena speciální pedagožkou, je zaměřena na zvládnutí správných návyků při učení ve škole i při domácí přípravě, na práci s textem,
na rozvíjení schopnosti formulovat myšlenku, názor a prezentovat jej.
Cílem psychologické části je podpořit stmelení kolektivu, vytváření
pozitivních vztahů mezi spolužáky ve třídě, zlepšení třídní atmosféry
a rozvíjení schopnosti sebepoznání.
Zabýváme se intenzivně žáky se speciálními potřebami. A to nejen ve
třídách s ostatními dětmi individuálním přístupem, ale i v mimořádných
hodinách s pomocí speciálního pedagoga, který podle našeho integračního programu provádí reedukaci poruch.
Po celou dobu školní docházky je žákům i rodičům k dispozici speciální
pedagog, výchovný poradce a preventista, kteří tvoří Školní poradenské
pracoviště. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami.
Pro volnočasové aktivity žáků jsou ve škole zřízeny kroužky: angličtina
hrou, atletika, míčové hry, florbal, tancování, kondiční i závodní plavání,
vodní pólo, judo, přírodověda, informatika, cvičení Čj a M, keramika
a výtvarné techniky.
Žákům 1.–4. ročníku nabízíme školní družinu, která zajišťuje relaxaci
a zájmovou činnost. Probíhá projekt „Vše pod jednou střechou“ tzn.,
že všechny kroužky, které jsou vhodné pro žáky 1. stupně, jsou časově
sladěny s činností ŠD tak, aby se dalo vyhovět co největšímu počtu
zájemců.
Naši žáci mají možnost stravovat se v prostorné jídelně a vybírat si
z nabídky dvou jídel a několika druhů salátů.
Předškolákům nabízíme kurz, v němž je nenásilnou formou připravíme
na vstup do školy.
Více informací najdete na internetových stránkách školy s virtuální
prohlídkou – www.zshorni.cz.

tečnosti představují základní podmínku pro bezproblémový přechod
dětí z mateřské do základní školy.
Ve výuce škola používá prvky Tvořivé školy, Daltonské školy a Obecné
školy. Prioritou však zůstává vlastní invence vyučujících.
Škola je vybavena počítačovou učebnou, ve většině tříd jsou interaktivní
tabule. Výuka anglického a německého jazyka (od II. stupně) probíhá
v nedávno dostavěné jazykové učebně, která je rozdělena na část pro
práci v lavicích, druhá část je přizpůsobena vzdělávání pomocí pohybových aktivit. Nabízíme několik let výborně fungující anglickou
knihovnu.
Školní družina, která je otevřena denně od 6.00 do 16.45 hod., nabízí
dětem široké spektrum kroužků – keramiku, výtvarný a dramatický
kroužek. Žáci se mohou zapojit také do Malé ligy (sportovní soutěž
brněnských ZŠ), kurzu angličtiny s mezinárodní cambridgeskou zkouškou YLE pro 3.–5. ročník, nebo anglického klubu na II. stupni.
Jsme institucí, která si zakládá na kvalitním vzdělávání žáků a příznivém
klimatu školy.

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, p. o.
Kontakty:
tel.: 542 212 689 (Husova), 542 213 948 (Rašínova),
e-mail: reditel@zshusovabrno.cz
www.zshusovabrno.cz
Den otevřených dveří (v budově I. stupně, Rašínova 3):
12. 11. 2015 a 7. 1. 2016 od 8.00 do 10.00 hod.
Zápis do prvního ročníku (v budově I. stupně, Rašínova 3):
15. 1. 2016 (14.00–17.00 hod.), 16. 1. 2016 (9.00–12.00 hod.),
18. 1. 2016 (14.00–17.00 hod.).

Základní škola Brno, Hroznová 1, p. o.
Kontakty:
tel.: 543 211 912, 543 216 880
e-mail: vedeni@zshroznova.cz
www.zshroznova.cz
Den otevřených dveří:
11. 12. 2015 (8.00–11.40 hod. školičky, 8.00–16.00 hod. hlavní budova)
Zápis do prvních ročníků:
15. 1. 2016 (14.00–17.00 hod.)
16. 1. 2016 (9.00–11.00 hod.)

Základní škola Brno, Hroznová 1 nabízí prvňáčkům učení v příjemném
prostředí uprostřed zahrady. Dva pavilony po dvou třídách zabezpečují
klid, protože jsou mimo shon hlavní budovy. Neruší dokonce ani zvonění,
paní učitelky přizpůsobují délku vyučovací jednotky podle potřeb a naladění žáků. Angličtina od první třídy je mnoho roků samozřejmostí. Žáci
jsou první rok školní docházky již 20 let hodnoceni slovně. Tyto sku-
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Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nachází se v centru města s výbornou dopravní obslužností. Třídy na prvním stupni jsou naplňovány maximálně do počtu
25 žáků. Většina tříd je vybavena interaktivními tabulemi, nová moderní
počítačová učebna sestává z 24 žákovských stanic.
Podle školního vzdělávacího programu „Na Husovu chodíme rádi“ se
angličtina vyučuje od 1. ročníku se zvýšenou hodinovou dotací i v dalších ročnících. Od 7. ročníku si žáci mají možnost zvolit druhý cizí
jazyk (němčinu nebo francouzštinu). Výuka probíhá s využitím daltonských prvků. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti za výsledky své práce. V učebním procesu je respektována
individualita dítěte.
Na škole velmi dobře funguje školní poradenské pracoviště v čele se
školní psycholožkou a speciální pedagožkou. Škola úspěšně zapojuje
žáky do mezinárodních projektů, např. v rámci aktivit e-Twinning, za
které již dvakrát obdržela ocenění Quality Label. Školní rok zpestřují
také celoškolní projektové dny, například Den světových náboženství,
Den plný kultury, Husovská noc, Den zdravého životního stylu atd.

Zápisy do základních škol
Škola dále nabízí ranní i odpolední školní družinu, širokou paletu nepovinných předmětů a zájmových kroužků (angličtinu hrou, němčinu
hrou, italštinu, šachy, klub deskových her, sportovní hry, házenou, florbal, aerobic, základy latinsko-amerického tance, první taneční krůčky,
keramiku, zobcovou flétnu, rukodělné tvoření, věda nás baví, sborový
zpěv, náboženství aj.), výuku plavání (2. a 3. ročníky), výuku bruslení
(3. a 4. ročníky) a dopravní výchovu na prvním stupni.
Škola má vybudovanou síť zahraničních partnerských škol (Zespół
Szkół nr 4 „Łejery“ v Poznani a Rilke Realschule ve Stuttgartu). Na
prvním stupni jsou pravidelně pořádány školy v přírodě, žáci druhého
stupně absolvují vedle školních výletů také tematické exkurze, lyžařský
kurz a zahraniční kulturně poznávací zájezdy (Velká Británie, Polsko,
Rakousko, Německo aj.).
Hra na školu (v budově I. stupně, Rašínova 3) – Předškoláci, přijďte
si vyzkoušet školní radosti a starosti nanečisto: 1. 12., 8. 12. a 15. 12.
2015 nebo 5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2. 2016

keramickou dílnu či školní knihovnu, čtenářský koutek a studovnu
vybavenou počítači, řada tříd je vybavena interaktivními tabulemi.
Do výuky jsou zařazovány exkurze, návštěvy divadel, koncertů, kulturních a výukových programů.
Školní družina zajišťuje péči o děti 1.–5. ročníku od 6.30 do 17.00
hodin.
Na škole je velmi dobře fungující Školní poradenské pracoviště, kde
mohou žáci i jejich rodiče vyhledat pomoc nebo radu školního psychologa, výchovných poradců či metodika prevence. Ve škole pracuje
i logoped a speciální pedagog.
V rámci projektu Otevřená škola je pořádána řada akcí nejen pro děti,
ale i pro rodiče. Společné odpolední akce vytvářejí přátelskou atmosféru a posilují spolupráci mezi rodinou a školou.
Hlavním cílem všech pracovníků školy je obohatit žáky o vědomosti
a dovednosti, rozvíjet jejich vlohy a zájmy a dát jim kvalitní základ do
života.

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, p. o.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, p. o.

Kontakty:
tel.: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz
www.kotlarska.cz
Den otevřených dveří:
10. prosince 2015
Zápis do 1. ročníku:
15. 1. 2016 (14.00–18.00 hod.)
16. 1. 2016 (9.00–12.00 hod.)

Kontakty:
Tel. ZŠ: 533 433 611; tel. MŠ: 533 433 629
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz
www.zskrenova.cz
Den otevřených dveří:
pátek 15. 1. 2016 (8.00–16.00 hod.)
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2016 a 22. 1. 2016 (14.00–18.00 hod.)

Výuka na této škole probíhá podle školního vzdělávacího programu
„Škola pro život ve 21. století“. Tento program vytváří prostor pro
tvůrčí rozvíjení znalostí a dovedností žáků. Vede žáky k samostatnosti,
spolupráci a zodpovědnosti za výsledky své práce. V učebním procesu
je respektována individualita dítěte.
Tyto cíle jsou realizovány také prostřednictvím projektů Zdravá škola,
Tvořivá škola a Otevřená škola. Jejich náplní je stálá péče o vytváření
zdravého prostředí školy,
zdravé učení, pozitivní rozvíjení vztahů, příznivé klima školy, úzká spolupráce školy s rodinou a výchova ke zdravému životnímu stylu.
Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogové, kteří využívají při své
práci moderní vyučovací metody, rozvíjející osobnost žáků v klidné
a přátelské atmosféře, založené na respektu a empatii.
Ke komplexní vzdělanosti generace 21. století patří neodmyslitelně
také jazyková vybavenost, proto je výuka cizích jazyků na této škole
jednou z priorit. Již od 1. ročníku je navýšena dotace hodin jazyka
anglického, od 5. ročníku probíhá výuka i s rodilým mluvčím. Od 5.ročníku mají žáci také možnost zvolit si druhý cizí jazyk (německý) a od
sedmého ročníku mají na výběr z dalších jazyků (němčina, francouzština a ruština).
Již čtvrtým rokem žáci školy mohou skládat mezinárodně uznávanou
zkoušku Cambridge Exam, na kterou jsou připravováni již od 3. ročníku.
Znalost cizího jazyka žáci uplatňují při každoročních pobytech v zahraničí (Francie, Anglie, Rakousko).
Nadání a zájmy žáků jsou školou podporovány nabídkou povinně
volitelných a nepovinných předmětů (Logika, Angličtina navíc, Praktická
čeština, Historie a kultura).
Škola má zájem na tom, aby žáci trávili i volný čas plnohodnotně, proto
jim nabízí pestrou škálu kroužků a zájmových útvarů.
Všechny třídy 1. stupně jezdí každoročně na školy v přírodě, žáci
2. stupně jezdí na výlety, terénní pobyty a lyžařské kurzy.
Ke sportu jsou využívány dvě tělocvičny a ve vnitrobloku hřiště s parkem.
Žáci se úspěšně zapojují do řady sportovních soutěží. Žáci druhých
tříd mají celoroční kurz plavání a žáci čtvrtých tříd kurz bruslení.
Neustále je modernizována vybavenost školy. Při výuce mohou žáci
využívat počítačovou učebnu, připojení na internet, multimediální
učebnu, odborné učebny a třídy pro výuku hudební výchovy nebo

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 nabízí multikulturní prostředí s individuálním
přístupem ve třídách se sníženým počtem žáků. Ve třídách speciálních
pak nabízí výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Součástí školy je také jednotřídní mateřská škola, dvě třídy přípravného
ročníku a školní družina. S přípravou dětí na vzdělávací proces začíná
již mateřská škola na Mlýnské 27. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracovaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „KAM PATŘÍM“. Spolupracuje s psychologem a Školním
poradenským pracovištěm. Využívá prožitkové učení, výtvarné, pracovní a pohybové činnosti. Nezastupitelnou roli v přípravě na vstup
do prvního ročníku základní školy hraje přípravný ročník pro sociokulturně znevýhodněné děti. V předškolním vzdělávání a v prvních
ročnících základní školy je dětem poskytována logopedická péče. Na
obou stupních školy učitelům vypomáhají asistenti pedagoga. Výukové
a výchovné problémy pomáhá žákům a jejich rodičům řešit rozšířené
školní poradenské pracoviště. Škola neustále pracuje na zkvalitňování
podmínek pro vzdělávání svých žáků, a to zejména prostřednictvím
projektů spolufinancovaných ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V tomto školním roce realizujeme projekt „Čteme – komunikujeme –
rozumíme“, který je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti. Další
projekt „Šikula“ rozvíjí profesní dovednosti učitelů pro výuku zaměřenou
na zlepšování jazykových a technických dovedností žáků.
Našim žákům nabízíme zajímavý program – formou zájmových aktivit
– i v odpoledních hodinách.

Základní škola a mateřská škola Brno,
Křídlovická 30b, p. o.
Kontakty:
tel.: 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz
www.zskridlovicka.cz
Dny otevřených dveří:
12. 11. 2015, 3. 12. 2015 a 11. 1. 2016 (8.00–12.00 hod.)
Zápis do prvního ročníku:
22. 1. 2016 (14.00–18.00) a 23. 1. 2016 (9.00–12.00 hod.) – možnost
elektronické rezervace termínu
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Zápisy do základních škol
• bezpečné prostředí a přívětivá atmosféra školy
• velmi aktivní činnost Žákovské rady
• efektivní a aktivní činnost Sdružení rodičů školy „Křídlo“ je důležitým
faktorem pro spolupráci se školou
• kvalitní stravování – výběr ze tří chutných jídel, možnost dietní stravy
• provoz školní družiny denně od 6.00 do 17.00 hod. v 9 odděleních
• velmi dobrá dostupnost školy prostředky MHD

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, p. o.

Charakteristika školy
• školní vzdělávací program „HEURÉKA“ naplňuje jednotnou vzdělávací koncepci a je realizován v celém profilu školy
• od 1. ročníku výuka matematiky podle metody Hejného; od 6. ročníku
třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů
a informatiky
• výuka angličtiny od 1. ročníku, druhý cizí jazyk povinně od 7. ročníku
• dětem předškolního a mladšího školního věku je věnován významný
pilotní projekt Mensa NTC Learning. Tento projekt reflektuje nejnovější vědecké poznatky z dětské psychologie, pedagogiky a neurofyziologie a systematicky rozvíjí rozumové schopnosti
• talentované a mimořádně nadané děti jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů. Kromě podpory nadání v běžných
kmenových třídách probíhá výuka v tzv. blocích pro nadané.
• Klub dětí a jejich rodičů organizuje atraktivní poznávací, vzdělávací
a herní aktivity pro volný čas
• Zvídálek – klub pro šikovné předškoláky
• školní poradenské pracoviště zajišťuje všestrannou péči o žáky se
zvláštními vzdělávacími potřebami, psychologické, pedagogické
a kariérní poradenství, diagnostiku a intervenci
• učíme děti samostatnosti, spolupráci a odpovědnému přístupu k učení, rozvíjíme efektivní učební styl žáků – prvky daltonského způsobu vyučování prolínají mnoha předměty ve všech ročnících včetně
MŠ
• Našimi nejvýznamnějšími partnery jsou
– Czech Dalton
– Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
– Mensa České republiky
– SVČ Lužánky
– jazyková škola P. A. R. K.
– EDUkační LABoratoř
• celoškolní projekty: Škola dotykem, Erasmus+, Edison, GLOBE,
Slunce do škol, Hasík, Empík cyklista, Zdravé zuby
• spolupráce žáků 1. a 2. stupně školy formou partnerských tříd
• v širokém rozsahu pořádáme výjezdní akce – školy v přírodě, lyžařské
kurzy, matematická a přírodovědná soustředění, adaptační pobyty,
studijní jazykové pobyty, poznávací zájezdy
• plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku, bruslařský výcvik pro žáky
1.–5. ročníku v hale TJ Stadion Brno
• odborné učebny jsou velmi dobře vybaveny moderní didaktickou
multimediální technikou, k dispozici je digitální učebna s tablety, studovna a žákovská knihovna s internetem jsou volně přístupné
• žákům 8.–9. ročníku nabízíme škálu povinně volitelných a nepovinných předmětů vzdělávacího i relaxačního zaměření
• ve spolupráci se SVČ Lužánky, Věda nás baví o. p. s., Kroužky Brno
a dalšími organizacemi škola nabízí mnoho zájmových útvarů pro
děti všech věkových skupin
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Aktuální informace o práci školy najdete na webových stránkách školy
www.osmec.cz
Kontakty:
tel.: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz
www.osmec.cz
Den otevřených dveří:
7. 1. 2016
Zápis do prvních ročníků:
15.–16. 1. 2016

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 se nachází v centru Brna. Škola se
specializuje na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podařilo se nám vytvořit a uvést do života komplexní výchovně vzdělávací program. Pilířem tohoto programu je idea školy s celodenním
programem. Ve škole pracuje více než dvacet kroužků (např. kroužky
hudební, taneční Merci, výtvarný, keramický, přírodopisný, sportovní
a kroužky informatiky, přípravy na přijímací zkoušky, dále kroužky pro
nadané žáky, kroužky doučování a kroužek školního časopisu Amaro
Jilo a posilovna.
Naše škola má připravenu nabídku pro všechny věkové kategorie dětí
(dvě MŠ, tři přípravné třídy, devět ročníků ZŠ, kurz pro získání základního vzdělání). Ve škole pracují čtyři asistenti pedagoga a školní poradenské pracoviště.
Škola se aktivně účastní života v městě Brně. Pro rodiče a širokou
veřejnost pořádáme hudebně taneční festival Amari Kereka (26. 5.
2016), školní akademii (15. 12. 2015), oslavu Dne Romů (8. 4. 2016),
Vánoce na nám. Svobody (14. 12. 2015), Vánoce na Zelňáku (8. 12.
2015).

Základní škola Brno, nám. Míru 3, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 211 805
e-mail: zsmiru@zsmirubrno.cz
www.zsmirubrno.cz
Den otevřených dveří:
7. 1. 2016 dopoledne

Zápisy do základních škol
Škola na zkoušku:
7. 1. 2016
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2016 (14.00–18.00 hodin)
16. 1. 2016 (10.00–12.00 hodin)

Základní škola na nám. Míru je malou školou rodinného typu. Je situována v krásném prostředí mezi Kraví horou a Wilsonovým lesem,
obklopena velkou zahradou a venkovním hřištěm.
Nemáme vyhraněnou profilaci, ale zaměřujeme se především na výuku
jazyků. Anglický jazyk začínají prvňáčci a druháčci dvěma hodinami
týdně, od třetí třídy již mají hodiny tři. Po celý druhý stupeň je pro angličtinu vyhrazena hodinová dotace 4 hodiny týdně. Od 7. třídy vyučujeme
druhý cizí jazyk. Naše děti si mohou vybrat mezi ruštinou a francouzštinou. Tento druhý jazyk vyučujeme 3 hodiny týdně. Pracujeme s notebooky, počítači i interaktivními tabulemi, máme nově vybavenou tělocvičnu, keramickou dílnu a přírodovědnou učebnu. Na zahradě školy
slouží k výuce venkovní učebna.
Klademe důraz na příjemnou atmosféru pro žáky, učitele i rodiče. Děti
k nám chodí rády, což svědčí o tom, že k nám přicházejí i jejich sourozenci. Učitelé jsou přátelští a ke každému žákovi mají individuální
přístup. Pracujeme s mimořádně nadanými žáky i s žáky se speciálními
výukovými potřebami.
Škola nabízí i mimoškolní vzdělávací aktivity jako keramický kroužek,
výtvarný kroužek a počítačový kroužek ad.
Výuku často zpestřujeme tematickými výlety a exkurzemi, návštěvami
divadla Radost, planetária, Moravského muzea, Knihovny J. Mahena,
Lipky. Na naší škole má své sídlo soukromá lidová škola umění a odpoledne se děti mohou zabavit moderní gymnastikou nebo v tělovýchovné
jednotě Radost. Také zde máme florbalový oddíl. Po vyučování je
dětem nabízena školní družina, která nabízí rozličné aktivity jako
výtvarné práce, sportovní hry či dramatickou výchovu.
Pro děti pořádáme během školního roku spoustu akcí a soutěží. Na
podzim Barevný týden a dlabání dýní, v zimě Čertovské malování,
Vánoční dílny s jarmarkem a karneval, na jaře Velikonoční dílny a soutěže ke Dni dětí a mnoho dalších.

Základní škola Brno, Úvoz 55, p. o.
Kontakty:
Tel.: škola 541 213 257, školní družina: 541 215 114
e-mail: skola@zsuvoz.cz
www.zsuvoz.cz
Dny otevřených dveří:
2. 12. 2015 v čase 8.00–17.00 hod. (dopolední návštěvy ve výuce
a odpolední dílny pro děti) 6. 1. 2016 8.00–13.00 hod. (dopolední
návštěvy ve výuce, prohlídka školy)
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2016 (13.00–18.00 hod., možnost diagnostiky IQ a nadání s Mensou 14.00–17.00 hod.)
16. 1. 2016 (8.00–12.00 hod.)

ZŠ Úvoz je situována v příjemném prostředí na úpatí Kraví hory, téměř
ve středu města. Má za sebou již více než půlstoletí své existence
a během této doby se právem zařadila na přední místo mezi brněnskými
základními školami. Veřejnosti se zapsala do povědomí jako sportovní
škola, ale v současnosti jde o školu s velmi širokým zaměřením a intenzivní výukou nadaných.
Hned od svého vzniku kladla škola velký důraz na rozvoj sportovních
dovedností dětí, pro nějž vytvářela a dodnes vytváří vynikající podmínky.
Tradiční je na Úvoze především výuka ledního hokeje, při níž mladí
sportovci navštěvují přilehlý zimní stadion.
Ve školním roce 2007/2008 byla na prvním stupni zahájena skupinová
výuka nadaných a mimořádně nadaných žáků. Výuka ve skupinách
je cíleně akcelerována a obohacována. Naším cílem je celkový rozvoj
osobnosti ve všech oblastech vzdělávání s přihlédnutím na specifiku
nadání. V září 2013 jsme zahájili realizaci projektu „Skupinová výuka
mimořádně nadaných dětí na Úvoze II“, která je pokračováním výuky
mimořádně nadaných žáků na druhém stupni školy.
Žáci využívají ke své práci moderní odborné učebny – počítačové
a jazykové učebny, informační centrum, hudebnu a ateliér, chemickou
a fyzikální laboratoř, modelovnu, cvičnou kuchyňku, školní divadélko
atd. V květnu roku 2013 byl u školy otevřen nový sportovní areál s atletickým oválem, sektorem pro skok daleký a vrh koulí, víceúčelovým
a dětským hřištěm. Po vzniku sportovišť se uskutečnila rekonstrukce
školy. Budova byla zateplena, proběhla výměna oken a dostala nové,
dnes již tradiční barvy.
Ve škole pečujeme o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pod
vedením speciálních pedagogů a logopeda. Zajišťujeme plavecký
výcvik žáků 3. tříd, školy v přírodě, lyžařský výcvik, vodácké a cyklistické
soustředění, výlety, exkurze, koncerty, divadelní představení, návštěvy
knihoven, tvořivých dílen apod.
Pravidelně pořádáme celoškolní akce pro žáky, např. řádění Debrujárů,
Čertoviny, Vševědovu akademii, Pišqoriádu, Barevný den, soutěž Úvoz
má talent a celou řadu sportovních akcí. Každoročně se prezentujeme
na Veletrhu základních škol, kde se setkáváme s velkým zájmem rodičů
budoucích prvňáčků. Naši žáci a žákyně dosahují výborných výsledků
ve znalostních olympiádách, sportovních, výtvarných a hudebních
soutěžích.
Rodiče dětí, bývalí žáci a přátelé školy se mohou pobavit na tradičně
pořádaných plesech.
Školní družina je otevřena před zahájením vyučování od 6.15 hodin,
po jeho ukončení do 17.00 hodin a v době třídních schůzek i hovorových
hodin. Doba, kterou stráví děti ve školní družině, je vyplněna různorodými aktivitami, při nichž si děti odpočinou, pobaví se i naučí něčemu
novému.
Stravování je zajištěno v moderní jídelně.
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Kultura

Světem protřelý Monogram pokřtí nové album na brněnské Leitnerce
Kapela Monogram rozhodně
není žádným bluegrassovým
nováčkem.
Za téměř 25 let svého působení
hrála na pódiích napříč celou Českou republikou, ale také ve Velké
Británii, Švédsku, Dánsku, Francii, Itálii, Holandsku a dokonce
několikrát i na prestižním festivalu
Mezinárodní bluegrassové asociace v americkém Nashvillu.
Letos na jaře se pak stala Evropskou skupinou roku 2015 na bluegrassovém festivalu v Nizozemí
pořádaném Evropskou bluegrassovou asociací.
„Nové album Take It Easy je
pátým studiovým počinem Monogramu. Natáčelo se na Slovensku
v nahrávacím studiu Petra Szabadoše. O následnou postprodukci se postaral americký hudebník
a producent Steve Walsh, který
spolupracoval například s Norah
Jones a několik let působil v legendárním nashvillském studiu

Quad, kde mimo jiné natáčeli Bob
Dylan, či Johnny Cash,“ vysvětluje Pepa Malina, houslista.
Naprostá profesionalita a špičková kvalita všech členů kapely se
prolíná napříč celým albem. Take
It Easy má nezaměnitelný „monogram“, šmrnc a originalitu. Tvorba
z dílny Jindry Vinklera se posluchačům dostane pod kůži, stejně
jako instrumentálky. Příběh, emoce, zvuk, hloubku, to vše mají
nejen skladby na vydávaném
cédéčku, ale i ty, které se tam již
nevešly.
Spolu s albem Monogram představuje také nový videoklip z krásného prostředí Zubrnické železnice, v němž hlavní role ztvárnili
herci Aleš Balda a Hana Vagnerová.
V rámci koncertního turné, zavítá
Monogram také do brněnské Leitnerky, kde ve čtvrtek 3. 12. 2015
nové album také pokřtí.


(red)

prosinec 2015
úterý 1. prosince, 19.00 hod.
PETR VÁŠA – FYZICKÝ BÁSNÍK
Host pořadu Píšete do šuplíku?
středa 2. prosince, 19.30 hod.
HANTEC!
Honza HLAVÁČEK, Libor MACHATA a host
Audiovizuální show
čtvrtek 3. prosince, 19.30 hod.
MONOGRAM – křest nového alba
Světem protřelá bluegrassová kapela
úterý 8. prosince, 19.30 hod.
JANNIS MORAS & BAND(A)
Řecký folk, folkrock a balady, vlastní tvorba
středa 9. prosince, 19.00 hod.
DIVADLO LÍŠEŇ – SÁVITRÍ
Stínohra s vůní orientu pro děti i dospělé
čtvrtek 10. prosince, 19.30 hod.
ADÉLA JONÁŠOVÁ A BOHADLOBAND
Talentovaná písničkářka (dcera P. Jíšové) představuje album „Teď a tady“.
Autorská muzika z Náchoda pod vedením Oldy
Bohadla přijíždí s novým CD „Někde tam jsi“
pátek 11. prosince, 19.30 hod.
MEGAFON
Brněnská vokální formace a její vánoční koncert
sobota 12. prosince, 18.00 hod.
CESTA
Vánoční koncert
neděle 13. prosince, 15.00 hod.
KAMARÁDI – Vánoce s kamarády
Veselý vánoční pořad

úterý 15. prosince, 19.30 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Poslechový pořad známého hudebního kritika
středa 16. prosince, 19.30 hod.
JAN BURIAN
Předvánoční večírek
NABÍZÍME
KURZ KALANETIKY
Od 4. ledna každé pondělí – 17.00–18.30 hod.
KURZ POWER JÓGY
Od 4. ledna každé pondělí – 19.00–20.00 hod.
kurzovné: leden–květen v ceně 850 Kč
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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prosinec 2015
úterý 1. prosince, 8.45 a 10.30 hod.
Doktorská pohádka
středa 2. prosince, 8.45 a 10.30 hod.
Doktorská pohádka

čtvrtek 10. prosince, 9.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
(po představení následuje Divácký seminář)
čtvrtek 10. prosince, 19.00 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!

čtvrtek 3. prosince, 9.30 hod.
Sherlock Holmes Explosion!
(po představení následuje Divácký seminář)

pátek 11. prosince, 8.45 a 10.30 hod.
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!

čtvrtek 3. prosince, 19.00 hod.
Sherlock Holmes Explosion!

sobota 12. prosince, 10.30 hod.
Doktorská pohádka

pátek 4. prosince, 8.45 a 10.30 hod.
Doktorská pohádka
(po představení následuje mikulášská nadílka)

sobota 12. prosince, 15.30 hod.
Doktorská pohádka
(po představení následuje Dětská dílna)

sobota 5. prosince, 10.30 hod.
Pohádka O Karkulce
(po představení následuje mikulášská nadílka)

pondělí 14. prosince, 8.45 a 10.30 hod.
Pohádka O Karkulce

sobota 5. prosince, 15.30 hod.
Pohádka O Karkulce
(po představení následuje mikulášská nadílka)
neděle 6. prosince, 10.30 hod.
Pohádka O Karkulce
(po představení následuje mikulášská nadílka)
neděle 6. prosince, 15.30 hod.
Pohádka O Karkulce
(po představení následuje mikulášská nadílka)
úterý 8. prosince, 8.45 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech
(po představení následuje Divácký seminář)
středa 9. prosince, 8.45 a 10.30 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech (derniéra!)
středa 9. prosince, 19.00 hod.
Dragan Komadina: Pojďme na kafe
(Ajmo na fuka) – PRONÁJEM

úterý 15. prosince, 9.30 hod.
Drákula
úterý 15. prosince, 19.00 hod.
Drákula
středa 16. prosince, 9.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
sobota 19. prosince, 15.30 hod.
Děvčátko Momo a ukradený čas
(po představení následuje Dětská dílna)
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

Kultura

Scala je nejnavštěvovanějším jednosálovým kinem v České republice
Podle výsledků Unie filmových
distributorů se Univerzitní kino
Scala ve třetím čtvrtletí stalo
nejnavštěvovanějším jednosálovým kinem v ČR, předběhla
tak i pražská kina Bio Oko
a Kino Aero, která tradičně
přední příčky obsazují.
„Mám velkou radost, to je pochopitelné, zvlášť proto, že jsme před
dvěma lety začínali od nuly
s pověstí ztrátového kina, které je
potřeba zavřít. Zároveň ale je to
velký závazek. Zní to jako klišé,
ale pro nás je to opravdu spíš
výzva k dalšímu vývoji než chvilka
k založení rukou. Jsme moc rádi,
že se divákům ve Scale líbí

a musíme se snažit nabízet stále
atraktivní, co nejrůznorodější program a prostředí, aby k nám chodili rádi i nadále. Snažíme se, aby
byla v kině příjemná atmosféra,
to si myslím, že je základ,“ komentoval výsledky Radek Pernica,
ředitel Scaly.
Univerzitní kino Scala začalo v září
svou již třetí sezonu po převzetí
Masarykovou univerzitou od města Brna, rekonstrukci a následném
znovuotevření. V programu kina
se pravidelně objevují nejen filmy
z běžné distribuční nabídky, ale
také spousta tematicky zaměřených přehlídek a festivalů. Své stálé místo mají ve Scale různorodé
odborné i popularizační přednáš-

ky, mezinárodní konference a další
vzdělávací a kulturní akce realizované univerzitou.
Například k připomínce 17. listopadu a zároveň Roku smíření se
připojujeme velkou celodenní
akcí „Sedmnáctý studentský“.
Jejím vyvrcholením bude tzv.
Freedom Lecture – moderovaná
debata Rainera Hösse, vnuka
nechvalně proslulého osvětimského kata a Tal Bashan, izraelské novinářky, jejíž babička zemřela v Terezíně a matka přežila
internaci v Terezíně a Osvětimi.
S novou sezonou začalo kino
nabízet i promítání v kavárně, pravidelné filmové kvízy a také oblíbené animační kurzy pro děti. Do

konce roku se na plátně kina objeví ještě filmy festivalů Mezipatra,
Ekofilm či Cinetube, francouzská
a italská kinematografie, přenosy
z Metropolitní opery, znovu i repríza vyprodaného Hamleta z Londýna s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli.
„Kromě filmů se snažíme dělat
i akce jen tak pro potěšení diváků,
různé tematické afterparty, stoupající oblíbenost mají kvízy
v kavárně s filmovou tematikou,
před Vánoci chystáme malý trh
s věcmi kolem kina a filmů. Chtěli
bychom, aby diváci prostě věděli,
že je tady rádi vidíme, ostatně jsou
to oni, kdo za úspěchem Scaly
stojí,“ dodal Pernica.
 (red)

Marián Amsler získal Cenu Divadelních novin 2015
V divadelním prostoru Jatka 78
v Praze proběhlo 15. října slavnostní vyhlášení Cen divadelních novin 2015.
Už v nominacích bylo úspěšné
brněnské HaDivadlo – v sedmi
kategoriích se objevilo hned dvakrát a obě nominace souvisely
s inscenací Vyhnání Gerty
Schnirch. Herečka Sára Venclovská byla nominována v kategorii
Herecký výkon za ztvárnění role
brněnské Němky Gerty Schnirch.

Samotná inscenace Vyhnání
Gerty Schnirch v režii Mariána
Amslera, který také stejnojmenný
román Kateřiny Tučkové dramatizoval, se umístila mezi čtyřmi
nominovanými
inscenacemi
v kategorii Činoherní divadlo.
A právě Marián Amsler a jeho
inscenace
Vyhnání
Gerty
Schnirch v kategorii Činoherní
divadlo zvítězili. Inscenace vznikla téměř před rokem a již od svého
počátku se setkává se značným
úspěchem u diváků, ale také

u odborné kritiky a porot festivalů.
Inscenace přispěla také do stále
intenzivnější debaty reflektující
nelehkou a především nejednoznačnou otázku kolektivní viny,
vztahující se k odsunu německých obyvatel z Brna bezprostředně po konci druhé světové války.
Hlavní hrdinka Gerta Schnirch,
ale neprochází jen válečnými
a poválečnými událostmi, její příběh prostupuje celou druhou
polovinou dvacátého století, až
de facto po dnešek, a vytváří tak

pozoruhodné panorama naší nejmladší historie, viděné právě
z perspektivy české Němky.
Marián Amsler (1979) vystudoval divadelní dramaturgii a následně postgraduální studium
v oboru činoherní režie na VŠMU
v Bratislavě. Jako režisér se soustředí především na uvádění her
současných světových, ale i českých a slovenských dramatiků.


(rob)

Neziskové organizace

Maltézská pomoc v Brně nabízí projekt „Adopce osamělých seniorů“
Maltézská pomoc, o.p.s. působí
v Brně od roku 2002 a zaměřuje
se především na pomoc seniorům a osobám se zdravotním
postižením.
Vedle osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené Maltézská pomoc v Brně již několikátým
rokem nabízí projekt „Adopce osamělých seniorů“. Tento projekt je
zaměřen na ty, kteří unikají pozornosti veřejnosti – staré osamělé
lidi, kteří se často díky svému
zdravotnímu stavu jen s obtížemi
dostávají mimo svůj domov. Cílem
je zajišťovat to, na co placené služby často nemají kapacitu – časové
možnosti na popovídání, přátelský

vztah, procházky. Dobrovolník
není od toho, aby uklízel nebo chodil na nákupy. Hlavním smyslem
je dělat osamělému člověku společnost. Vyškolení dobrovolníci
Maltézské pomoci docházejí za
„svými“ seniory zhruba na dvě
hodiny týdně do jejich domácností
či do domovů pro seniory. Služba
je pro seniory bezplatná, tudíž je
projekt dostupný všem, kteří
o společnost mají zájem. Doplňujeme tak placené služby a přinášíme to, co si za peníze nelze koupit – zájem o člověka, laskavost
a pochopení. Podrobnější informace o projektu naleznete na
www.maltezskapomoc.cz. Zájemci o službu i zájemci o dobrovol-

nictví, kteří by se rádi do projektu
zapojili, mohou také kontaktovat
Mgr.Markétu Studenou na telefo-

nu: 00420 736 620 810 nebo na
e-mailu: marketa.studena@maltezskapomoc.cz.
 (red)
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Neziskové organizace

Centrum pro rodinu a sociální péči vzdělává lektory

Od listopadu 2015 do dubna
2016 pořádá brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči,
ve spolupráci se vzdělávací
a poradenskou společností
Facilita CZ, s. r. o., kurzy zaměřené na rozvoj lektorských
dovedností.

Kurz Škola lektorů je určený lektorům dalšího vzdělávání, kterým
poskytne profesionální zpětnou
vazbu na své dosavadní lektorské
dovednosti. Účastníci zmapují
svůj lektorský potenciál prostřednictvím moderní diagnostiky
Development centra, a v rámci
skupinových a individuálních akti-

vit různého charakteru se naučí
s ním pracovat. Absolventi kurzu
obdrží návrh individuálního vzdělávacího plánu a závěrečnou zprávu analyzující potenciál účastníků.
Kurz Lektorské dovednosti pro
práci s pěstouny (obsahuje Kurz
efektivního pěstounství) je zaměřen na lektory pohybující se
v oblasti náhradní rodinné péče.
Díky případovým studiím a modelovým situacím se lektoři kurzu
naučí znát rozdíly ve výchově
dětí, v přístupu a postojích rodičů
k osobnosti dítěte biologického
a dítěte v pěstounské péči.
Další nabídka kurzů je určena pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům, lektorům pracujícím
s rodinami a mediátorům či facilitátorům. Kurz Mediační techniky
pro lektorskou práci proškolí lektory ve vedení cílové skupiny
a zvládání náročných nebo emoč-

ně vypjatých situací. Je zaměřen
na umění definice společných
a rozdílných zájmů a usnadnění
oboustranně přijatelných řešení.
V kurzu Základy krizové intervence se lektoři naučí specifika krizových situací v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, základy
bezpečného jednání a komunikace v krizových situacích a metody
práce s emocemi účastníků krize.
Kurz Inkluzivní techniky pro podporu týmové práce připraví lektory
na možnosti pomoci rodičům, pěstounům, náhradním rodičům, jak
lépe zvládnout klíčové situace.
Konkrétní termíny kurzů a bližší
informace naleznete na stránkách
www.crsp.cz v sekci Vzdělávací
středisko, nebo u koordinátorky
Ing. Andrey Křístkové, tel.
542 217 464, e-mail:
andrea.kristkova@crsp.cz.

(red)

Sport

Nový vestibul je reprezentativní výkladní skříní sportovního gymnázia

Vestibul má být nejen vstupní
branou, ale také výkladní skříní
daného objektu. Má udělat
dojem a reprezentovat. Přesně
takovou výkladní skříní se nyní
staly vstupní prostory Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka
v Brně. Již pár týdnů si studenti
i pedagogové mohou užívat
moderního zázemí školy – vestibulu a šaten.
Zrekonstruované prostory školy
byly slavnostně zpřístupněny na
konci října 2015. S úkolem zpříjemnit vstup do školy si poradily

dvě mladé architektky. Absolventka sportovního gymnázia Tereza
Čermáková a její kolegyně Jaroslava Brhelová. Jejich architektonický návrh pak až k samotné realizaci dotáhl Zdeněk Tihelka.
Škola do rekonstrukce vestibulu
a šaten vložila 3,5 milionu korun
z vlastních zdrojů.
Návštěvníky ve vestibulu přivítá
nové logo Sportovního gymnázia
Ludvíka Daňka, které koresponduje s moderně upravenými prostory. Portréty úspěšných absolventů školy, účastníků olympiád,
mistrovství světa a Evropy – gym-
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nastky Kristýny Pálešové, volejbalistky Markéty Tomanové-Chlumské, basketbalistky Romany Hejdové, plavkyně Hany Černé-Netrefové, atletky Šárky
Kašpárkové, triatlonisty Lukáše
Kočaře a tenistky Soni Novákové
jsou umístěny hned u vstupu na
velkoplošných fotografiích. Při
slavnostním zahájení všichni tito
sportovci své fotografie podepsali.
„Tyto velkoplošné fotografie
našich sportovců vlastně prezentují naše kmenové sporty v oboru
gymnázium se sportovní přípravou,“ vysvětlil ředitel gymnázia
Radek Klimeš.
Další architektkami navržený
prvek, běžecká dráha, pak
návštěvníky provází novými prostorami školy. Vstupní částí a šatnami studentů, které jsou vybaveny nejen novými skříňkami, ale
také odpočinkovou zónou.
Rekonstrukce se ale netýkala jen
úpravy a vybavení vnitřních prostor, opravami prošly také elektroinstalace, podhledy a podlahy místností, došlo i k výměně osvětlení.
Na nové prostory školy se při slav-

nostním otevření přišli podívat
zástupci kraje – náměstek hejtmana Marek Šlapal, poradce hejtmana pro sport Pavel Sázavský,
zástupci brněnských sportovních
klubů, kteří jsou partnery SG,
zástupci brněnských gymnázií
a také manažer České unie sportu
Jakub Koudelka. A už 9. listopadu
škola nové prostory představí
budoucím studentům a jejich rodičům. Od 15.30 do 18 hodin pořádá
Den otevřených dveří pro obor
gymnázium – sportovní příprava.
Sportovní gymnázium Ludvíka
Daňka je školou se šestiletou
a čtyřletou formou studia. Navštěvuje ho 420 žáků, přibližně 20 procent z nich jsou reprezentanti ČR.
Škola již několik let postupně
rekonstruuje a modernizuje své
prostory. Od září do prosince
2013 došlo k výměně všech oken
v budově a opravě střechy. Rok
2014 byl na gymnáziu ve znamení
zateplení celé budovy a upravení
fasády a došlo i ke kompletní
rekonstrukci kuchyně.

Mgr. Radek Klimeš,
ředitel gymnázia

Sport

Brněnský sport v objektivu 2015 zná své vítěze
Ve foyer sálu Břetislava Bakaly
byly 1. října předány ceny vítězům
fotosoutěže Brněnský sport
v objektivu 2015 a zároveň byla
zahájena jejich stejnojmenná,
měsíc trvající, výstava. Autorem
doprovodné expozice Zpátky za
Lužánky byl Igor Zehl.
Ve fotosoutěži byly pro letošní rok
uděleny tyto ceny:
Hlavní cena: Majda Slámová –
„Pád jezdkyně“
Cena Jihomoravského kraje: Stanislav Chlup – „Ranní trénink“
Cena města Brna: Libor Zhoř –
„Smolné Brno“

Kategorie – SPORTOVNÍ UDÁLOST
1. místo: Stanislav CHLUP – „Přeskok“
2. místo: Libor Zhoř – „Kick Box“
3. místo: Tomáš Škoda – „Soustředění“
Kategorie – HENDIKEPOVANÝ
SPORT
1. místo: Igor Zehl – „Basketbalové drama“
2. místo: Jan Cága – „Nevidomí
běžci“
3. místo: Martin Hansgut – „V cíli“


(red)

Vítězka fotosoutěže Majda Slámová.

Židenický florbal je na vzestupu
Florbalový klub FBC Židenice
je jediným zástupcem jižní
Moravy, který se může pochlubit ženským extraligovým
týmem.
Židenice sice zůstávají ve stínu
nejznámějšího brněnského florbalového klubu, kterým jsou Bulldogs Brno, momentálně sklízející
úspěchy v mužské nejvyšší domácí soutěži, nicméně čím jsou
Bulldogs pro Tipsport Superligu,
tím by chtěly být Židenice v elitní
ženské soutěži.
Že se to postupně daří, to dokládá

loňské páté místo po základní
části soutěže. Uvážíme-li zatím
nepříliš dlouhou historii klubu,
datující se od roku 2002 (Buldoci
tak mají takřka desetiletý náskok),

pak jde bezpochyby o úspěch.
A protože vedení chce logicky stavět zejména na vlastních hráčích,
právě teď hledá sportovně nadané dívky narozené v letech
2003, 2002, 2001 a 2000. Tréninky probíhají na halách Purkyňova,
Technická a v židenické sokolovně pod vedením zkušených trenérů. Případné zájemkyně mohou přijít na kterýkoliv z tréninků
a florbal si rovnou vyzkoušet.
Třebaže vlajkovou lodí klubu je právě A tým žen, mají Židenice zastoupení ve všech věkových kategoriích. Paralelně s ženskou a dívčí

větví se tak rozrůstá i počet mužů
a chlapců. Celkem v klubu působí
téměř 350 hráčů, z toho 250 dětí,
přičemž všichni se účastní oficiálních soutěží České florbalové unie.
Pomyslné brány klubu jsou otevřené všem bez rozdílu věku.Vyzkoušejte jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících sportů současnosti
a staňte se naším hráčem!
Více informací na tel. 608 409 062
nebo na e-mailu:
sarka.stara@fbczidenice.com,
nabor@fbczidenice.com.

(red)
Foto: Dagmar Horáková

V letošním roce si připomínáme několik výročí Masarykova okruhu
Letos se hodně mluvilo a psalo,
a jistě ještě bude, o budoucnosti Grand Prix, která přivádí do
Brna každoročně výkvět světového motocyklového sportu.
Neměli bychom ale také zapomínat na ty, kteří historii světového motoristického sportu
v Brně začali psát.
Proto jsem rád, že se našlo pár lidí,
kteří v pondělí 28. září 2015, přesně pětaosmdesát let po prvním
zahřmění motorů v Bosonohách,
vzpomenuli u bývalého start a cíle

Masarykova okruhu Elišku Junkovou, dámu, jejíž výročí narození si
letos připomínáme (1900) a která
se oproti vůli Prahy o výstavbu
původního okruhu v Brně zasloužila zřejmě nejvíce. Stavět se začalo v dubnu 1930 a v neděli 28. září
tohoto roku se už jel první automobilový závod na okruhu ve směru
Bosonohy – Nový Lískovec –
Pisárky – Kohoutovice – Žebětín
– Ostrovačice. Eliška Junková jela
tehdy na bugatce čestné kolo
a v závodě vyhrál Němec HeinrichJoachim von Morgen, který před

více než 100 000 diváky už tehdy
dosáhl průměrné rychlosti přes
100 km v hodině.
Pamětní destička, kterou jsme připevnili na jeden z bývalých boxů,
připomíná prostřednictvím prvního motocyklového vítěze Antonína Vitvara také pětašedesát let
od prvního startu motorek 10. září
1950 a prostřednictvím Phila Reada, který se v těchto místech připravoval v roce 1965 k prvnímu
světovému vítězství v Brně, také
padesát let od prvního závodu
mistrovství světa motocyklů.

Pod pamětní desku jsme pak připevnili zelený vavřínový věnec
vítězů. Připomíná Františka Šťastného, Gustava Havla, brněnského Franka Mrázka a další motocyklové i automobilové borce,
kteří se do historie Masarykova
okruhu vepsali a letošních výročí
se už nedožili. Pro pamětníky
a účastníky vzpomínkového aktu
u bývalého startu Masarykova
okruhu 28. září 2015 a určitě i pro
mnoho dalších Brňanů jsou vítězové i ti, kteří nedojeli...

Vladimír Koudelka
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Inzerce

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

Návrat k tradicím
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Z našeho sortimentu Vám rádi zhotovíme H¢VOSZªOVEFMGIEOSìI dle Vašeho
Z¾FÌVY4SOYHWMRINWXINMWXMWZ¾FÌVIQH¢VOðTVS:EìIFP®^OªREF®^®QI:¢Q
MQS÷RSWX^EOSYTMXWMYR¢WH¢VOSZ¾TSYOE^

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

Po–Pá: 7.30–18.30
So: 8.00–12.00

SIMPLY CLEVER
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Na ulici se za ní automaticky otoíte. Je to pºesn ten typ, který
na sebe umí strhnout pozornost. A ješt vtší pºekvapení Vás eká,
když ji poznáte blíž...
Tºeba dynamický nadasový design, nová generace motorË,
nejmodernjší technologie a bezkonkurenní jízdní vlastnosti jsou jen
zaátkem. Novou Fabii poºídíte v Autocentru K.E.I. již od 239 900 K
s klimatizací, 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou navíc s dalšími
výhodami:
> výkupní bonus 15 000 K pºi využití protiútu
> 5-ti letá záruka ZDARMA
> s financováním od ŠKODA Finance povinné ruení za 1 K ron
Chcete vdt víc? Seznamte se s novým vozem ŠKODA Fabia
pºímo u nás.
/AutocentrumKEI

/AutocentrumKEI

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

2

vozË Fabia: 3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

Nová ŠKODA Fabia s maximálním zvýhodnním
od AUTOCENTRA K.E.I., Brno-Vinohrady
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AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
E-mail: autocentrum@kei.cz
Držitel certifikátu ISO 9001
www.kei-autocentrum.cz

