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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Již sedmým rokem uveřejňujeme na tomto
místě fotografii a uprostřed zpravodaje rozhovor s osobností, která výrazným způsobem přispívá k obohacování sportovního,
kulturního a společenského života v naší
městské části a v celém městě Brně. V mnoha případech věhlas této osobnosti přesahuje i rámec regionu a nejinak je tomu i v případě světově uznávaného koncertního
mistra, jehož mistrovským nástrojem je kytara. Koncertuje v předních sálech celého světa. Odborné kritiky oceňují bohatství jeho
hudebního výrazu, vynikající virtuositu, brilantnost a čistotu hry. Jeho repertoár obsahuje významné kytarové skladby všech
epoch. Na sklonku loňského roku potvrdil
svoji pověst vystoupením v newyorském kulturním svatostánku Carnegie Hall a v tom
letošním kromě cest do zahraničí připravuje
i pořady pro naše posluchače. Jmenuje se
Vladislav Bláha.
Pokračování na str. 19

oviny
Mikuláš i na str. 3
na radnic

Zelný trh by měl být opraven v květnu, prodejci ovoce a zeleniny
do té doby zůstanou v parku na Moravském náměstí
Rekonstrukce Zelného trhu se protáhne.
Namísto avizovaného 18. ledna letošního
roku bude rozsáhlá stavební akce dokončena až v polovině května.
Podle informací investora, tedy statutárního města Brna, jsou průtahy způsobeny zdlouhavým
archeologickým průzkumem v centrální části
náměstí.Ten měl původně trvat jen 10 dní, nakonec se však protáhl na téměř čtyři měsíce.
Samotný záchranný archeologický průzkum,
který vychází ze zákona o státní památkové péči,
provádí obecně prospěšná společnost Archaia
Brno.Ta o nálezech a o postupu prací pravidelně
informuje na svých webových stránkách
www.archaiabrno.org, kde se mimo jiné uvádí,
že největší pozornost stavebníků vzbudil nález
kosterních ostatků z období cca 2000–1600 před
naším letopočtem. „Jednalo se o neúplnou kostru
nedospělého jedince, který byl uložen na dno
zásobní jámy na obilí. Horní část skeletu byla
zničena ve středověku při výstavbě sklepů.
Ze zásypu jámy bylo vyzvednuto několik

dalších lidských kostí,“ píší archeologové.
Prodloužení doby rekonstrukce Zelného trhu
znamená omezení pro prodejce ovoce a zeleniny, kteří na tradičním tržišti prodávali do poloviny
listopadu 2013, ale i pro další obchodníky, kteří
v místě působí. Pokud jde o stánkový prodej, tak
ten bude ještě do ukončení stavebních prací fungovat v náhradní lokalitě stejné jako v minulém
roce, tedy v parku na Moravském náměstí. Bližší
informace o zahájení provozu, provozní době
apod. budou zveřejněny v dalších číslech zpravodaje a na webových stránkách radnice
www.stred.brno.cz. Rada městské části Brnostřed také souhlasila – stejně jako v dalších
podobných případech větších a delších oprav
veřejných prostranství – se slevou z nájemného
u podnikatelských subjektů – poskytovatelů služeb, které jsou v nájmu v domech svěřených
městské části a působí v dané lokalitě a v přilehlých ulicích (Květinářská, Starobrněnská, Radnická, Průchodní), a to do doby ukončení rekonstrukce, nejpozději však do konce května
letošního roku.
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Historické náměstí Zelný trh se s koncem oprav
podle plánů investora a architektů promění
v odpočinkovou zónu, kde si lidé nejenom
nakoupí ovoce a zeleninu, ale budou se zde
moci také zastavit, odpočinout si a posedět.
V rámci rekonstrukce celého prostoru budou
vysázeny nové stromy, nově jsou navrženy další vodní prvky – fontány – před Moravským
zemským muzeem. Samozřejmostí je instalace
laviček, odpadkových košů a stojanů na kola.
Plocha celého náměstí bude zpevněna. Součástí rekonstrukce je také instalace tří podzemních kontejnerů na separovaný odpad, a to
v ústí do ulice Starobrněnské.
Smlouva na rekonstrukci Zelného trhu byla
schválena v únoru 2014. Stavba byla předána
31. března a slavnostně zahájena 9. dubna 2014.
Cena díla byla rozhodnutím Rady města Brna
navýšena z původních 60,4 milionu na konečných 66,9 milionu korun. Stavba je spolufinancována z prostředků Evropské unie – ROP Jihovýchod.

Roman Burián
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Zápis dětí
do mateřských
škol

Akce radnice

Vánoční trhy těšily Brňany a ostatní návštěvníky po celý měsíc
Šestý ročník Vánoc na Zelňáku
letos výjimečně proběhl v parku na Moravském náměstí.
Akce si ponechala tradiční
podobu až do 23. prosince loňského roku.
Z důvodu rekonstrukce Zelného
trhu byly vánoční trhy městské
části Brno-střed přesunuty do
parku na Moravské náměstí.
Brňané mohli využít nabídky stánků s dárkovými a řemeslnými
předměty, zejména děti zvědavě
pozorovaly práci uměleckého

kováře a ty nejmenší se svezly na
poníkovi. Na pódiu se v odpoledních a večerních hodinách střídala vystoupení škol a školek
s dalším hudebním a divadelním
programem. Nechyběla ani
Vánoční babička pro děti a nabídka kolotočů. O dekoraci tržiště se
stejně jako vloni postarali předškoláci a školáci, kteří se zúčastnili soutěže Vánoce na Zelňáku
očima dětí. Více informací a fotografie jsou na www.vanocenazelnaku.cz.

(mar)

2
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2015

Akce radnice

Mikuláš s anděly a čerty se tradičně sešli na radnici Brno-střed

Čertovské disciplíny, andělské
rukodělky a odvážná cesta do
pekla čekaly na všechny děti,
které zavítaly 5. prosince, aby
si užily Mikulášoviny na radnici.
„Na akci se nám letos sešlo mnohem více malých dětí. Jim jsme
tedy uzpůsobili doprovodný program. Celkem jsme rozdali 180
balíčků,“ řekla produkční akce Šár-

ka Jelínková. Při vstupu na akci
děti obdržely kartičku s úkoly a po
jejich splnění se mohly setkat
s Mikulášem. První z disciplín byly
andělské rukodělky. Bylo možné
si vyrobit čertovské rohy nebo
andělskou korunu či stromeček
s korálkami. Další atrakcí, kterou
provázeli dva čerti, byly čertovské
disciplíny. Zapálené děti metly koštětem papírovou kouli do pekla

vytvořeného z krabice a vhazovaly
sněhové koule do čertovského
koše. Pak už je jen čekal sestup
do čertovského pekla, jehož vchod
bedlivě střežil jeden z přítomných
čertů. Po schodech osvícených
svíčkami bylo třeba sejít a z pekla
přinést na pozemský svět šišatý
předmět. Na ty, kterým se to podařilo, čekala dvojí odměna. Jedna
sladká a druhá, na kterou všichni

netrpělivě čekali.Tou byla návštěva
mikulášské kanceláře. Před tím
ještě děti musely andělské kontrole odevzdat čestné prohlášení od
rodičů, že byly hodné a nezlobily.
U Mikuláše se pak už jen zpívalo
a recitovalo a všechny děti šťastně
odešly se svými balíčky. Akci uspořádalo kulturní a vzdělávací středisko MČ Brno-střed.

Martina Žídková

Stalo se v naší městské části

Vánoční atmosféra se jako každý rok linula i náměstím Svobody

Nechyběl vyřezávaný betlém
Jiřího Halouzky, zvířata ze Zoo
Brno umístěná v zoo koutku,
Ježíškova pošta a vánoční
expres pro nejmenší děti. Specialitou byla každodenní projekce zimního kina.
Od slavnostního rozsvícení
vánočního stromu v pátek 28. listopadu se po celý měsíc těšili
všichni ti, kteří se procházeli centrálním brněnským náměstím.
Tam bylo připraveno 58 dřevě-

ných prodejních stánků a pódium,
na kterém každý den probíhal kulturní program. Sortiment stánků
se zaměřil na stylové vánoční
občerstvení, typické řemeslnické
produkty a dárkové předměty.
Stejně jako předchozí rok bylo
náměstí Svobody členěno na dvě
základní zóny: zónu gastronomie
a kultury poblíž Morového sloupu
a zónu rodinnou u vánočního stromu se sortimentem zaměřeným
zejména na rodiny s dětmi. Dominantou náměstí se stal betlém

řezbáře Jiřího Halouzky. Rozrostl
se o další figury, kterých bylo
přesně 90 a po celou dobu
adventu byl přítomen i Ježíšek.
Betlém byl pojatý jako scénická
vizuální instalace a ta na náměstí
Svobody zůstala až do 29. prosince 2014.
Program byl koncipován pro širokou posluchačskou základnu.
V dopoledních a brzkých odpoledních hodinách se představily
děti ze základních a uměleckých
škol a zájmových uskupení,

taneční školy a divadla s pohádkami. V odpoledních hodinách,
vždy od 18 hodin, se konaly koncerty skupin různých žánrů. Mezi
žánry se objevila klasická hudba,
jazz, cimbálová muzika, rock, revivaly, gospelová i folková muzika.
Denně byla na pořadu také oblíbená večerníčkovská pásma, po
kterých následovaly produkce
zimního kina. Akci Brněnské
Vánoce uspořádalo Turistické
a informační centrum města Brna.

(mar)
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Stalo se v naší městské části

Cestovatel Petr Horký v Brně představil své nové Cestopisy
Místo tiskové konference zvolil
posezení u kávy. Kdo měl zájem
si s cestovatelem Petrem Horkým popovídat nejen o cestopisech a cestování, měl možnost si s ním 10. prosince vypít
v centru Brna šálek kávy.
Petr Horký procestoval celý svět,
byl na severním pólu, objevil potopené lodě v okolí Malediv, přešel
pěšky Grónsko, potápěl se se žraloky i stoupal na horské vrcholy.
Všude měl s sebou kameru a hlavu plnou osobitého pohledu na
svět. Své poznatky z cest sestavil
do knihy, kterou vydal pod
názvem Cestopisy. Čtení knihy by
mělo čtenáře pobavit a nemělo
by ladit se zažitými klišé. Jak malý

je největší zabiják Afriky, kolik stojí
černé svědomí mobilního telefonu, proč se horolezci při výstupu
na slavné vrcholy mezi sebou
perou, jak dnes funguje krevní
msta, jak vypadá přestřelka ohněstrůjců a proč by se Česká republika mohla stát nejbohatší zemí
světa? Na takové otázky by kniha
měla čtenářům poskytnout odpovědi. Nejen o tom si se svými
fanoušky cestovatel popovídal
v kavárně v Domě pánů z Lipé.
Příběhy, z nichž se kniha sestává,
jsou z Albánie, Antarktidy, Galapágů, Indie, Jakutska (republika
Sacha), Malawi, Malediv, Namibie, Peru, Zambie a dalších. Kniha
je vybavena osobitými ilustracemi
malíře Pavla Beneše.  (mar)

Floristická soutěž Brněnská růže ozdobila Konvent Milosrdných bratří
Stává se již tradicí, že prostory
Konventu Milosrdných bratří na
Vídeňské ulici jsou častým místem také prestižní soutěže květinářů a floristů z České republiky Brněnská růže.
Nejinak tomu bylo i v závěru roku
2014. Ve dnech 14.–16. listopadu Tu proběhl již 19. ročník této
prestižní soutěže pod názvem
„Od podzimu k adventu“. Odborná porota tentokrát vycházela
z bohaté nabídky darů podzimní
přírody a z vědomí nadcházejícího adventního času tak připravila pro soutěžící tuto trojici
úkolů.
Prvním bylo zhotovení podzimní
dárkové kytice s použitím živých
květů, které musely ve výtvoru
vůči dalšímu podzimnímu materiálu převládat. Druhým úkolem
bylo vytvoření adventního věnce
určeného k položení o vnějším
průměru maximálně 50 cm. Třetí
úkol bylo vytvořit aranžmá dvou
až čtyřdílného paravánu o minimální výšce 160 cm a minimální
šířce 120 cm s použitím umělých
a sušených květin. Samotná soutěž měla dvě kategorie – juniorskou a seniorskou.
V juniorském klání se představili
studenti
našich
středních
zahradnických škol z Rajhradu,
Litomyšle, Ostravy, Českých
Budějovic a z Mendelovy univerzity Brno, Zahradnická fakulta

Lednice. Celkové první místo
v této kategorii si vydobyla Marie
Krupová ze Střední zahradnické
školy Ostrava.
Seniorská část měla účastníky
z praxe a tak tu soutěžili zástupci
řady českých zahradnických
firem. Zde zvítězil Jaroslav Kokeš
z Dambořic, vynikající florista, který pravidelně úspěšně reprezentuje i Českou republiku na řadě
mezinárodních zahradnických
soutěží.
Vyhlášení výsledků proběhlo na
slavnostní vernisáži ve večerních
hodinách 14. listopadu, jejímž
obohacením bylo i otevření výstavy fotografických obrazů „Podzim
na hradech a zámcích“ přední
brněnské umělkyně Veroniky
Skálové.
Vytvořená díla dokonale vystihla
atmosféru podzimu a blížícího se
adventu. Umožnila i porovnat studentské práce v kontextu s těmi,
které vytvořili profesionální pracovníci. Ukázala i aktuální obraz
nových trendů v oblasti floristiky.
Znovu potvrdila, že Brněnská
růže je již téměř dvě desetiletí
významný faktor naší floristické
scény. Dává příležitost ukázat svůj
um jak mladým začínajícím floristům, tak i těm starším z praxe.
Oslovuje i laickou veřejnost. Výtěžek ze vstupného věnovali pak
pořadatelé na péči o zdravotně
postižené v Brně a Třebíči.

Ing. Jiří Ptáček
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Zábavní vědecký park Vida! láká na interaktivní exponáty

Od prosince loňského roku je
v bývalém pavilonu D brněnského výstaviště otevřeno
nové zábavní centrum. Na ploše téměř pět tisíc metrů čtverečních je připraveno přes sto
padesát interaktivních exponátů, díky kterým mohou návštěvníci lépe porozumět světu
kolem nás.
Zemětřesná deska, oceán v lahvi,
kolo na laně, rotující místnost,
simulátor povodně, model lidské-

ho srdce v nadživotní velikosti,
společenství mravenců Atta,
archeologické pískoviště, vodní
tiskárna – to jsou ukázky exponátů
Vida! science centra. Dotýkat se
exponátů je tu více než doporučeno. „Moderní science centrum
v sobě musí správně kombinovat
prvky klasického muzea, školy
a zábavního parku či multiplexu.
Objevujete tu nejen očima, ale
všemi smysly. Zábava by tu měla
být všudypřítomná, ne však
samoúčelná,“ řekl Lukáš Richter,

ředitel Moravian Science Centra
Brno.
Projekt Moravian Science Centre
Brno vznikl v roce 2009. Zodpovědnost za přípravu, realizaci
a provoz science centra na sebe
vzal Jihomoravský kraj.
V prostoru pro aktuální výstavy ve
3. patře Vida! science centra je připraveno experimentárium Centra
pasivního domu. Návštěvníci se tu
dozvědí, jak se v pasivním domě
v zimě větrá, budou si moci zkusit
co nejrychleji zaizolovat dům,

vyskládat rám okna, anebo zastřílet na jeden pěkně nepovedený
dům plný tepelných mostů. U každého stanoviště jsou navíc připraveny pracovní listy pro chytré děti
a informační listy pro rodiče. Pro
zájemce je připraven model panelákového bytu, kde zjistí, že správně a pečlivě provedenou rekonstrukcí domu je možné dosáhnout
až 90% úspory proti původnímu
stavu. Centrum má otevřeno každý
den od 10.00 do 18.00 hod. Více
na www.vidasc.cz.
 (mar)

V Otevřené zahradě proběhl Salon umění a dobrého vína

Výstava obrazů a fotografií dvanácti významných, nejen jihomoravských, umělců je k vidění
v Otevřené zahradě na Údolní
až do konce ledna.
V pondělí 24. listopadu 2014 se
v Otevřené zahradě konal předvánoční Salon umění a dobrého
vína. Jednalo se o vernisáž celkem čtyřiceti obrazů a fotografií
významných umělců a výstavu
vín z dobšických sklepů. Vystavená díla jsou určena nejen ke

zhlédnutí, ale také k prodeji. Výtěžek přispěje k obnově původní
Boromejské zahrady.
Vernisáž doplnila výstava vín Spolku dobšických vinařů. Dva z nich,
místopředseda spolku Zdeněk Hujňák a člen Antonín Pavlas, rozlévali
mladá i vyzrálá vína ze znojemské
oblasti. Zároveň pozvali hosty na
14. února 2015, kdy se v Dobšicích
uskuteční Putování po dobšických
sklípcích. Příjemnou atmosféru vernisáže podpořilo i vystoupení části
kapely Čankišou.

„Obrazy a fotografie dvanácti
významných umělců jsou v prostorách Otevřené zahrady k vidění až do 20. ledna. Výstava je prodejní. K dispozici je i katalog děl,“
uvedl Roman Truksa, koordinátor
Otevřené zahrady. Výstava se
koná v rámci galerijního programu
Nadace Partnerství a Domu umění města Brna. Mezi vystavujícími
umělci jsou Nikos Armutidis, Bořivoj Doležal, Jan Ryngel, Libor
Jaroš, Milan Magni, Pavel Matyska, Bohuslava Olešová, Otto

Placht, Rostislav Pospíšil, Jan
Spěváček, Martin Vybíral a Martin
Zálešák.
Výtěžek z prodaných obrazů
poputuje na rozšíření areálu Otevřené zahrady o městskou minifarmu a přírodní zahradu. Cílem
je vrátit život bývalým měšťanským zahradám, které jsou dnes
ve vlastnictví boromejských
sester, ale nejsou peníze na jejich
rekonstrukci.


(mar)
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Vánoční Lipka naladila návštěvníky na období adventu

Vůně jehličí a perníků, chuť
vánočního punče a vanilkových rohlíčků a řada zvyků – to
všechno mohly děti i jejich rodiče v prosinci zažít na tradiční
dvoudenní akci Vánoční Lipka
a příjemně se naladit do vánoční pohody.
Během dvou odpolední, ve
čtvrtek 4. prosince a v pátek
5. prosince, byl pro děti na pracovišti Lipky Lipová v Pisárkách připraven bohatý program s vánoční

tematikou, který měl za úkol jediné – navodit příjemnou atmosféru
Vánoc. „Na děti čekaly rozličné
dílny, například výroba svíček ze
včelího vosku a svícnů z chvojí,
vytváření dřevěných a slaměných
ozdob či pečení vánočních perníčků. Vyrobené dárečky si pak
mohly ekologicky zabalit a připravené rovnou pod stromeček si je
odnést domů,“ řekla k programu
Kateřina Vítková z Lipky. Nechyběly ani tradiční vánoční zvyky
jako pečení vánočních oplatek

nebo pouštění lodiček. V pátek
mezi děti přišla i všemi očekávaná
návštěva – Mikuláš se svou družinou.
„Vánoční akci brněnská Lipka
pořádá každoročně již od svého
založení, letos tedy již po čtyřiadvacáté, a každý rok se těší velké
oblibě. V prosinci ji navštívilo přibližně 150 dětí. Ač se jedná o akci
tradiční, malí i velcí návštěvníci
se mohou těšit vždy na něco zcela
nového. Tentokrát byla onou pověstnou novinkou dobrodružná

cesta po svíčkách do zahrady,
kde se na ohni vařil vánoční ovocný punč,“ vysvětlila Vítková.
A pozvala na další akci: „Vánoční
Lipka se svou příjemnou atmosférou však není jedinou akcí pro
veřejnost, kterou Lipka pořádá.
Zájemci mohou na pracovišti
Lipová oslavit třeba Velikonoce –
akce Zelený čtvrtek se bude konat
2. dubna a bude plná tvoření,
dílen, tradic a her v domě
i v zahradě.“ Více informací na
www.lipka.cz.
 (mar)

Naše školy

Žákovský parlament školy se sešel v Tišnově na výjezdním zasedání

Žákovský parlament funguje na
Hroznové od září tohoto školního roku. Jeho členy si zvolily
v září jednotlivé třídy 5. – 9. ročníku, každou reprezentují
nejméně dvě děti. Byli přizváni
také žáci, kteří projevili zájem
v parlamentu pracovat a získali
od učitelů tzv. divoké karty.
Hned po vzniku parlamentu jsme

si potřebovali ujasnit naši činnost.
Stanovili jsme pravidelné schůzky
vždy v pondělí v 7.15 hodin. Parlament je místem, kde diskutujeme o aktuálním dění ve škole,
domlouváme se na organizaci
školních akcí a navzájem se
poznáváme.
Zjistili jsme, že na ranních schůzkách je možné hovořit o aktuálních věcech, ale k určení celko-
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vého rámce se musíme sejít na
delší dobu. Proto jsme naplánovali první výjezdní zasedání, které
se uskutečnilo 28. – 29. listopadu
v Tišnově.
Do Tišnova jsme vyrazili v pátek
po škole a do Brna se vrátili
v sobotu večer. Výjezdu se
zúčastnilo 18 žáků a 4 učitelé.
Program jsme měli naplánovaný
do detailu, každý pedagog měl na
starost jeho část. Přespání v DDM
bylo ve spacácích na karimatkách
a užili jsme si ho.
Po příjezdu jsme hráli hry pro vzájemné poznání, spolupráci
a schopnost empatie. Večer jsme
začali pracovat na prezentaci
žákovského parlamentu ostatním
žákům a učitelům. Druhý den proběhly společná snídaně a soutěž
o nejlepší doma upečenou
buchtu. Během soboty jsme hráli
další hry, vyrazili na nákup
a vánoční trhy, sportovali jsme.
Nejvíce času jsme strávili při tvorbě dvacatera parlamentu, jeho

loga a motta. Šlo o týmovou práci
doprovázenou diskuzí a tvořením
plakátů pro každou třídu. Na nich
se nachází představení parlamentu a jeho činnosti, podařené
akce a plány do budoucna. Motto
„Když jde o školu, držíme pospolu.“ myslím výborně vyjadřuje
poslání žákovské samosprávy.
Plakáty představili žáci na třídnických hodinách.
Výjezdní zasedání bylo velmi
úspěšné, stihli jsme toho hodně
a navíc se lépe poznali. Chtěl
bych poděkovat dětem za vzorné
chování a práci. Poděkování patří
organizátorkám – paní učitelce
Clausové, Turkové a Rosůlkové,
kterým se snažím při činnosti parlamentu pomáhat.


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

Naše školy

Děti z Kociánky se setkaly s žáky z Úvozu a pověděly jim své příběhy

Každé všední ráno vstaneme,
ještě v polosnu se oblečeme
a vyrazíme za svými povinnostmi. Cestou potkáváme ostatní
lidi, a vůbec nás nenapadne, že
bychom se na svět mohli dívat
také trošku jinýma očima.
A právě tento jiný, nový pohled
nám nabízejí neobyčejná setkání
s lidmi, kteří toho dokázali mnohem víc, než si vlastně sami umíme představit. Už poněkolikáté
nás v naší škole navštívili a povídali o svých zkušenostech a ži-

votě, událostech úsměvných
i bolestných naši kamarádi z Kociánky.
V rámci akce Brno bez hranic
jsme se setkali se Simonou, která
je díky dětské mozkové obrně
upoutána na vozík, a s Martinem,
jenž se kvůli vrozené vadě růstu
pohybuje jen pomocí berlí.
Vyslechli jsme jejich životní příběhy i to, jak se se svým postižením vyrovnávají. Oba dva nás
nadchli svým životním elánem
a optimismem. Dokázali nám, že
i přes své problémy nás v mno-

hém předčí, a to i v rámci sportovních výkonů. Mohli jsme si také
vyzkoušet, jaké to je, složit a rozložit vozík, naučili se, jak správně
oslovit handicapovaného člověka,
i jak rozumět jeho reakcím. Zkusili, jak mu pomoci s vozíkem ze
schodů a do schodů. Za odměnu
nás naučili novou hru, zvanou
boccia, která se v roce 1984 stala
paralympijským sportem a provozují ji postižení sportovci ve více
než 50 státech.
Neméně důležitý a pro mnohé
z nás i nový byl exkurs do života

některých méně šťastných našich
vrstevníků, kteří se setkávají
s násilím a drogami. O těch nám
povídal další člen návštěvy
Michael Svoboda. Pochopili jsme,
že násilí plodí jen násilí a naše
cesta a úkol je nejenom pomáhat,
ale i nedat se strhnout k neuváženým činům.
Dvě hodiny v přátelské a soutěživé atmosféře uběhly jako voda.
Už se těšíme, až našim hostům
jejich návštěvu oplatíme.

PhDr. Hana Palová,
ZŠ Úvoz 55

Přípravné třídy základních škol se od září otevřou téměř všem dětem

Připravovaná novela školského
zákona jde do finále a nabývá
konkrétních změn. Od 1. září
2015 tak například bude účinná
změna působnosti přípravných
tříd. Zcela novým cílem je
umožnit přístup do přípravných
tříd základní školy všem dětem,
u nichž tím může být vyrovnán
jejich vývoj.
Do kolektivu tak budou moci
nastoupit i děti bez sociálního
znevýhodnění. Zdá se, že začátek
následujícího školního roku je ještě daleko, ale tradiční termíny

zápisů se již kvapem blíží. V budově prvního stupně ZŠ na ulici Stará 13/15 se zápis do přípravných
tříd letos termínově spojí s lednovým zápisem prvňáčků, a je proto
vhodné uvažovat o zařazení dítěte do přípravné třídy včas. V současné době působí na škole dvě
přípravné třídy, které jsou zcela
naplněny a opravdu mají dětem
i jejich rodičům co nabídnout.
Pedagogové mají mnohaletou
zkušenost s vedením tohoto typu
třídy. Výuka je vedena nejčastěji
formou hry, kdy děti mnohdy ani
netuší, že se intenzivně připravují

na úspěšný vstup do první třídy.
Atraktivnosti výuky nahrává také
zavedený program Začít spolu,
který je zde každodenně realizován a bohatá vybavenost tříd
moderním nábytkem a pomůckami. Samozřejmostí je úzká spolupráce s rodinou, inkluzivní přístup k dítěti, kdy se škola
přizpůsobuje potřebám žáka

a rodiny, nikoliv naopak a další
aktivity, z nichž jmenujme například logopedickou péči a edukativně stimulační skupiny. Škola je
držitelem certifikátu „Férová škola“ a „Rodiče vítáni“.

Mgr. Zdeňka Párová,
koordinátorka včasné péče
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října
pracoviště Stará 13/15
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Názory zastupitelů

Brňané proti Brnu
Město Brno se
rozhodlo zmodernizovat svůj
Územní plán –
tedy
důležitý
dokument, který
všem řekne, co
se kde může stavět, a tedy i to, co může vyrůst přímo vedle vašeho domu. Naše
město, a to ještě pod bývalým
vedením ODS a ČSSD za primátora Romana Onderky, to však
neudělalo příliš šťastně – razantními změnami se hodně přiblížilo
potřebám komerčních developerů
(kteří mají spíše zájem na stavbě
co nejdříve vydělat a méně brát
ohled na okolí či místní) a vzdálilo
se od podpory zelených ploch
a pohody bydlení.
Patnáct různých subjektů (také
několik z naší městské části včetně OS Masarykova čtvrť) se rozhodlo, že takto razantní změnu
v plánování budoucího využití
i vašeho okolí nechají prověřit soudem a v listopadu 2014 podalo
návrh na zrušení takto negativní-

ho obratu dalšího rozvoje Brna.
Primárně namítají, že celý dokument je silně nepřehledný, nebyl
přijímán dostatečně transparentně a s náležitým zohledněním
názorů veřejnosti. Takový postup
zároveň umožňuje, aby i další
ohrožení Aktualizací se mohli
zvláště proti ní bránit. Nemalé
náklady na vypracování důkladné,
více než 80stránkové žaloby se
podařilo získat během pouhých
pěti týdnů, a to zejména od drobných dárců. I proto je smutné, že
se Brňané takto musejí skládat na
pomoc proti vlastnímu městu, které si naopak ve dřívějších sporech
kolem územního plánu proti Brňanům najímalo drahé právníky
(kupř. v soudním řízení proti lidem
z Neumannovy ulice za ně zaplatilo celkem přes 77 000 Kč).
Aktualizaci je potřeba zastavit
i z důvodů, jaká negativa a nebezpečí v sobě skrývá.Ta se okamžitě
projevila třeba u obludného záměru sedmipodlažní developerské
bytovky na Neumannově ulici na
zatím zelené volné ploše. Proti ní

se postavily stovky místních lidí,
a když se jich nezastalo ani tehdejší vedení radnice Brno-střed
pod vedením L.Šťástky (ODS), tak
si museli pomoci sami. Až soud
jim musel dát za pravdu, že umožnění tak velkého objektu v územním plánu nebylo legální. A Aktualizace vrátila celou bytovku opět
do hry, protože znovu umožnila,
aby narostla na sedm podlaží.
Jiným příkladem zrádnosti Aktualizace je zařazení Kraví hory mezi
tzv. rekreační parky. Mírumilovný
název totiž v sobě skrývá jedno
ďábelské „ale“: umožňuje do plochy parku umístit „zařízení pro
odpočinek a zábavu“, což při
„vstřícnosti“ stavebního úřadu
(jen se podívejte na Soukopovu 3,
co také může přes úřad projít) by
mohly splnit i bowlingové dráhy,
kasina, prostory pro hrací automaty. Leckdo si myslí, že se jej
nemusí Aktualizace dotýkat;
ovšem jinou nepovedeností je tu
třeba označení ploch, kde převažují rodinné či menší domy a jsou
jeden či dva domy bytové, za smí-

šené plochy, kde je pak možno
přestavovat domky na bytovky.
Takový přístup může devastovat
místní poklidný charakter lokality
a znepříjemnit bydlení přímo vám.
OS Masarykova čtvrť Aktualizaci
sledovalo a připomínkovalo od
samého počátku před několika lety.
Za celou tuto dobu mu magistrát
v ničem z jeho skoro 20 hlavních
námitek nevyhověl. Podanou žalobu lze chápat jako jakési zatáhnutí
za záchrannou brzdu a poslední
možnost, jak ubránit pěkné části
Brna před jejich trvalým znehodnocením. Soud o žalobě rozhodne
do 90 dnů od jejího podání, takže
se brzy dozvíme, zda se podaří
Brno ochránit před riziky Aktualizace nebo se budou muset jednotliví „postižení“ bránit soudně sami.
Naději vkládáme i do nového vedení města Brna, které si škodlivost
Aktualizace uvědomuje a bude ji
řešit.


JUDr. Michal Závodský,
zastupitel MČ Brno-střed
(nez. za Stranu zelených)

A koše stále přetékají!
Každý den procházím kolem
košů v našich ulicích a vzpomínám na slova
našeho nového
pana starosty
„Nechci přetékající koše v naší městské části.“
Již uplynul téměř měsíc, a stále
žádná změna.
Ptám se sám sebe, proč tato
situace nastává, že jsou koše
neustále plné? Je jich dostatek?

Vyváží je pravidelně nějaká firma? Dostává ta firma zaplaceno
za likvidaci odpadů? Ano, je mnoho otázek a musejí se řešit. V naší
MČ Brno-střed je třeba vypracovat schéma odpadkových košů,
zvětšení jejich počtu a vypracovat
harmonogram jejich kontroly
a vyprazdňování. V parcích
a některých částech ulic by mohlo
být pro naše pejskaře nachystáno
překvapení v podobě pytlíků na
„sakramenty“ po jejich miláčcích!
A co víc, jednou za čtvrt roku by

vzorní pejskaři, kteří mají svého
miláčka přihlášeného, mohli
dostat poštou klubko pytlíků. Je
to jen zlomek co mohou dostat za
poplatek, který každoročně zaplatí.
Doufám, že se jako zastupitelé na
tomto tématu dokážeme shodnout a co nejdříve přivést k životu.
Pojďme do toho, chceme naši MČ
Brno-střed čistější všichni.

Martin Říha,
zastupitel MČ Brno-střed
(KSČM)

Neziskové organizace

Persefona pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí
Násilí na seniorech může mít
různou podobu od ekonomického vykořisťování, příslibu
péče podmíněného převodem
majetku, vydírání, vyhrožování,
zastrašování, ponižování, odpírání uspokojení základních
potřeb, zamykání, omezování

pohybu, postrkování, až po
zanedbání péče (otoky, podvýživa, dehydratace, proleženiny),
facky nebo nastavování překážek do cesty.
Na první pohled i nevýrazné formy
ubližování mohou mít fatální
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důsledky na psychickou a fyzickou kondici seniora. Počátky
mohou být nenápadné a plíživé.
Útoky postupně nabývají na intenzitě a frekvenci. Nebývá ojedinělý
takzvaný cyklus domácího násilí,
charakteristický střídáním klidných a násilných období, který

komplikuje vymezení se oběti vůči
prožívanému příkoří.
S přibývajícím věkem ubývá fyzických sil, sociálních kontaktů
a zároveň přibývá zdravotních
omezení či potíží. Dříve plně
samostatná osoba se tak může
Pokračování na straně 9

Neziskové organizace
Pokračování ze strany 8
přechodně nebo dlouhodobě
dostat do situace, kdy se stane na
druhých nebo jejich pomoci závislou. Takováto proměna postavení
v podmínkách sociální izolace se
při nerespektování lidské důstojnosti může prohloubit až do podoby nadvlády jedné strany nad druhou, kdy násilná osoba získává
kontrolu a moc nad obětí tohoto
násilí. U seniorů lze kromě domácího násilí rovněž hovořit i o tzv.
ústavním (institucionalizovaném)
násilí, kterého se dopouštějí pra-

covníci zdravotní či sociální služby,
pečovatelé, personál v nemocnicích, léčebnách, domovech pro
seniory apod.
Vyhledání pomoci komplikuje
seniorům nejen závislost na péči
násilné osoby, zdravotní omezení
nebo sociální izolace, ale především povaha vztahu s násilnou
osobou, kterou nezřídka bývají
děti nebo vnoučata seniora. Časté
jsou pocity viny, že si za násilí
může senior sám, protože dítě
„špatně vychoval“. Kroky k vyřešení situace může seniorovi ztě-

V Brně a Jihomoravském kraji
pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí Persefona o. s.
Díky finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR realizuje v letošním
roce Persefona v rámci projektu
„Prevence domácího násilí osob
seniorského věku“ aktivity zahrnující vzdělávání veřejnosti
(kurzy, besedy a přednášky), ale
také přímou pomoc seniorům
v Jihomoravském kraji formou
odborného sociálního, právního
a psychologického poradenství.
 Tým pracovnic Persefony o. s.

žovat obava ze ztráty blízké (i když
násilné) osoby a strach ze samoty. V procesu odpoutávání od
násilné osoby tak může sehrát roli
jak blízké okolí, tak odborní pracovníci, kteří mohou seniorovi
nabídnout tolik potřebnou podporu, poradenství a ujistit jej, že za
násilí je odpovědná pouze násilná
osoba.
Pokud zažíváte násilí v rodině,
partnerském či manželském vztahu nebo jste svědkem násilí
a chcete oběti pomoci, nebojte se
vyhledat odbornou pomoc.

Ženy nad padesát let se mohou přihlásit do fotografických kurzů
Nezisková organizace Ženy50,
cíleně zaměřená na ženy ve
věku 50+, ale nikoliv uzavřená
mladším ročníkům a mužům,
zve na kurzy, semináře a akce
chystané na začátek nového
roku 2015.
„Zájemci se mohou hlásit do
počítačových kurzů pro začátečníky a mírně pokročilé, naučit se
zpracování a retuš digitálních

fotografií a vytváření koláží v programu GIMP, či tvorbu prezentací
v PowerPointu. Otevíráme i kurz
finanční gramotnosti, kde účastníci dostanou zajímavé informace ze světa financí. Seminář
„Artekoučing – cesta k životní
pohodě“ ukazuje, jak lze využívat
své emoce, sobotní seminář
„Cesta k sobě“ náš pohled obrátí
od vnímání lidí kolem nás do
vlastního nitra. Na přelom února

a března chystáme velmi oblíbené zdravotní cvičení, zaměřené
ve čtyřhodinových blocích hlavně
na páteř, uvolňování a posilování
svalů a nechybí ani relaxace,“
nabídla přehled kurzů Jana
Jarušková, předsedkyně sdružení Ženy50. Nadále budou
pokračovat i kurzy anglického
a německého jazyka různých
pokročilostí a čtvrteční přednášky.

Na rok 2015 sdružení plánuje
několik pobytů a výletů, ten nejbližší se uskuteční 17. ledna do
Třeště za betlémy. Každý čtvrtek
v době od 15.30 do 17.30 hodin
se mohou zájemci přijít podívat
do prostor sdružení na Anenské 10, kde jim budou poskytnuty
bližší informace o sdružení i jeho
aktivitách. Více na stránkách
www.zeny50.cz, info@zeny50.cz
a tel.: 728 740 449.
 (mar)

Filiánek zajistí hlídání dětí, zájmové kroužky a cvičení pro seniory
Školka s celodenní péčí o děti
od 1 roku do 5 let, zájmové
kroužky a kurzy pro děti
i dospělé, výukové programy
pro MŠ, pobyty a tábory pro
děti, rodiče i prarodiče, rekvalifikační kurzy pro dospělé
a akce pro veřejnost. To vše
nabízí Filiánek.
Dětský klub Filiánek, z.s. se sídlem
na ulici Antonínská 18 v Brně, byl
založen v roce 2009, jako součást
Filia klubu, jehož náplní jsou kurzy
plavání a lyžování pro malé děti.
Školičkou Filiánek za dobu své
existence prošlo více než 250
brněnských dětí. Školka v rámci
svého programu nabízí další aktivity s ohledem na zdravý vývoj dítěte a podporu prorodinného klimatu:
plavání dětí s rodiči i bez rodičů,
návštěvy solné jeskyňky, tematické

pobyty a tábory pro děti s rodiči
i prarodiči. Zájemci mohou ve Filiánku také využít baletní školu,
keramický ateliér Šnek, jazykové
kurzy angličtiny a španělštiny pro
děti od 4 let, kroužek Divadlo hrou,
pohybové kroužky a nově připravované kroužky Sluníčka a Hvězdičky, které přinesou pohybové
a výtvarné aktivity dětem s rodiči
již od jednoho roku. Jejich otevření
Filiánek plánuje od ledna 2015.
Filiánek se zaměřuje i na další
aktivity pro dospělé a seniory.
V rámci vzdělávacích programů
umožňuje profesionální přípravu
pro budoucí chůvy, kterým poskytuje možnost přípravy na profesní
kvalifikaci ve vzdělávacích seminářích i následnou zkoušku profesní kvalifikace s akreditací
MPSV. V přípravě je rekvalifikační
kurz pro vedoucí dětských kolek-

tivů s akreditací MŠMT. Pro seniory Filiánek realizuje pravidelná
cvičení, cvičení v solné jeskyňce,
pobyty zaměřené na poznávání,
cvičení, turistiku a aktivní pohyb,

a letní tábory pro babičky a dědy
s vnoučaty. Pro dospělé také nabízí cvičení na bosu a španělské
tance. Více na www.filianek.cz.

(mar)

Informace na internetu
Více aktualit z radnice městské části Brno-střed a o dění na jejím území sledujte na stránkách

www.stred.brno.cz
9
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2015

Neziskové organizace

Občanské sdružení pomáhá všem pečujícím o ty, kteří to potřebují

Občanské sdružení „Klára pomáhá“ je neziskovou organizací, jejímž posláním je zlepšovat
kvalitu života pečujících osob.

Pomáhá rodinám a lidem, kteří
dlouhodobě pečují o své nejbližší.

„Naší předností je osobní zkušenost poradců s dlouhodobou péčí.
Víme, co tato péče přináší, s čím
se mohou pečující potýkat. Naším
cílem je individuální pomoc
s nesnadnou životní situací, změnami, které v průběhu péče přicházejí. Jde o pomoc celé rodině,
aby byla schopna se o svého
rodinného příslušníka kvalitně
postarat, sladit potřeby rodiny,“
uvedla konzultantka Zdeňka
Michálková.
Sdružení poskytuje poradenství
v oblasti sociálních dávek, rodiny,
školství a hledá možnosti, jak vyjít
s menším rodinným příjmem
v době pečování. Nabízí také
pomoc při uplatňování práv
a zájmů svých klientů, podporuje

návrat do zaměstnání po ukončení péče a podporuje pozůstalé.
„Nabízíme klientům osobní, telefonické a elektronické poradenství, podporu a provázení. Osobní
pomoc je cílena na klienty z Brna.
Můžeme se setkat doma, či jinde,
kde jim to nejlépe vyhovuje.
Ostatní pomoc poskytujeme
klientům z celé republiky,“ vysvětlila Michálková.
Sdružení vzniklo jako vzpomínka
na Klárku, dcerku předsedkyně
sdružení Dagmar Švédové, která
zemřela devět měsíců od diagnostikování zhoubného nádoru
mozku ve věku pěti let.


(mar)

Keramická soutěž se ponese v duchu chráněné květeny v Brně
Do IX. ročníku keramické soutěže Brněnský hrnek, kterou
pořádá Vesna spolu s Vesněnkou, se mohou zájemci přihlašovat do konce ledna.
Letošní ročník soutěže v keramice bude na téma chráněná květena na území města Brna (Přírodní rezervace Kamenný vrch,
Přírodní památka Údolí Kohoutovického potoka, Přírodní rezervace Bosonožský hájek, Přírodní
rezervace Černovický hájek).

Soutěž je určená dětem z mateřských a základních škol, uměleckých škol, kroužků, družin a školních klubů, speciálních škol
a dospělým v jednotlivých věkových kategoriích. Soutěžit mohou
jak jednotlivci, tak i celé kolektivy.
Zahájení soutěže proběhlo jejím
vyhlášením 1. října 2014, přihlásit
se do soutěže je možné do
31. ledna pomocí registrace na
www.vesnaspolek.cz.
Výrobky je nutné zaslat na adresu

Vesna, o. p. s., Údolní 10, 602 00
Brno, nebo osobně odevzdat
v kanceláři Vesny, v termínu
11.–15. května v době 9.00–12.00
a 13.00–15.00.
Odborná hodnotící komise se
k ohodnocení výrobků sejde
18. května.
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne dne 4. června
v rámci Zahradní slavnosti.
Výherci získají drobné odměny a diplom. Více na webu
www.vesnaspolek.cz, e-mail:

info@vesnaspolek.cz, tel. číslo:
734 730 275.

(mar)

Věkové kategorie
MŠ 3–6 let
I. kategorie
ZŠ 7–10 let
II. kategorie
ZŠ 11–15 let III. kategorie
SŠ 15–19 let IV. kategorie
Dospělí
V. kategorie

Vzdělávací program Gendalos podporuje romské žáky ve studiu
Sociologické analýzy potvrzují, že až 42% romských studentů ze sociálně vyloučeného
prostředí opustí školu během
prvního ročníku středoškolského studia, a to i přesto, že
přijímací řízení na školu dobře
zvládli a v pochopení školní látky také není často problém.
Nezisková organizace IQ Roma
servis, o. s. se zaměřuje na podporu mladých Romů ve vzdělávání jako na jednu ze svých priorit.
Poskytuje pro studenty podpůrný
vzdělávací program s názvem
Gendalos, propojující školní přípravu s osobnostním rozvojem.
Program se snaží cíleně oriento-

vat na to, aby se v případě potřebnosti dostalo studentům nejen
doučování konkrétních předmětů,
ale aby studenti pracovali také se
svými obavami a nejistotami
z neznámého školního prostředí,
s bariérami v komunikaci se spolužáky a učiteli a aby se naučili
přemýšlet o vlastních životních
cílech a budoucnosti, které působí jako přirozený zdroj motivace
pro studium. „Pro oslovení nových
studentů organizujeme informativní setkání přímo na školách,
kde se studenti dozvědí základní
informace o programu Gendalos
a mohou zvážit, zdali je pro ně
užitečný,“ komentuje Klára Hamplová, vedoucí vzdělávacího
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týmu. „Pokud pak přijdou do centra, postupně se mohou zapojovat
do tematických doučovacích skupin a když mají zájem, hledáme
pro ně vhodného mentora, se kterým se vídají individuálně. Na jaro
chystáme pro aktuálně spolupracující studenty také workshopy
prezentačních dovedností, které
už budou hodně praktické a zážitkové.“
Jádro individuální spolupráce
spočívá jednak v odborných
poradenských
konzultacích
s pracovníky centra, jednak ale
také ve spolupráci s mentory.
Mentoři jsou propojeni s organizací skrze dobrovolnický kontrakt
a jejich role je nastavena tak, aby

propojovala poptávku studenta
a možnosti a zájmy dobrovolníka.
Mentor a student se tedy společně začínají vídat s ohledem na
konkrétní cíl (např. příprava do
školy, doučování konkrétního
předmětu, podpora společného
zájmu v oblasti volného času
apod.), je však žádoucí, když se
na základě vzájemného porozumění tento profesionální vztah
rozrůstá o další společné oblasti
a mentor se pro studenta stává
spíše starším kamarádem nebo
funguje jako „role model“. Mentoři
jsou pro program specificky
vyškoleni a mají k dispozici
odborného pedagoga i koordináPokračování na straně 11
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Pokračování ze strany 10
tora dobrovolníků pro případ
potřeby supervize nebo řešení
nestandardních situací.
Myšlenka mentoringu se v organizaci IQ Roma servis vyvíjí od
roku 2011 a zejména v minulém
školním roce bylo aktivně zapojeno několik prvních mentorů.

Od aktuálního školního roku
2014/2015 navazuje na dosavadní
rozvoj mentorského programu
projekt Gendalos – krok k úspěšnému studiu, který je pod
č. 3650023 podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů v prioritě
Sociální inkluze. Jednou ze stě-

žejních aktivit je právě individuální
mentoringový program, do kterého se podle předpokladu zapojí
35 studentů během tohoto
a následujícího školního roku.
Zmiňované workshopy prezentačních dovedností budou sestaveny
na míru pro studenty zapojené do
vzdělávacího programu Gendalos

a během příštího jara a podzimu
proběhnou minimálně 4. „Věříme,
že Gendalos může být pro romské
studenty krokem ke zvládnutí studia a zároveň jim dodávat odvahu
a chuť na sobě pracovat i ve chvílích, kdy má člověk chuť se vzdát,“
dodává ještě Klára Hamplová.

Daniela Drnková

Projekt radí, jak řešit konflikty s třetí stranou a jak jim předcházet
V současné době se lze s násilím setkat skoro denně, ať už přímo, nebo zprostředkovaně.
Typické jsou projevy násilí vůči
všem zaměstnancům, agresivita
klientů se proti jednotlivým skupinám pracovníků neustále zvyšuje. Tomu má pomoci projekt
Prevence násilí od třetí strany.
S obdobnou situací je možné se
setkat i ve školství. Roste počet
případů násilí proti zaměstnancům
škol a školských zařízení ze strany
žáků nebo jejich rodinných příslušníků (tzv. třetí strany). Některé oběti
fyzického, či psychického útoku
končí na pracovní neschopnosti,
čelí dlouhodobým psychickým
problémům, popř. opouštějí práci.
To přináší ztrátu i pro jejich
zaměstnavatele, neboť zaměstnanec, který je pod psychickým tlakem, často nevykonává svoji práci
v potřebné kvalitě nebo, v případě
pracovní neschopnosti, musí být
za něj urychleně hledána náhrada.
Neexistuje však podrobnější sta-

tistika v této oblasti, není sestavena podrobná metodika, jak v těchto
případech správně postupovat.
Jak se má zachovat ředitel školy
či školského zařízení, jak pedagogický či nepedagogický pracovník?
V těchto a dalších otázkách jsme
se snažili projektem Prevence
násilí od třetí strany na školách
v Jihomoravském kraji, který
vycházel i z konkrétních podnětů v Jihomoravském kraji, zaměstnancům ve školství pomoci.
Realizátorem projektu byla Unie
zaměstnavatelských svazů ČR –
centrum rozvojových aktivit a partnerem Krajská rada odborového
svazu pracovníků školství JMK.
Cílem projektu bylo připravit
zaměstnance škol na prevenci
vzniku konfliktů s třetí stranou,
a pokud k nim dojde, umět je co
nejlépe řešit. Dílčím cílem bylo
i vytvoření institucionální podpory
pro udržení výstupů projektu na
základě lepšího sociálního dialogu, důstojné práce a zlepšení
bezpečí na pracovištích.

V rámci projektu proběhlo šetření
výskytu násilí proti zaměstnancům škol v Jihomoravském kraji,
došlo k výměně zkušeností mezi
odborníky z Norska a ČR během
studijních cest do Osla, byly prezentovány příklady dobré praxe
a osvědčené postupy, pořádaly
se vzdělávací kurzy pro proškolení zaměstnanců v rámci prevence násilí od třetí strany na školách.
Projekt byl ukončen 14.–15. listopadu 2014 závěrečnou konferencí za účasti cílové skupiny, představitelů dotčených institucí,
odborníků a odborné veřejnosti.
Školení zaměstnanců se realizovalo v 5denním kurzu s následujícími tématy: legislativa, možné
legislativní postupy v této oblasti,
sociální dialog oblasti prevence
násilí na školách, projevy násilí
vůči zaměstnancům škol – základní pojmy, řešení případů násilí
na školách a školských zařízeních
a jejich prevence, prevence násilí
na školách týkající se virtuální
komunikace, elektronické komu-

nikace a bezpečnost a ochrana
zdraví v oblasti prevence násilí na
pracovišti.
Za lektory jsme zvolili odborníky
s dlouholetými zkušenostmi.
Vzdělávací semináře se konaly
v jednotlivých okresech pod záštitou oblastních rad ČMOS PŠ.
Absolventi kurzů obdrželi certifikát s akreditací MŠMT a dále
sadu praktických materiálů
s tématy z kurzů, včetně vytvořeného metodického manuálu.
Další informace naleznete na
našich webových stránkách
www.kros-jmk.cz.
Pevně věříme, že i tímto projektem jsme přispěli pro další profesní růst zaměstnanců ve školství. Projekt je podporován
Norskými fondy prostřednictvím
fondu pro důstojnou práci a tripartitní dialog.


Mgr. Petr Holánek,
předseda Krajské rady
odborového svazu pracovníků
školství v Jihomoravském kraji

Bezplatná pomoc obětem trestných činů se v Brně ujala
Nová poradna Justýna, která
v Brně od léta pomáhá obětem
trestných činů, si našla své
první klienty z řad Jihomoravanů. Během pár měsíců už
pomohla několika lidem, kteří
čelili násilí nebo krádežím.
Mezi žádané služby patří právní
a sociální poradenství i zprostředkování psychoterapeutické péče.
Každé pondělí a úterý najdou
v brněnské poradně Justýna, kterou provozuje obecně prospěšná
společnost In IUSTITIA, pomoc
a radu lidé, kteří se stali obětí nebo
svědky trestného činu. Po prvních
pěti měsících provozu lze říci, že
tato jedinečná služba má úspěch.
„Klienti si k nám našli cestu

poměrně rychle. Náš přístup hodnotí velmi kladně, podle jejich
vlastních slov oceňují především
kvalitní a přitom bezplatné právní
a sociální poradenství. Mezi žádané služby patří také možnost
zprostředkování bezplatné psychoterapeutické péče,“ okomentovala fungování brněnské pobočky Justýny sociální pracovnice
v Brně Markéta Nešporová,
a dodává: „Doufáme, že si k nám
cestu najdou i další lidé, kteří
potřebují odbornou pomoc, ale
dosud neměli možnost obrátit se
na nikoho kompetentního nebo
se báli svůj problém řešit s někým
dalším.“
Působnost brněnské Justýny není
územně omezena – obracet se na

ni tedy mohou všichni Moravané,
další pobočky jsou pak v Praze
a Českých Budějovicích. Dosavadní klienti jsou lidé všech věkových
i sociálních skupin a řeší celou škálu problémů, zpravidla vyplývajících z toho, že se stali obětí majetkových nebo násilných trestných
činů. „Potřeby jednotlivců se liší,
někteří chtějí získat jen základní
právní informace, jiní potřebují také
sociální podporu vyžadující dlouhodobější spolupráci.Vedle samotného aktu násilného trestného činu
se totiž někteří klienti potýkají se
závažnými psychickými, rodinnými
nebo sociálními problémy,“ popisuje Markéta Nešporová. „Většina
lidí se v problematice trestního práva prakticky neorientuje. Napade-

né osoby neznají průběh trestního
řízení a při jednání s policií se často
nechají odbýt,“ doplňuje ředitelka
In IUSTITIA Klára Kalibová. Brněnská pobočka poradny Justýna se
zapojila do sítě jihomoravských
neziskových organizací a poskytovatelů služeb obětem trestných
činů. Poradna je otevřena každé
pondělí od 12 do 19 hodin a úterý
od 8 do 15 hodin na adrese: Malinovského náměstí 4. Zájemci
o poradenství se mohou předem
objednat na telefonním čísle
773 177 196 nebo e-mailu: poradna.brno@in-ius.cz. Více o poradě
Justýna a dalších aktivitách společnosti In IUSTITIA na webu
www.in-ius.cz.

Mgr. Markéta Nešporová
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Věhlasný přírodovědec původem z Brna objevil novou čeleď
Heinrich Wilhelm Schott, od
jehož narození v lednu uplyne
221 let, popsal či překlasifikoval
(mnohé z nich díky výpravě do
Brazílie) neuvěřitelných 2 296
taxonů. Znamená to, že za latinským názvem rostliny je uvedeno dodnes jeho jméno, buď
samostatně, či ve dvojici
s některým kolegou. Nalezl
a popsal nejvíc rostlin z čeledi
áronovité.
Tento významný rakouský (český)
botanik se narodil 7. ledna 1794
v Brně, ale rodina se přestěhovala
posléze do Vídně, kde jeho otec
byl vrchním zahradníkem v univerzitní botanické zahradě. Malého Jindřicha rostliny tak zaujaly,
že se rozhodl botaniku vystudovat
spolu s chemií a zemědělstvím

Celkem tvořilo expedici 12 členů.
Z Čech a Moravy bylo v expedici
5 členů, kromě Schotta také
Johann Christian Mikan, Johann
Emanuel Pohl, Rochus Schüch
a Dominik Sochor. Z Rakouska
Johann Natterer, Mathias Unterholzer, malíři Johann Buchberger
a Thomas Ender. Z Bavorska
Johann von Spix, Carl von Martius.
A byl tam i Ital Joseph Raddi.
Pro mnoho účastníků byla expedice do Brazílie zlomem v jejich
kariéře. Do Vídně přivezli tolik
exponátů a vědeckých materiálů,
že mohlo být v Harrachově paláci
otevřeno samostatné muzeum
zvané „Brasilianum“. Kromě
Dominika Sochora a Rochuse
Schücha se všichni účastníci vrátili zpět domů. Dominik Sochor
zemřel na žlutou zimnici v Matto

Araceae (áronovité), má v tom
světové prvenství, nalezl a popsal
jich úplně nejvíc a také se jimi od
roku 1820 zaobíral až do své smrti
a byl ve své době největším světovým odborníkem.
Z mnohých jím popsaných exotických a pro Evropu zcela neznámých rostlin jsou dnes oblíbené
pokojové kytky. Známé jsou například dieffenbachie, zakrslé fíkusy,
peperomie, filodendrony (Philodendron acutatum Schott), potosy
a další.
Po návratu z tropů Schott vedl
speciální pracoviště, kde se snažil
dovezené tropické rostliny aklimatizovat, což se mu poměrně
slušně dařilo.
V roce 1845 se stal ředitelem
císařských zahrad v Schöbrunnu.
Kromě jiného tu vybudoval zajímavé venkovní scenérie v anglickém stylu a v pokročilejším věku
se pak hodně zajímal i o horské
rostliny. Rozhodl se totiž pěstovat
ve Vídni i pravé skalničky rostoucí
nad hranicí lesa a pochopitelně,
jak jinak, se mu to též v mnoha
případech podařilo.
I skalniček má tudíž na svém kontě popsáno více než dost.

Tento nesmírně pilný vědec byl
i vynikajícím odborným kreslířem
a malířem, takže ačkoliv krátce po

O významu H.W.Schotta vypovídá
i fakt, že jeho kolegové po něm
pojmenovali hned několik rostlin,
což je výraz skutečného uznání,
jelikož jinak byla tato výsada určena hlavně korunovaných hlavám.
Schott byl tak skromný, že sám po
sobě žádnou ze stovek rostlin
nepojmenoval, ač na to měl podle
botanických pravidel svaté právo.
Je rozdíl, zda má své jméno jen
v závorce za jménem, nebo se kytka jmenuje přímo po něm, třeba
Agave Schottii je Agáve Schottova,
ač jí popsal botanik Engelmayer.
Po veskrze plodném a úspěšném
životě zemřel Schott na zámku
Schönbrunn ve Vídni 5. března
1865.

druhé světové válce požár zničil
jeho sbírku herbářových položek
(celkem 1 379 vzorků), jeho úchvatná barevná publikace Aroideae
Maximilianae – Heinrich Wilhelm
Schott (Vídeň: C. Gerold je Sohn,
1879) se nejen zachovala, ale je
považována za jednu z nejkrásnějších botanických knih světa.

A současní botanici na celém světě i dnes, téměř 150 let po jeho
smrti, vzhlížejí k tomuto našemu
velkému rodákovi s úctou a pokorou a nazývají ho právem „praotcem“ čeledi rostlin arónovitých.

Ing. Petr Polakovič,
Muzeum vystěhovalectví
do Brazílie v Ralsku-Náhlově

Botanik, ale i kreslíř
a malíř

právě na řečené vídeňské univerzitě. Už tehdy si udělal velmi dobré
jméno. Jeho učitel, známý botanik
F. J. Jacquin ho proto posléze
doporučil za řádného člena
rakouské expedice do Brazílie.

Výprava do Brazílie
s Marií Luisou
Princezna, arcivévodkyně Marie
Leopoldina, dcera rakouského
císaře Františka I. a sestra Marie
Luisa (provdaná za Napoleona
Bonaparta) byla v roce 1817 provdána za následníka trůnu Spojeného království Portugalska, Brazílie a Algarve, prince Pedra.
Sňatek se konal v zastoupení ženicha ve Vídní. Leopoldina, sama
projevující velký zájem o mineralogii, botaniku, přírodovědu a další
vědy, projevila přání, aby s ní byla
vypravena do Brazílie přírodovědecká expedice, do které byl doporučen i Heinrich Wilhelm Schott.

Grosso do Sul. Rochus Schüch
se v Brazílii úspěšně usadil.

Objev mnoha druhů rostlin
Schott zůstal v Brazílii tři roky, od
příjezdu s arcivévodkyní Leopoldinou až do roku 1821, kdy se vrátil zpět do Vídně. Objevil tu ohromné množství nových druhů rostlin,
přičemž si všímal velmi pozorně
i jejich životních podmínek. Kupříkladu latinské pojmenování Philodendron Schott. Všiml si, že filodendrony jsou v převážné většině
svou existencí závislé na stromech, po kterých šplhají a přichytávají se kořeny, užívají stromů
jako životních opor, na kterých se
dovedou rozrůst do krásných
exemplářů. Filodendrony skutečně stromy objímají. Do latinské
nomenklatury pak v tomto smyslu
zavedl Schott výrazy: philo-láska
a dendron-strom.
Pokud bychom mluvili o čeledi
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Liga vozíčkářů vyzývá Brňany, aby se vrátili zpět do aktivního života

Liga vozíčkářů nabízí pomoc
všem rodinám, jejichž člena
postihla nemoc, úraz nebo
mozková příhoda. Centrum
denních služeb pomůže takovým lidem v návratu zpět do
aktivního života – nácvikem,
pomocí s rehabilitací nebo
naučením komunikace.

Centrum denních služeb při Lize
vozíčkářů chce v novém roce
pomoci hlavně těm, kteří se chtějí
opět zapojit do plnohodnotného
života, po nemoci či úrazu.
„Podporujeme hlavně takové lidi,
které úraz, mozková příhoda či
dlouhodobá nemoc vyřadily
z běžného života a chtějí se
pomocí intenzivní práce a reha-

bilitace posunout dopředu,“ říká
Hana Svobodová, vedoucí centra
denních služeb.
Co na klienty v ulici Bzenecká na
brněnských Vinohradech čeká?
Především nové bezbariérové
prostory, individuální přístup
a postupné získávání a obnovování dovedností. „Nacvičíme si
například, jak vařit, nakupovat,
pohybovat se v prostoru a starat
se o osobní hygienu. Ve skupině
budeme hodně konverzovat,
naučíme se navazovat vztahy
a zlepšíme motoriku. S tou bývá
po nemocích či úrazech velký
problém,“ sdělila Svobodová.
Liga vozíčkářů takovým lidem
nabízí i navazující služby, které je
posunou směrem k opětovnému
získání samostatnosti i zaměstnání. „Aby člověk se zdravotními
komplikacemi mohl žít aktivně,
musí se zorientovat ve svých
možnostech, právech, musí znát
typy bezbariérového bydlení,
musí umět oslovit nadace a spon-

zory a umět komunikovat s úřady
i se zaměstnavateli. S tím vším
umíme pomoci i v terénu,“ podotkla Hana Duchoňová, vedoucí
služby sociální rehabilitace. Podmínkou pro přijetí mezi klienty
není rozhodně invalidní vozík,
naopak. „Jsme tu pro lidi s různými zdravotními komplikacemi, které
dokážeme
nasměrovat
k samostatnému životu tak, jak
potřebují právě oni s tou či onou
diagnózou,“ dodala Duchoňová.
Pro ty, kteří se stále ještě rozhodují, zda tuto službu využít, je od
září možnost vyzkoušet si jeden
den pobytu v Centru zdarma. Více
informací poskytnou zájemcům
pracovníci Centra buď 5. září na
Dni otevřených dveří (to vše ve
spojení s garden party Vinohradské vozíkohraní) nebo v pracovní
dny na tel.: 777 010 335 nebo na
e-mailu: cds@ligavozic.cz. Více
na www.ligavozic.cz.


(mar)

Cenu Jihomoravského kraje získali Brňané Hnilička a Daler

Olympijský vítěz z Tokia Jiří
Daler a legendární muzikant
Jaromír Hnilička patří bezesporu k těm brněnským osobnostem, které svým věhlasem přesahují hranice našeho města.
Jejich vzájemná setkání i další
vystoupení byla v loňském
roce několikrát předmětem
našeho zájmu a nejinak tomu
bylo i při jejich posledním prosincovém setkání při udílení
Ceny Jihomoravského kraje.
V zaplněném sále mikulovského

zámku si v úterý 2. prosince
v úvodním reglementu vyslechli
čestní hosté a ostatní laureáti,
mezi kterými byli například další
sportovci Jaroslav Bogdálek a Iva
Stafová, a hudebníci Jaroslav
Martinásek a Miroslav Krejsa, že
Jaromír Hnilička je nejdéle působícím aktivní hráčem – trumpetistou – v Big bandu Gustava Broma. Byl do něho angažován již
v roce 1956 samotným panem
kapelníkem a tento fakt se stal
i předmětem zápisu do České
knihy rekordů. V jeho umělecké

osobnosti jsou spojeny tři samostatné tvůrčí složky: interpretační,
autorská a aranžérská. Nejvíce
je známý jako skladatel především v oblasti moderního jazzu. K nejvýraznějším jeho skladbám patří zejména Jazzová mše
pro sbor a big band. Jiří Daler je
pak naším historicky prvním
cyklistou, který získal pro Československo zlatou olympijskou
medaili. Stalo se tak před rovnými
padesáti lety a i toto půlstoletí
bylo inspirujícím zdrojem k udělení prestižní krajské ceny tomuto

nejlepšímu cyklistovi Brna všech
dob.
Jaromír Hnilička a Jiří Daler si tak
k Ceně města Brna mohou přiřadit i Cenu Jihomoravského kraje
a všichni ostatní se mohou těšit
na další setkání s nimi. Nejpozději
to bude při jubilejních desátých
Příhraničních slavnostech v dubnu tohoto roku, kam jsou oba
pozváni jako čestní hosté.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Muzeum Brněnska vyhlásilo devátý ročník literární soutěže

Devátý ročník literární soutěže
Skrytá paměť Moravy dostal
téma: „Všude dobře…“. Soutěžní prozaická díla mohou mladí lidé od 12 do 19 let zasílat do
31. března.
Téma „Všude dobře…“ nabízí
mladým spisovatelům prostor pro
vyjádření jejich osobních prožitků
a pro literární zpracování důvěrně
známého prostředí. Prostřednictvím prozaických textů mohou
vyprávět o sobě samých, o rodinách, ve kterých vyrůstají, o sourozencích, přátelích či o spolužácích. Propozice soutěže uvádí
slogan „Chceme-li zkoumat skrytou paměť Moravy, zkusme umělecky popsat svoji současnost.
Než se tak stane, a soutěžních
příspěvků se ujme odborná porota v čele se spisovatelem a pedagogem Radkem Malým, zorgani-

zují literární kurátoři Památníku
cyklus seminářů tvůrčího psaní.
S Krocením literární múzy, jak je
cyklus již několik let prezentován,
navštíví v lednu až březnu všechna větší města Moravy. Se spoluorganizátory, jimiž jsou většinou
místní knihovny a muzea, jsou
lektoři připraveni uspokojit i zájem
škol, kde pracují kroužky zaměřené na slovesnou tvorbu, nebo
které o seminář pro minimálně
patnáct účastníků organizátory
soutěže požádají.
Vyhlašovatelem soutěže Skrytá
paměť Moravy je Jihomoravský
kraj, jeho příspěvkové organizace
Muzeum Brněnska a Masarykovo
muzeum v Hodoníně literární klání organizují. Soutěžní příspěvky
jsou hodnoceny pětičlennou
odbornou porotou, jmenovanou
vyhlašovatelem společně s vyhlášením IX. ročníku soutěže. Pří-

spěvky jsou hodnoceny anonymně. Na vítěze čekají vedle věcných cen také finanční odměny,
oceněné práce budou opět
následně zveřejněny v literární
příloze Sborníku Muzea Brněnska.
Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže se uskuteční v polovině
června příštího roku na Slovanském hradišti v Mikulčicích, kde
se v současné době dokončuje
nové návštěvnické centrum. Informace o soutěži Skrytá paměť
Moravy i seriálu Krocení literární
múzy naleznou zájemci na internetových stránkách vyhlašovatele
a organizátorů:
www.kr-jihomoravsky.cz,
www.muzeumbrnenska.cz,
www.masaryk.info.cz
a facebooku Skrytá paměť Moravy.
Soutěže se mohou zúčastnit mla-

dí lidé, kteří ke dni uzávěrky přihlášek dosáhli minimálně věku
12 let a maximálně 19 let. Soutěž
je podle věku soutěžících rozdělena do dvou kategorií:
I. kategorie: texty autorů ve věku
od 12 do 15 let (k 31. 3. 2015)
a II. kategorie: texty autorů ve
věku od 16 do 19 let (k 31. 3.
2015). Každý autor může soutěž
obeslat pouze jedním, a to dosud
nepublikovaným textem v českém
jazyce.
Účastníkem soutěže se autor
stává odesláním podepsané přihlášky (u soutěžících mladších
18 let je nutný i podpis zákonného
zástupce) a soutěžního prozaického textu v elektronické podobě
a v pěti vytištěných exemplářích
nejpozději do 31. března 2015 na
adresu: Památník písemnictví na
Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad.
 Martina Žídková

Časopis pro brněnské seniory vychází již osmnáct let
Brněnský senior, který je určen
nejen pro brněnské důchodce,
přináší pravidelně nejrůznější
informace z politického dění,
životních podmínek důchodců,
ale i dění z jednotlivých klubů.
První číslo tohoto periodika, vydávaného organizací Svazu důchodců České republiky v Brně,
tedy vyšlo v roce 1997. Od počátku byl zájem, nejen u těch, kterým
byl určen, tedy u důchodců, ale
i mnohem mladších.
Články se průběžně zaobíraly
a stále zaobírají záležitostmi, které ležely a leží na srdci většině
lidí, tedy i čtenářů. Pravidelně
byly a jsou uveřejňovány komentáře k politickému dění, postoje

různých lidí, nejen čtenářů,
návrhy na řešení situace. Zveřejňovali jsme rozhovory s odpovědnými lidmi, kladli jim otázky, žádali odpovědi. Navázali jsme kontakt
a vyžádali si rozhovory se starosty některých městských částí,
velký rozhovor byl zveřejněn
i s primátorem. V té době bylo
sepsáno a zveřejněno nejméně
deset dopisů na vládní představitele a politické strany, odpovědi
ne vždy však byly takové, jak
jsme si přáli, tedy konkrétní. Takto
postupně, jak čas běžel, byly probírány otázky politiky státu, záležitosti zdravotnické a důchodové
reformy, otázky spojené s reformou justice, soudnictví a jiné.
Velký ohlas měly články – bylo
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jich postupně více než čtyřicet –
právníka JUDr. Karla Neveselého, který navíc dlouhou dobu vedl
právní poradnu pro důchodce
v organizaci. Další velkou oblastí
zájmu redakce byly a jsou životní
podmínky důchodců, některé
články se zabývaly i otázkami
bezdomovců. Mnohé články
vycházely nejen ze znalostí členů
redakce, případně autorů příspěvků, ale i z ankety čtenářů, ve
které vyšly najevo zajímavé
výsledky vedoucí k zamyšlení.
Pozornost čtenářů poutaly vždy
zveřejňované, k době, k situaci
použité verše, zájem projevili
o životní příběhy velkých Brňanů.
Zveřejňovány jsou občas programy brněnských divadel, podle

finančních možností jsou výborem
zajišťovány vstupenky. Velký
zájem čtenáři mají o to, co dělají
v jiných klubech, pravidelně jsou
zveřejňovány příspěvky o dění jinde, jsou pro mnohé poučením, co
lze zavést, jak se bavit. Rádi jsou,
když se objeví na barevné fotografii z akce uveřejněné u článku.
Velký zájem je o pravidelné
pondělní vycházky do okolí města,
důchodky, jak si říkají, nedočkavě
čekají, kam jim organizátorka paní
Nováková naplánuje, že se podívají. Časopis vychází jednou za
dva měsíce, cena čísla je 10 Kč,
k odběru je možné se přihlásit na
sekretariátě Svazu důchodců ČR
v Brně, Běhounská 17.

PaedDr. Jan Žáček

Informujeme

Brno má šanci se zařadit mezi města podporující Fair Trade

Ať už v Peru, Mexiku, Tanzanii
nebo v Guatemale, pěstitelé kávy
nedostávají za svou úrodu dostatečně zaplaceno. Kvůli tomu je
tady Fair Trade, spravedlivý
obchod. Lidem ze zemí Afriky,
Asie a Latinské Ameriky dává
možnost uživit se vlastní prací za
důstojných podmínek. Za namáhavou práci dostávají spravedlivě
zaplaceno, jejich děti mohou chodit do školy. FairTrade navíc nepřipouští geneticky modifikované
plodiny ani nadměrné zatěžování
životního prostředí. Takový má
přece obchod být. Podporovat
Fair Trade mohou nejen jednotlivci, ale i města. Ve světě je už
1 575 fairtradových měst, v ČR
osm. Přidá se také Brno?

Fairtradová města jsou mezinárodní iniciativou označování míst, kde
je podporován Fair Trade. Brno by
se brzo mohlo stát devátým fairtradovým městem v České republice. Podporou Fair Trade se zde
zabývá místní nevládní organizace
NaZemi. Brno má již naplněno tři
z požadovaných pěti kritérií. Splněné je nově i kritérium prodejních
míst, fairtradové výrobky lze ve
městě koupit na více než 50 místech. Mezi zbývající dvě kritéria
patří oficiální deklarování podpory
Fair Trade a ustanovení řídicí skupiny. Tato kritéria Brno může při
dostatečné politické vůli do půl roku
splnit. Stalo by se tak největším
českým fairtradovým městem
a zařadilo se do elitní skupiny uvědomělých měst. Mezi ty už patří

jeho dvě partnerská města: Leeds
a Lipsko.
Komu a v čem Fair Trade pomáhá
„Pokud máte se svou rodinou vysoko v horách v těžko přístupném
terénu vlastní pozemek a pěstujete
kávu, potřebujete ji po sklizni prodat
za takovou cenu, aby se vaše rodina celý rok dokázala uživit. Místní
výkupce vám ale za ni nenabídne
ani tolik, kolik vás stálo její vypěstování, natož aby výkupní cena
pokryla náklady na důstojný život.
Výkupci jsou stále součástí dodavatelského řetězce chiapaské
kávy. Využívají situace pěstitelů
a za kávu jim dávají velmi nízké
ceny,“ vysvětluje Eimar Velazquez
Mazariegos z mexického družstva
ISMAM.
Pěstitelé kávy se proto spojují
dohromady a zakládají pěstitelská
družstva.Tím se jejich situace zlepší, s větší produkcí totiž získají lepší
vyjednávací sílu a jsou schopni si
domluvit slušnou výkupní cenu.
Pro jejich životy ale zásadní změnu
přináší až zapojení jejich družstva
do systému Fair Trade.
V systému Fair Trade se mohou
členové družstva opřít o garantovanou minimální výkupní cenu
a využívat sociální příplatek.
Garantovaná minimální cena jim
pomáhá v lepším plánování,
nemusí se zadlužovat, uživí se
vlastní prací. Druhou velkou výho-

dou je čerpání sociálního příplatku,
o jehož využívání demokraticky
rozhodují členové družstva a sami
se domlouvají, zda ho využijí pro
rozvoj obchodu, sociální nebo
vzdělávací projekty. „Družstvo
Cenfrocafé využívá fairtradový
sociální příplatek na podporu naší
komunity, našich rodin. Platíme
z něj třeba technická školení,
sociální programy nebo úmrtní
fond. Pro nás je důležité být součástí Fair Trade, protože nás podporuje,“ vysvětluje peruánský pěstitel kávy Amaro Chasquero
Jaramillo.
Co můžeme udělat jako spotřebitelé
Spotřebitelé mají možnost vybrat
si u exotických surovin jako káva,
čaj nebo kakao právě výrobky
s modrozelenou certifikační známkou Fair Trade. Tu příležitost mají
i veřejné instituce, pro mnoho měst
z celého světa je nepřípustné podporovat z veřejných prostředků rozvoj chudoby ve světě, otrockou
nebo dětskou práci. Orgány státní
správy a samosprávy se mohou
využíváním fairtradových výrobků konkrétním krokem přiklonit
k odpovědné spotřebě a podpoře
udržitelného rozvoje. A aby byla
jejich podpora Fair Trade více systematická, mohou se zapojit do
kampaně fairtradová města.
 Stanislav Komínek, NaZemi

Medvědice Cora se v šestnácti letech stala čtyřnásobnou matkou
„Cora je úžasná matka,“ řekl se
slzami v očích hlavní chovatel
ledních medvědů v moskevské
Zoo, který podobně jako tisíce
dalších lidí sledoval před dvěma lety přímý přenos z porodního boxu brněnské lední
medvědice. Koncem loňského
roku oslavila Cora šestnácté
narozeniny a už se může pyšnit
odchovem čtyř mláďat.
„Cora se narodila 27. listopadu
1998 v St. Petersburgu, její babička
i matka pocházejí z Moskvy a zejména díky babičce, která byla
zasloužilou matkou, je nositelkou
velmi silných mateřských genů,“
uvedla mluvčí brněnské Zoo Monika Brindzáková. V Brně přivedla
na svět již čtyři mláďata, která pak
pečlivě odchovala. Jeden sameček

z prvního vrhu žije v Zoo Praha,
druhý v Zoo Gelsenkirchen, samička Kometa z druhého odchovu je
v Zoo Rostov na Donu a nové
místo samečka Nanuka je Zoo
Nikolajev. „Cora přijela do Brna
v roce 2000 jako třináctiměsíční
mládě a už na ni ve výběhu čekal
skoro stejně starý medvěd Umca.
Nejprve si na sebe docela bolestivě
zvykali a Umca z tohoto seznamování občas vyšel i s nějakým šrámem, ale nakonec se z nich stal
ideální rodičovský pár,“ řekl ředitel
Martin Hovorka. První páření chovatelé zaznamenali v roce 2003
a 2004, ale plodné bylo teprve to
v roce 2005, kdy Cora porodila dvě
mláďata, která nebyla životaschopná a stejná situace se opakovala
i v roce 2006. 23. listopadu 2007
rodila Cora potřetí a na svět při-

vedla dva samečky, v historii českých zoo první úspěšně odchovaná dvojčata ledních medvědů. Po
jejich odchodu do jiných zoo v únoru 2009 Cora vůbec nezabřezla
a o rok později porodila jedno mládě, které žilo jen dva a půl dne.
„S velkým napětím se očekával

porod v roce 2012, který nakonec
dopadl úspěšně, a to narozením
dvou silných mláďat Komety
a Nanuka,“ dodala Brindzáková.
Po odjezdu Nanuka do nového
domova mají být Cora a Umca opět
spojeni do jednoho výběhu.

(mar)
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Veletrhy cestovního ruchu

Partnerská země:

www.regiontour.cz
Zakupte vstupenku online na etickets.bvv.cz, ušetříte čas i peníze!

Zahajujeme: Taneční pro dospělé (leden 2015)
Zveme vás na: Ples taneční školy Dagmar
17. 1. 2015 v Boby centru
www.ts-dagmar.cz
Vystoupí Martin Maxa
tel.: 736 727 007
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Teplárny Brno drží cenu tepla
Dobrou zprávu pro všechny
svoje odběratele v městské části
Brno-střed mají Teplárny Brno.
Po celý rok 2015 nepočítají se
zdražením ceny tepla ani pro domácnosti, ani pro své obchodní
partnery. Brňané, kteří si již zvykli na spolehlivou
dodávku ze soustavy centrálního zásobování teplem, tak nemusejí mít obavy, že by jim například ke
zvýšené ceně za vodné a stočné přibyly další výdaje
za teplo. „Udržení ceny za teplo jsme si vytkli jako
jeden z našich strategických cílů a jsem opravdu
velmi rád, že se nám ho již čtvrtým rokem daří
naplňovat a že tak držíme slovo,“ uvedl generální
ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. Cena tepla pro
rok 2015 zůstává zákazníkům, kteří odebírají teplo
z výměníkových stanic a plynových kotelen Tepláren Brno, zachována ve výši předchozích tří let,
tedy průměrně 580 Kč/GJ bez DPH.
Skutečnost, že brněnské teplárny nemusely ani
letos přistoupit na rozdíl od jiných teplárenských
společností ke zdražení, umožnila především řada
opatření, která společnost přijala a která nadále
připravuje. „Naši zákazníci nemusejí mít strach ani
z případného výpadku dodávek plynu, o němž se
spekuluje vzhledem k mezinárodní situaci. Na zimní měsíce topné sezóny 2014/2015 máme nakoupe-

no 100 % plánované spotřeby,“ ujistil Petr Fajmon.
Významným přínosem pro stabilizaci ceny se také
mimo jiné stala pokračující výměna zastaralých parovodů za moderní horkovody, které minimalizují
ztráty tepla při jeho distribuci a současně přináší
zákazníkům úspory ve výdajích za teplo. Jen během loňské letní odstávky bylo nahrazeno zhruba
5 kilometrů parovodní soustavy za cca 200 milionů
korun.
Topnou sezónu 2014/2015 odstartovaly Teplárny
Brno na základě vývoje počasí tentokrát skoro symbolicky první podzimní den, 23. září 2014. Zahájit
vytápění jsou však vždy připraveny od 1. září, kdy
podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR začíná otopné období. V této době jsou zahájeny
dodávky tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne
průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a vzestup teplot není očekáván ani následující den.

Nevíte si rady s instalací měřičů tepla, které je podle nové legislativy nutné instalovat i na bytových
domech vytápěných vlastní kotelnou nebo výměníkovou stanicí napojenou na horkovod,
případně parovod?
Obraťte se na pana Radka Hnízdila, tel. 545 169 300, e-mail: hnizdil@teplarny.cz.
Více informací také získáte na webových stránkách Tepláren Brno: www.teplarny.cz.
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!!! Peníze IHNED na RUKU !!!

Starožitnosti
založeno 1991

VÝKUP starožitností VÝKUP

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

www.levnesporaky.cz

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň v roce 2014
a přejeme Vám vše nejlepší v roce 2015

1
11 2

1
11 2

1
13 4

• pravidelné technické prohlídky osobních
a dodávkových automobilů, motocyklů a přívěsů
• evidenční kontroly vozidel (nutné při přepisu)
• dovozy, přestavby, zástavby LPG, emisní normy
• měření emisí benzinových a naftových motorů, LPG
Velkokapacitní parkoviště vhodné i pro obytné přívěsy.
Sob
ěšic
e

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

Sladkovského 7, BRNO
(pod Kociánkou)

1
13 4

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.

STK Královo Pole s.r.o.

Křižík
ova

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

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

PŘ

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

Kociánka

tel.: 737 171 367

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

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

Královop
olsk
strojírna á

Sladkovs

kého

vní
Sporto

s
Globu

ký

Mojmírovo
nám.

Poděbradova

ls
vopo
Králol
tune

Máte to k nám co by kamenem dohodil!
Pracovní doba:
po–čt 7.00–17.00 hod.
pá
7.00–14.00 hod.

Příjem objednávek:
tel.: 541 212 116

www.stkkralovopole.cz

STK s tradicí!
18
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2015
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Vladislav Bláha: Když je silná motivace, dobrý výsledek se dostaví
Určitě. Hrál jsem zde 17. listopadu
u příležitosti 25. výročí sametové
revoluce. Cením si ale i vystoupení v Royal Festival Hall v Londýně, v Radio France v Paříži
a také vítězství v několika mezinárodních soutěžích. Dobrý pocit
mám i z pořádání Mezinárodního
kytarového festivalu v Brně.

Jste ředitelem, dramaturgem,
ale vlastně izakladatelem festivalu.

Profil
Doc.Mgr.Vladislav Bláha, ArtD. je
mezinárodně uznávaný kytarový
koncertní mistr a pedagog. Narodil
se v Brně, kde navštěvoval základní školu a absolvoval studium na
konzervatoři. Poté vystudoval
Vysokou hudební školu ve Weimaru v Německu, absolvoval studijní pobyt v Anglii, získal doktorský
titul v Bratislavě (ArtD. – artis doctor
– doktor umění) a docenturu na
JAMU v Brně. V současné době
vyučuje hru na kytaru částečně na
Konzervatoři Brno a na celý úvazek na JAMU, kde před deseti lety
výuku tohoto nástroje zahájil. Vladislav Bláha je ředitelem a dramaturgem Mezinárodního kytarového
festivalu Brno, často bývá členem
mezinárodních porot, vede
mistrovské kursy po celém světě
a je také vedoucím vzdělávacího
programu pro pedagogy základních uměleckých škol. Koncertuje
v předních sálech celého světa.
Odborné kritiky oceňují bohatství
jeho hudebního výrazu, vynikající
virtuositu, brilantnost a čistotu hry.
Jeho repertoár obsahuje významné kytarové skladby všech
epoch, svoje skladby mu věnovalo
28 skladatelů ze 16 zemí. Prestižním anglickým časopisem Music
Opinion byl označen za jednoho
z nejlepších českých kytaristů.
Vystupoval v řadě světových
metropolí: Tokio, Řím, Berlín,
New York, Jakarta, Havana, Buenos Aires, Los Angeles, Lima,
Caracas, Vídeň, Curych, Brusel,
Moskva, Saigon, Hanoj atd., dosud
ve 40 zemích Evropy, Asie,
Latinské Ameriky. V USA byl jedenáctkrát a obdržel zde Čestné
občanství města Dallas. Je držitelem Ceny Jihomoravského kraje
za kulturu. Relaxuje při pěstování
bonsají, má akvárium s terčovci
a v zimě rád lyžuje.

Jestliže některý z umělců může
říct, že vystoupil v newyorské
Carnegie Hall, je to jako by se
tenista pochlubil, že hrál finále
ve Wimbledonu, nebo kdyby fotbalista prohlásil, že nastoupil
proti Brazílii na stadionu Maracaná. Budova na Sedmé avenue, která je vyhlášená svou
skvělou akustikou, se začala
využívat již v dubnu 1891, ale
první oficiální slavnostní akcí
byl až květnový koncert, při
němž Newyorskou filharmonii
řídil ruský skladatel Petr Iljič
Čajkovskij. Do historie této
hudební svatyně se zapsal rok
1893, kdy zde měla světovou
premiéru Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka. Na pódiu
Carnegie Hall se v následujících
letech vystřídali ti nejlepší z nejlepších: Enrico Caruso, Leonard Bernstein či Plácido
Domingo, ale také Frank Sinatra, Beatles či Rolling Stones.
O programu a účinkujících rozhoduje umělecká rada, která
zvažuje, kdo je hoden pozornosti newyorského publika. Ale
ani naši umělci nepřišli zkrátka.
V Carnegie Hall se představili
pěvkyně Dagmar Pecková a Eva
Urbanová, klavírista Ivan Moravec, Kühnův dětský sbor, Česká
filharmonie nebo Talichovo
kvarteto. Z pohledu nás Brňanů
jistě není bez zajímavosti, že
v Carnegie Hall účinkovala před
deseti lety Iva Bittová a před
dvěma měsíci Vladislav Bláha.

Patří vystoupení v Carnegie Hall
k vašim největším životním
úspěchům?

Když jsem byl před čtyřiadvaceti
lety požádán vedením České
hudební společnosti, abych vedl
kytarové kurzy v Rychnově nad
Kněžnou, přizval jsem si k tomu
svoje dva kamarády ze zahraničí,
uspořádali jsme i koncerty a první
ročník festivalu byl na světě. Kapacitní možnosti v Rychnově však
přestaly stačit, a tak jsme se přesunuli do Brna. Brněnský kytarový
festival je svým počtem přibližně
160 účastníků z téměř dvaceti zemí
již řadu let největší svého druhu
u nás a patří k největším Evropě.
Každoročně přijíždějí umělci
a pedagogové ze Španělska, Itálie,
Mexika, USA, ale měli jsme tu také
účastníky z Jihoafrické republiky,
Japonska, Nikaraguy a dalších
vzdálených zemí. K loňským hvězdám patřil například Edin Karamazov, který je předním světovým loutnistou.Vybral si jej například zpěvák
Sting ke spolupráci na koncertech
i při natáčení CD.

Sting je světová hvězda populární hudby. Není pro věhlasného umělce tzv. vážné hudby
taková spolupráce devalvující?
Pro Karamazova je samozřejmě
taková spolupráce okrajová, ale
i Sting má vysoké kvality jako pop
zpěvák. Já jsem před dvaceti lety
několikrát vystoupil s Karlem Gottem a natočili jsme společně i televizní videoklip. A příkladem takové
spolupráce z poslední doby je třeba absolvent brněnské konzervatoře Jiří Kučerovský, který doprovází zpěváka Tomáše Kluse.

Součástí vašeho organizačního
a pedagogického působení je
i soutěž Guitartalent.
Tato soutěž je u nás jedinou kytarovou mezinárodní soutěží, která
probíhá každoročně. Mezi cenami
jsou mistrovské kytary předních
tvůrců, první cenou je kytara

Sakurai-Kohno v hodnotě 6 000
eur, kterou každoročně věnuje
nejvýznamnější japonský mistr
Masaki Sakurai. I to vypovídá
o kreditu soutěže a celého festivalu, o kterém informují přední
světové kytarové časopisy.

Vzpomenete si ještě na svoji
první kytaru? Kdy jste s hraním
začínal?
Trochu se mi vybavuje, že to byl
lacinější menší typ kytary, na níž
horní deska přecházela z hnědé
do černé a byla relativně těžko
hratelná s tvrdým dohmatem, ale
nejsem si tím už jist. Na kytaru hrával amatérsky už můj otec. Působil
i v několika hudebních skupinách.
Já jsem s hraním začínal poměrně
pozdě, v deseti letech, ale kolega
Vladimír Mikulka, ten začínal až
v patnácti – a vedl ho k tomu obdiv
ke krásné paní učitelce. Když je
silná motivace, dobrý výsledek se
dostaví (úsměv).

Jste uznávanou kytarovou osobností, ale v televizi vás tak často
nevidíme, jako třeba rockové
hvězdy. Není vám to líto?
Vůbec ne. Móda populárních stylů
je pomíjivá a pokud se nejedná třeba o Rolling Stones, jejichž sláva
trvá již několik desítek let, tak i ty
nejslavnější skupiny po pár letech
končí, kdežto sólista klasické hudby má za příznivých okolností
možnost koncertovat po světě až
do relativně vysokého věku. Ostatně, celosvětově nejslavnější Čech
všech dob je díky své Novosvětské
symfonii nesporně Antonín Dvořák, tedy zástupce klasické hudby.
Toho znají po celém světě.

Co chystáte pro rok 2015 a co
byste si přál v novém roce?
Počátkem roku natáčení CD Dua
Terpsichore spolu s cimbalistkou
Bronislavou Schoříkovou, v dubnu mé první turné po Kanadě,
v květnu festivaly na Slovensku
a v Rusku, v červenci v Itálii,
v srpnu již 24. mezinárodní kytarový festival BRNO 15, v září
Německo, v říjnu USA, to již podvanácté, v listopadu podeváté
Mexiko. A co si přát? Hodně zdraví, štěstí a úspěchů mým blízkým,
sobě a všem hodným lidem.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Zápis dětí do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol má elektronickou podporu

Mateřské školy zřizované městskou částí Brno-střed se připojily k elektronické podpoře zápisu dětí do mateřských škol, a to
od školního roku 2015/2016.
Vydávání přihlášek bude zahájeno 2. února a skončí 27. února
2015.
Přehled všech školek zřizovaných
městskými částmi ve městě
Brně najdou rodiče na adrese
www.zapisdoms.brno.cz, kde se

také dozvědí podrobné informace, jak při zápisu postupovat. Přijímací řízení bude probíhat ve
třech fázích.
První fáze, vydávání přihlášek,
proběhne ve dnech 2.–27. února.
Přihlášku pro zápis dítěte do
mateřské školy mohou rodiče získat třemi způsoby. Mohou si ji stáhnout na výše uvedených stránkách
ve formátu pdf. Druhou možností
je vyzvednout si přihlášku přímo
v dané mateřské škole. Dny vydá-

vání přihlášek si stanovují ředitelé
mateřských škol v období od 2. do
27. února. Rodiče tedy musejí sledovat aktuální informace na těch
školách, kam chtějí své dítě přihlásit. Třetí místo, kde je možné si
přihlášku vyzvednout, je Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Bc. Prášková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.
Sběr přihlášek na jednotlivých
mateřských školách, tedy druhá
fáze, se uskuteční ve dnech 2.
a 3. března. Ať už rodiče zvolí kterýkoliv ze tří způsobů získání přihlášek, je potřeba je fyzicky přinést do stanovených škol ve
dnech 2.–3. března od 8.00 do
16.00 hodin. Dítě je možné přihlásit do libovolného množství
škol, do každé z nich se však rodiče musejí dostavit osobně
a odevzdat zde přihlášku v papírové podobě. Spolu s přihláškou
musejí rodiče předložit také rodný
list dítěte, svůj občanský průkaz,
doklad o bydlišti, je-li odlišné

od trvalého pobytu uvedeného
v občanském průkaze (např.
nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či trvalý pobyt dítěte (pokud
se liší od bydliště nebo trvalého
pobytu zákonných zástupců).
Od 9. března, což bude třetí fáze
přijímacího řízení, mohou rodiče
očekávat informaci o přijetí/nepřijetí svých dětí do daných mateřských škol. Odpovědný pracovník
z každé školy bude rodiče informovat buď e-mailem, telefonicky
či prostřednictvím SMS nebo
doručením písemného rozhodnutí
o přijetí/nepřijetí. Stěžejním kritériem pro přijetí je věk dítěte a trvalý
pobyt v dané městské části,
s výjimkou zákonem stanoveného
kritéria, kterým je poslední rok
před zahájením povinné školní
docházky. Celý průběh přijímacího řízení bude také možné monitorovat na výše uvedených webových stránkách. Tyto zveřejněné
informace vycházejí z oficiálních
webových stránek projektu.

Martina Žídková

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

Podle zájmu rodičů škola otevírá také kroužky flétny a angličtiny pro
všechny děti zdarma. V průběhu roku děti pravidelně navštěvují divadelní představení, muzea, chodí na výlety a exkurze.
Pro zájemce o přijetí nejsou vyhlášeny dny otevřených dveří, rodiče
si mohou mateřskou školu prohlédnout v termínu, který si smluví s ředitelkou mateřské školy tak, aby návštěvy mnoha rodičů a dětí nezatěžovaly děti a běžný provoz mateřské školy.

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

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Cesta
ke zdraví. Filozofií mateřské školy je přispívat k získání a posilování
zdraví ve všech jeho složkách (fyzické, psychické a sociální). Z hlediska
pedagogické práce je volen osobnostně orientovaný model výchovný
styl s respektem k individuálním a osobnostním potřebám dětí.
Děti se mohou účastnit kroužku keramiky a cvičení, denně je věnován
čas hudebním činnostem. Předškolní děti jsou připravovány na školu
v běžném denním režimu MŠ i formou edukativně stimulačních skupin.
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Zápis dětí do mateřských škol
Trojtřídní mateřská škola je umístěna v klidné části města Brna – Masarykově čtvrti, zajišťuje všestranný harmonický rozvoj dětí v rámci tvořivě-humanistické výchovy.
Poskytuje prevenci vad výslovnosti s bezplatnou odbornou, individuální,
logopedickou péčí. V rámci předškolní výchovy nabízí zábavné cvičení
Sportujeme se Sportíkem na Stadionu Kounicova, angličtinu ZuZu,
keramický kroužek v CVČ Helceletova, plavecký výcvik v bazénu na
Kraví hoře. Mateřská škola organizuje pro děti školy v přírodě, návštěvy
divadel, kin, muzeí apod.

Mateřská škola je dobře a účelně vybavená, záměrně členěná podle
různorodosti aktivit a zájmů dětí, s vlastní školní kuchyní zajišťující
pestrou a zdravou stravu.
Děti se účastní předplaveckého výcviku, dramatického a výtvarného
kroužku, seznamují se s anglickým jazykem, dále keramického tvoření
a předškolní děti se připravují na školu formou edukativně stimulačních
skupin.
Ve spolupráci se Sdružením rodičů jsou pořádány různé atraktivní činnosti, děti navštěvují kulturní, vzdělávací a ekologické akce.

Mateřská škola U sluníček Brno, Horní 16, p. o.

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p. o. – mateřská škola Jánská 22

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

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

Mateřská škola Brno, Francouzská 50, p. o.
Kontakty:
telefon: 545 578 896
e-mail: ms.francouzka@volny.cz
www.msfrancouzska-brno.iplace.cz
Dny otevřených dveří:
Po domluvě
Škola je moderně vybavená a splňuje veškeré prostorové a hygienické
požadavky na provoz. Škola je dvoutřídní a třídy jsou věkově smíšené.
Mateřská škola má k dispozici velkou zahradu‚ která je vybavena herními prvky.
Škola je zaměřena na rozvoj komunikativních dovedností, individuální
přípravu dětí na vstup do ZŠ a preventivní logopedickou péči – mateřskou školu navštěvuje pravidelně speciální pedagog — logoped. Mezi
aktivity školy patří i keramický kroužek.
Ve škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu: Hrajeme
si s duhou celý rok. Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte. Pravidelně probíhají návštěvy kulturních a vzdělávacích pořadů. Cílem všech zaměstnanců školy je vytvoření klidné‚
příjemné‚ rodinné atmosféry a zdravého klimatu v mateřské škole.

Mateřská škola „Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 212 880
e-mail: mshorni@seznam.cz
www.mshorni.cz
Dny otevřených dveří:
19.–20. 1. 2015
Mateřská škola je umístěna v klidné městské části, uprostřed členité,
dobře vybavené zahrady, v blízkosti chráněné krajinné oblasti „Mahenova stráň“ podporující rozvoj ekologického zaměření školy.
Vzdělávání probíhá podle vlastního školního programu „Žijeme všichni
v jednom domě“ se zaměřením na výchovu dětí k ochraně životního
prostředí, ke zdravému životnímu stylu s prožitkem následně výtvarně
vyjádřeným.

Mateřská škola Brno, Kamenná 21, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 213 180
e-mail: mskamenna@centrum.cz
www.mskamenna.cz
Dny otevřených dveří:
20. 1. 2015

Mateřská škola je dvoutřídní školou rodinného typu s menším počtem
dětí ve třídách a velkou vzrostlou zahradou v klidném a tichém prostředí
přímo ve středu města.
Díky své poloze přímo v centru města a zároveň v těsné blízkosti řeky
a lesa rozvíjí u dětí ekologickou výchovu, dále nabízí pohybovou,
taneční výchovu, dramatickou a hudební výchovu, plavání v bazénu
se slanou vodou, anglický jazyk, hru na flétnu, práci s keramickou
hlínou a další mnohé aktivity pro děti.

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o.
Kontakty:
telefon: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz
www.kotlarska.cz
Mateřská škola je součástí základní školy. Ve všech třídách jsou děti
věkově smíšené. MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího programu
s názvem „Pojď si se mnou nejen hrát“.
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Zápis dětí do mateřských škol
Mateřská škola spolupracuje se základní školou, ve které se mohou
předškoláci se svými rodiči účastnit edukativně stimulačních skupin,
což je příprava na vstup do ZŠ. V MŠ dále probíhá výuka anglického
jazyka. Zájemci mají možnost dále využít kroužky keramiky, aerobiku,
juda nebo předplaveckého výcviku. Po celý rok jsou pro děti organizovány výchovně vzdělávací akce – návštěvy divadel, výstav, botanické
zahrady, knihovny, také výlety a pro rodiče ukázky práce s dětmi.

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p. o. – mateřská škola Mlýnská 27
Kontakty:
telefon: 533 433 629
e-maily: zskrenova@zskrenova.cz, skvarilova@zskrenova.cz
www.zskrenova.cz
Dny otevřených dveří:
16. 1. 2015
Mateřská škola Mlýnská 27 je součástí ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21.
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.

Mateřská škola Brno, Křenová 76a, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 241 731
e-mail: mskrenova@iol.cz
Dny otevřených dveří:
20–21. 1. 2015
Mateřská škola leží na břehu Svitavy za parčíkem se Zderadovým
sloupem, ze dvou stran obklopená novou zástavbou. Má prostornou
zahradu se vzrostlými stromy a prostorné třídy. Pracuje podle školního
vzdělávacího programu s názvem „Jsme rádi na světě“.
Mateřská škola nabízí logopedickou péči, výuku angličtiny, cvičení
s hudbou, kurz plavání, kurz lyžování a výtvarný kroužek. Škola pravidelně pořádá návštěvy solné jeskyně, školu v přírodě a spolu s rodiči
výjezd k moři.

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz
www.zskridlovicka.cz
Dny otevřených dveří:
20. 1. 2015 a 10. 2. 2015
Mateřská škola je předškolním oddělením základní školy. Profiluje se
výchovným programem, využívajícím tzv. daltonské vzdělávání. Tato
výchova vede k větší samostatnosti, odpovědnému rozhodování a vzájemné spolupráci dětí. Uvedený program zjednodušuje přechod dětí
do prvního ročníku základní školy.
Pro všestranný rozvoj dětí mateřská škola zajišťuje návštěvy kulturních
akcí (divadelní a filmová představení, muzea, výstavy a planetárium),
využívá keramickou dílnu ZŠ. Nabízí také možnost pohybových aktivit
na školním hřišti a v tělocvičně ZŠ, půldenní a celodenní výlety, plavání
na Kraví hoře, bruslení v hale Rondo, pobyt dětí ve škole v přírodě,
přípravku anglického jazyka aj. Pro předškolní děti a nejen pro ně je
určen kroužek Zvídálek, který vedou učitelky ZŠ a jehož program je
připravován ve spolupráci s Mensou.

Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 213 309
e-mail: skolkanadvorni@seznam.cz
Dny otevřených dveří:
5. 2. 2015
Mateřská škola je zaměřena na tělesný pohyb a otužování. Je možné
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navštěvovat kurz plavání v bazénu na Kraví hoře. Jako příprava na ZŠ
probíhají dva až tři běhy edukativně stimulačních skupin, dále probíhá
výuka anglického jazyka a hra na flétnu. Každoročně MŠ pořádá školu
v přírodě s rehabilitačním programem, pravidelně navštěvuje filmová
a divadelní představení, koncerty a další akce (návštěva Policie ČR,
hasičů, výlety…). Mateřská škola má vlastní kuchyni, kde se připravují
chutná jídla podle zásad pro předškolní děti. Na děti čeká zrekonstruovaná prostorná budova školy s velkou zahradou s novými průlezkami.

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

Mateřská škola Brno, Pšeník 18, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 213 911
e-mail: mspsenik@volny.cz
www.mspsenik.wz.cz
Dny otevřených dveří:
9. 2. 2015 a 13. 2. 2015
Mateřská škola je ve svém programu zaměřena na výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu. Preferuje pohybové aktivity dětí,
především při pobytu venku na školní zahradě a pravidelně dochází
na cvičení v hale TJ „Morenda“.
Předškolní děti jsou systematicky připravovány na vstup do ZŠ a lekce
edukativně-stimulační skupiny probíhají již před zápisem. V programu
„Budulínek“ umožňuje v jarních měsících adaptaci nových dětí před
nástupem do školky.
MŠ pořádá různé akce a dílničky pro děti a rodiče, hojně navštěvuje
kulturní a vzdělávací pořady.
Kroužky: seznamování s anglickým jazykem, hra na flétnu, tanečky.
Rodiče a zájemci jsou vítáni, mohou se přijít kdykoliv podívat.

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o. – mateřská škola nám. 28. října 21
Kontakty:
telefon: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz
www.osmec.cz
Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ nám. 28. října 22. Škola je jednotřídní a děti jsou věkově smíšené. V mateřské škole je vytvářena příjemná, klidná a vstřícná atmosféra rodinného typu jako protiklad
neklidné a uspěchané době a životnímu stylu dnešní společnosti.
K naplnění této filosofie slouží vlastní projekt ŠVP PV – „Náš svět“.
Škola se zaměřuje na podporu zdravého rozvoje dětí každodenním
cvičením a pobytem venku, rozvíjí zdravé životní návyky. K pobytům
venku slouží dětem mj. zahrada ve vnitrobloku školy. Děti cvičí denně

Zápis dětí do mateřských škol
v mateřské škole a v tělocvičně základní školy. Pro zájemce je organizován program „Cvičeníčko“, vedený trenéry – odborníky a návštěvy
solné jeskyně. V zimním období děti bobují v Lužánkách. Děti mají
také možnost pracovat s hlínou a tvořit keramiku.
MŠ je zapojena do projektu „Včasná péče“. Organizuje divadla, besídky,
návštěvy výstav, „Čítárnu“. V knihovně ZŠ jsou pro děti připravovány
tematické pořady. Dětem se pravidelně věnuje logoped. Školka je otevřená, rodiče mají možnost volného vstupu.

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

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

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

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, p. o.
Kontakty:
telefon: 530 310 418
e-mail: soukenicka.ms@seznam.cz
www.mssoukenicka.cz
Dny otevřených dveří:
Po domluvě

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

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

Mateřská škola „Pod Špilberkem“ Brno, Údolní 9a, p. o.
Kontakty:
telefon: 542 214 876
mobil: 736 487 232
e-mail: mspodspilberkem@volny.cz
www.skolka-udolni.cz
Dny otevřených dveří:
V době zápisu
Mateřská škola pracuje podle Školního kurikula zaměřeného na výchovu ke zdravému životnímu stylu, od roku 2000 je zařazena v síti Škol
podporujících zdraví. Zajišťuje logopedickou intervenci pro děti s vadami
řeči, integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Respektuje individuální a vývojové potřeby dětí v souvislosti s jejich
činnostmi v MŠ, snaží se vytvářet nestresující, pohodové prostředí.
V rámci výchovně vzdělávací práce uplatňuje individuální přístup, podporuje komunikaci, spolupráci a samostatnost dětí v rámci dohodnutých
pravidel.
Respektuje motto: „Dítě myslí rukama“, proto každý den nabízí tvořivé
činnosti, vzdělávání probíhá formou prožitkového učení. Děti pracují
s keramickou hlínou, mohou se účastnit cvičení se Sportíkem, plavání
na Kraví hoře, škol v přírodě. Předškoláci se svými rodiči mají možnost
navštěvovat edukativně stimulační skupiny.
Škola má krásnou, velikou zahradu ve svahu pod hradem Špilberk se
vzrostlými stromy a dřevěnými herními objekty. Pobytem venku, téměř
za každého počasí, i vybavením tříd tělovýchovným nářadím a náčiním
a různými psychomotorickými a rehabilitačními pomůckami, napomáhá
zdravému tělesnému rozvoji dětí.
MŠ je otevřena přítomnosti rodičů, umožňuje adaptační režim, rodiče
mají kdykoliv možnost přijít do tříd a účastnit se programu dětí.
Při mateřské škole aktivně pracuje Klub rodičů, který se velkou měrou
podílí na zajišťování dalších aktivit pro děti a společných akcích.

Mateřská škola Brno, Údolní 68, p. o.
Kontakty:
telefon: 543 245 271
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Zápis dětí do mateřských škol
e-mail: msudolni@cmail.cz
www.msudolni68.cz
Dny otevřených dveří:
Po domluvě

Dny otevřených dveří:
V době zápisu
Mateřská škola rodinného typu se nachází v klidné části vnitrobloku
ulic Vídeňská a Havlenova. Vzdělávání probíhá podle vlastního školního
programu „Roste ze mne osobnost“, jehož cílem je vychovat z dětí
samostatné, sebevědomé osobnosti, vědomé si vlastní identity, schopné budovat vztahy založené na vzájemném respektu. Škola je zařazena
do projektu „Výuka angličtiny na vybraných školách v Brně“, seznamování s anglickým jazykem probíhá ve všech třídách.
Součástí školy je školní zahrada vybavená novými herními prvky,
pítkem a multifunkčním hřištěm s gumovým povrchem. Stravu zajišťuje
vlastní kuchyně. Zájmy dětí rozvíjí kroužek pohybový a keramický,
pohybové aktivity projekt „Úterý v pohybu“. Pro předškoláky škola zajišťuje logopedickou péči a Edukativně stimulační skupiny. Ve spolupráci
se spolkem rodičů – SRPŠ Vídeňská jsou pořádány různé atraktivní
akce.

Mateřská škola Brno, Vinařská 4, p. o.
Mateřská škola má tři třídy, s prodlouženým provozem od
6.30–17.00 hod, je situována přímo u zastávky tramvaje ve vilové čtvrti.
Škola vytvořila vlastní školní vzdělávací program Letadélkem za poznáním a zábavou, se zaměřením na multikulturu. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dětí, na rozvoj tělesné zdatnosti, upevňování
jejich zdraví, rozvoj dovedností, individuální přípravu dětí na vstup do
ZŠ. Zájemci mají možnost využít kroužky keramiky, předplaveckého
výcviku či kroužku výtvarné výchovy. Po celý rok jsou pro děti samozřejmostí výchovně vzdělávací akce jako návštěvy divadel, výstav,
knihovny, také výlety, besídky, sportovní odpoledne a pro rodiče ukázky
práce s dětmi.
Pro děti jsou organizovány pobyty na škole v přírodě.

Mateřská škola Brno, Úvoz 57, p. o.
Kontakty:
telefon: 541 212 843
e-mail: msuvoz@msuvoz.cz
www.msuvoz.cz
Dny otevřených dveří:
31. 1. 2015
Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí pod Kraví horou v blízkosti MHD. Na budovu školy navazuje školní travnatá zahrada, která
umožňuje dětem dostatek pohybu a tvůrčích činností na dvou velkých
pískovištích. Děti často chodí na procházky na Kraví horu, kde se
mohou proběhnout, prozkoumat cestičky mezi zahradami a pozorovat
proměňující se přírodu.
V pěti věkově smíšených třídách se děti s humorem, pomocí her a aktivit
učí zvládat připravené úkoly a naplnit slova R. Fulghuma „Všechno,
co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ S dětmi
učitelé pracují podle vlastního školního vzdělávacího programu „Boudo,
budko“, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Cílem je rozvíjet dítě přirozenou cestou pomocí prožitkového učení a praktických zkušeností. Zaměstnanci školy se snaží o to,
aby socializace dětí probíhala v klidném, příjemném a inspirativním
prostředí.
K tradičním akcím školy patří vánoční dílna s vystoupením dětí, karnevalový týden, oslava Dne dětí, slavnostní rozloučení s dětmi, které
odcházejí do 1. třídy, kulturní a divadelní akce, dopolední výlety za
poznáním. V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat taneční
kroužek a nejstarší děti výuku anglického jazyka.

Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, p. o.
Kontakty:
telefon: 530 319 221
e-mail: ms.videnska@seznam.cz
www.msvidenska.cz

24
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2015

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

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

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

Pozvánky na akce radnice
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Volný čas

Veletrhy cestovního ruchu také pozvou do světa lákavých chutí
V polovině ledna na brněnském
výstavišti proběhnou tradiční
veletrhy cestovního ruchu Go
a Regiontour, kde na návštěvníky čeká pestrá nabídka zájezdů, výletních cílů, ale také
nejrůznějších zážitků od adrenalinových sportů až po ochutnávky gastronomických specialit.
Hlavním tématem bude opět
aktivní dovolená, a to v nejrůznějších podobách. Početnou cílovou
skupinu cykloturistů osloví cyklistická vesnička s informačními
materiály o cyklotrasách, cyklostezkách a doprovodných službách. V nabídce aktivní dovolené
samozřejmě mají své pevné
místo také pěší turistika, lázeňství, wellness, přehlídka golfových
resortů a skiareálů. V rámci veletrhů se uskuteční 3. ročník festivalu RegFoodFest, který pozve
do světa lákavých chutí. Velký pro-

stor bude věnován také prezentaci pivovarů. Nabídku doplní
regionální potraviny a projekty
Vína z Čech a Moravy a Svět kávy.
Na RegFoodFest naváže finále
již 21. ročníku soutěže Gastro
Junior Brno – Bidvest Cup, která
je zároveň Mezinárodním mistrovstvím České republiky mladých
kuchařů, cukrářů a číšníků. Nejlepší žáci těchto oborů z více než
40 odborných škol budou po tři
dny měřit své síly přímo před zraky návštěvníků veletrhů cestovního ruchu. Zcela nevšední cestovatelské zážitky pak nabídne
18. ročník festivalu Go Kamera,
který se v Kongresovém centru
brněnského výstaviště koná po
celé čtyři veletržní dny.
Veletrhy Go a Regiontour proběhnou v termínu od 15. do 18. ledna
(první den je vyhrazený odborným návštěvníkům). Více informací na www.regiontour.cz.

(mar)

Děti z Brna jezdí pravidelně za koňmi na Zámecký statek

Zámecký statek zve děti z Brna
na víkendové jezdecké kroužky, které ve spolupráci se SVČ
Lužánky úspěšně fungují již
čtyři roky.
Výjezdy na Zámecký statek ke
koním jsou zpravidla jednou za
měsíc na celý víkend a jsou určené
pro děti starší sedmi let. Pro zájemce o teorii je otevřen kroužek
Kamarád kůň – vedený pedagogem ve SVČ Lužánky, jedenkrát
týdně je schůzka (není podmínkou) a odjezd na statek je vždy
v pátek odpoledne zhruba v 17

hodin z nádraží v Králově Poli
a děti se vracejí v neděli odpoledne
tamtéž. Skupinu vždy doprovázejí
dva brněnští spolupracovníci.
Program je koncipován jako jezdecký kurz pro začátečníky
i pokročilé. Děti se s koňmi seznámí nebo si prohloubí své dovednosti. K výcviku začátečníků je
k dispozici krytá i venkovní jízdárna. Jezdí se ve skupinách na jízdárně nebo v terénu. Také zde
probíhá výcvik – nacvičování cvalu, splynutí s koněm, rovnováha,
těžiště apod. V případě špatného
počasí se může nacvičovat gym-

26
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2015

nastika na koni, která je výbornou
metodou nácviku rovnováhy.
K dispozici je třináct koní od poníků až po sportovní. Mimo ježdění
na jízdárně i po okolí je zajištěn
zajímavý program.
Zámecký statek byl založen
v březnu 2001. Od počátku šlo
o volnočasovou aktivitu dětí
a mládeže z rodin s nízkými příjmy
(jezdectví pod vedením trenéra
je obvykle velice nákladné),
postupně s přijímáním i postižených jezdců. Po dohodě s o. s.
Šemík byl založen Parawestern
v ČR. Pro svou činnost provozo-

vatelé využívají chov koní, rekreační ježdění a PPJ (psychologicko pedagogické ježdění) nikoliv
jako sportovní aktivitu, ale jako
náplň volného času formou vzdělávání a výchovy, při nichž koně
a vše co s nimi souvisí, slouží jako
metodická pomůcka a především
jako vysoce účinná motivace.
V roce 2010 byla dokončena
rekonstrukce Zámeckého statku
v Dolní Rožínce na moderní centrum westernového ježdění dětí,
mládeže a handicapovaných
jezdců.

(mar)

Volný čas

Zájemci se s Lipkou naučí řemeslům a výtvarným technikám

Díky řemeslným kurzům Lipky
mohou všichni, kdo rádi tvoří
z nejrůznějších materiálů, najít
aktivní relaxaci, při které si
vytvoří krásné i užitečné výrobky a setkají se s podobně naladěnými lidmi.
Lipka – pracoviště Lipová se již tradičně věnuje organizaci řemeslných kurzů. Účastníci v nich nacházejí inspiraci, poznávají nejen
současné výtvarné techniky, ale

mají také možnost vyzkoušet stará
řemesla. Zkušení lektoři učí práci
s vybranými materiály a současně
nabízejí nápady a návrhy, jak vyrobit užitečné i ozdobné předměty.
Materiálů i výrobků je nepřeberně
– ozdoby z organzy, keramické
doplňky, dřevěné formičky či lžičky,
tvorba ze slámy i šustí, drátů, korálků a jiné. Už v polovině ledna chystá Lipka kurz, kde se zájemci naučí
pod vedením zkušeného řezbáře
vyřezat vlastní lžičku z (lipového)

dřeva, o pár dní později si zájemci
budou moci uplést ošatky ze slámy
či kukuřičného šustí. Vypsané termíny se rychle plní, aktuální infor-

mace o kurzech včetně přihlášek
jsou na webu www.lipka.cz/lipova
v sekci Kalendář akcí.

(mar)

V blízké době Lipka zve na tyto řemeslné kurzy
16. ledna 2015 Dřevěné lžičky (František Dubovský)
21. ledna 2015 Ošatky ze slámy (Jana Papírníková)
7. února 2015 Ošatky z kukuřičného šustí (Jana Papírníková)
13. února 2015 Drátěné dekorace (Hana Juránková)
18. března 2015 Zvířátka z korálků (Jana Papírníková)

Turistická trasa provede návštěvníky po stopách Leoše Janáčka

Trasa zahrnuje nejdůležitější
místa, která jsou spojena se
životem a dílem skladatele
Její pastorkyně, Příhod lišky
Bystroušky či Sinfonietty, a jehož tvorba patří k tomu nejvýznamnějšímu, co hudba 20. století světu přinesla.
Prohlídkový okruh Po stopách
Leoše Janáčka připravilo Turistické informační centrum k příležitosti loňských oslav 160. výročí
narození tohoto hudebního skladatele. Prohlídkový okruh je možné navštívit v průběhu celého
roku. S průvodci Turistického informačního centra je ale potřeba si

termín dopředu domluvit. Prvním
zastavením na trase okruhu Po
stopách Leoše Janáčka je Augustiniánské opatství sv. Tomáše na
Starém Brně. Tam bylo Leoši
Janáčkovi umožněno hudební
vzdělání. Se Starým Brnem je
jeho život úzce spjat – navštěvoval tam obecnou školu i reálku,
působil jako pedagog, vedl kůr
v bazilice, oženil se, narodily se
a zemřely mu tam obě děti.
Dalším bodem na trase je budova
Fakulty architektury VUT. Původně ústav pro vzdělávání učitelů
Janáček vystudoval, následně
tam vyučoval a také poznal svoji
budoucí manželku Zdenku, dceru

ředitele ústavu. Na trase okruhu
je i Besední dům, kde sídlily české
spolky a v Besedě brněnské
vystupoval Leoš Janáček jako
sbormistr. Na spolkových koncertech pak vystupoval jako klavírista
a především i jako dirigent. Dále
pak prohlídka zahrnuje Bílý dům,
kde sídlila první stálá profesionální divadelní scéna ve městě,
a kde poprvé v roce 1904 zazněla
Janáčkova opera Její pastorkyňa.
Dalším zastavením na trase okruhu je Chleborádova vila a Památník Leoše Janáčka. Ve vile sídlila
varhanická škola, jejímž ředitelem
byl Leoš Janáček. Na zahradě vily
byl pro ředitele postaven dome-

ček, Janáček se tam nastěhoval
v roce 1910. V Památníku lze vedle výstav vidět i zachovanou
původní pracovnu Leoše Janáčka, včetně jeho klavíru značky
Ehrbar, který dostal jako svatební
dar a u kterého zkomponoval
snad všechna svá díla.
Prohlídkový okruh Po stopách
Leoše Janáčka lze s průvodkyněmi Turistického informačního
centra projít za dvě hodiny. Vstupenky lze zakoupit v informačním
centru TICmB v Radnické ulici.
Výklad je možné objednat si
v anglickém, německém a ruském
jazyce. Více na www.gotobrno.cz.

(mar) Foto: TICmB

27
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2015

Kultura

Historii Grand Prix Brno představuje Technické muzeum Brno

Dlouhodobou výstavu k historii
silničních závodů v Brně pořadatelé pojmenovali Brno na
dvou kolech. Vzpomene i na
začátky motocyklového sportu
v Brně v roce 1903. Letos se
navíc slaví 85 let Masarykova
okruhu.
S motocyklovým sportem a závody se Brno setkalo poprvé už
v roce 1903, kdy se na silnici
z Brna do Vídně jely tři distanční
závody motocyklů. Bylo to dokonce o rok dříve než s automobilovým sportem. Na samostatný velký závod si však motocykly
musely ještě nějakou dobu počkat.
Nejdůležitějším bodem v historii

silničních závodů v Brně byl vznik
Masarykova okruhu (1930). I když
se do jeho historie motocykly
nezapsaly hned od počátku, od
roku 1950 se staly jeho nedílnou
součástí. Masarykův okruh se
během své historie proměnil celkem pětkrát, tyto etapy jsou částečně zachyceny již ve stálé expozici „Jak jsme jezdili“. Záměrem
nově chystané dlouhodobé výstavy je představit nejen slavnou éru
motocyklů na Masarykově okruhu,
ale také neméně živou současnost.
Masarykův okruh prezentuje Brno
s několika malými přestávkami už
přes 80 let. Od počátku hrál velmi
významnou roli nejen ve vývoji
automobilizmu, inspiroval kon-

struktéry a výrobce automobilů
a motocyklů k hledání nových koncepcí. Jejich snaha o dosažení
vyšších met ovlivnila v konečném
důsledku také vývoj motorů, motocyklů a automobilů vyráběných
nejen v Brně, na Moravě, ale
v celém Československu. Prostřednictvím Masarykova okruhu
se proslavilo nejen Brno, ale také
Československá republika.
Cílem výstavy je především složit
hold všem nadšeným jezdcům,
konstruktérům, mechanikům
a ostatním, kteří stáli u zrodu
brněnského okruhu a okruhového
závodění vůbec. Byli to hrdinové,
kteří usedali za volanty či řídítka
leckdy nespolehlivých strojů
a vydávali se vstříc dobrodružství
doslova s větrem o závod. Jen
díky jejich odvaze se zkoušely
nové koncepce a mohly tak být
vyvíjeny další moderní, dokonalejší a rychlejší stroje.
Základ výstavy „Brno na dvou
kolech“ tvoří exponáty ze soukromé
sbírky Václava Svobody. V rámci
výstavy se tedy představí zahraniční i české silniční závodní motocykly různých kategorií.Velmi atraktivní jsou motocykly, které byly
stavěny soukromě leckdy jen

v několika kusech, a přesto dosáhly
velice dobrých výsledků (např. FB
Ravo 125, Perti 80 etc.). Návštěvníci si budou moci mimo jiné také
prohlédnout dva motocykly z produkce Metalexu, které v současné
době jsou k vidění už jen velmi zřídka. Díky aktivní spolupráci s Automotodromem Brno s. r. o. budou
vystaveny také moderní stroje jako
například FTR M210 Cardion AB
2010 brněnského jezdce Karla
Abrahama. Nedílnou součástí
výstavy jsou také dva infopointy
a filmová projekce (záznamy ze
Závodů družby národů, Velkých
cen ČSSR i ze současnosti). První
infopoint nabídne návštěvníkům
hlubší pohled do historie okruhu,
zajímavé okamžiky a fotografie ze
závodů i zákulisí. Druhý infopoint
je využit pro webovou aplikaci s 3D
modely vystavených motocyklů
a podrobnějšími popiskami.
Vzhledem k tomu, že výstava je
plánována jako dlouhodobá, bude
část motocyklů průběžně obměňována unikátními stroji ze sbírek
dalších soukromých majitelů, vždy
k příležitosti významného výročí.
Výstava je otevřená v hlavní budově Technického muzea v Brně na
Purkyňově ul. 105.
 (mar)

Pavilon Anthropos zavede diváky do starší doby bronzové
Mezinárodní výstava Mykény
a střední Evropa je zaměřená
na období starší doby bronzové
před více jak 3 500 lety, kdy pravěké společnosti střední Evropy navázaly intenzivní kontakt
s oblastí časně antických civilizací ve Středomoří (s egejskou oblastí, mykénskou kulturou).
Tento vztah se projevuje také na
Moravě, a to nejen doklady
obchodní činnosti (importy a výměna zboží po jantarové stezce
vedoucí povodím řeky Moravy),
ale také snahou o napodobování
architektury nejstarších mykénských měst nebo vyspělého stylu
života. V této souvislosti lze říci,
že se střední Evropa včetně
Moravy stala součástí světa rodící
se antické civilizace, kterou na
velké vzdálenosti spojovalo vědomí vzájemné identity a také například společného náboženského

(mytologického) výkladu světa,
který je znám od pozdějších řeckých autorů, jakým byl např.
Homér.
Výstava obsahuje tři základní celky. První je věnován území Moravy ve starší době bronzové, tj.
v době 2000–1500 let př. n.l. Představeny jsou originály archeologických nálezů únětické kultury
a věteřovské kultury – keramika
ze sídlišť, nálezy hrobových celků,
obchodní i rituální depoty bronzových předmětů atd.
Druhá část výstavy prezentuje
velmi cenný soubor archeologických nálezů otomanské kultury
z východního Slovenska s velmi
bohatými doklady ovlivnění časně
antickými civilizacemi. Součástí
expozice je tvarově velmi zajímavá pravěká keramika z pohřebiště
a opevněného sídliště v Nižné
Myšli, kostěná zbroj, zlaté a bronzové předměty, ale také například
vzácný chlebový idol vyrobený ze
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směsi hlíny a pšeničné mouky.
Poslední třetí celek je věnován
vlastním časně antickým Mykénám, známé archeologické lokality na severovýchodě Peloponésu. Velké bohatství zdejších
nálezů je, vedle velkoformátových
fotografií a trojrozměrného modelu Mykén, prezentováno zejména
originálními archeologickými nálezy a rovněž velmi hodnotnými
kopiemi nejznámějších zlatých

a kovových předmětů nalézaných
v mykénských šachtových hrobkách (zlaté tepané čelenky, zlatá
tzv. Agamemnónova pohřební
maska, zlaté tepané číše z Vafia,
bronzové zdobené krétské dýky,
meč, atd.).
Výstava je otevřená až do
16.srpna 2015 v Pavilonu Anthropos na Pisárecké 5.

(mar)
Foto: zdroj MZM

Kultura

Dámské duo violoncellistek vydává po čtyřech letech novou desku
Andrea Konstankiewicz s Dorotou Barovou vystupující pod
jménem Tara Fuki spojily a propletly svá violoncella a hlasy
a daly vzniknout devíti skladbám na pátém řadovém albu
Winna. Pokřtí ho v brněnském
Sále Břetislava Bakaly.
Nahrávání alba Winna probíhalo
v Praze v létě 2014 ve spolupráci
s Miroslavem Chyškou (Ilustratosféra), který se na CD podílí také
producentsky. Autorka převážné
části textů Dorota Barová potvrzuje, že koncepce alba byla jasná
od začátku: „Od počátku jsme
chtěly udělat desku zase samy,
bez hostů. Cítily jsme, že materiál
a nápady jsou silné. Využily jsme
možnosti nahrávacího studia a do
některých skladeb jsme si dohrály
a dozpívaly další melodie.“
Výsledkem je akustická nahrávka
silných melodií, jež odkazuje na

vysoce ceněný debut Piosenki do
snu.
Tara Fuki na předchozích nahrávkách také využívaly elektroniku.
Tentokrát je album převážně
elektroniky prosté. Dorota Barová
je autorkou sedmi textů, které
jsou, tak jako na všech předchozích nahrávkách, v polštině. Dámy
také opět nezapomněly na svého
oblíbeného polského básníka
K. K. Baczynskeho a zhudebnily
jeho báseň Piosenka dla Anni.
Přesto jednu výjimku album má,
a to jediný český text Závrať, který
napsala Andrea Konstankiewicz.
Přestože Andrea Konstankiewicz
žije ve Francii a do ČR se vrací
nepravidelně, Tara Fuki stále
pokračují ve své činnosti. „Je pravdou, že to trochu komplikuje přípravu nahrávek, ale čtyři roky není
zas tak dlouhá doba. Navíc v mezičasí vznikaly nové písničky, které
už hrajeme nějaký čas na koncer-

tech. Ale samozřejmě i vzdálenost
mezi Českem a Francií v tom hraje
roli. Taky se mi narodil syn, kterému teď bude rok,“ svěřila se Barová. Za svou hudbu obdržely dámy
ocenění Akademie populární
hudby v kategoriích Alternativní
hudba – World music a Objev roku
za rok 2001 a v kategorii World

music za rok 2007. Křest desky
se uskuteční v úterý 20. ledna
v 19.30 hodin v Sále Břetislava
Bakaly. Jako host se na pódiu
objeví Beata Bocek. Vstupenky
lze za 120 Kč pořídit v předprodeji
TICmB a za 160 Kč na pokladně
Sálu Břetislava Bakaly.  (mar)
Foto: Anna Krahulcová

Neslyšící herečky nabízejí ve hře Časoprostor i své vizuální básně

Ojedinělý zážitek nabízí inscenace brněnského Studia Marta
s názvem Časoprostor. Její
snahou je odbourávat komunikační bariéry mezi slyšícími
a neslyšícími.
V autorském projektu studentů
Divadelní fakulty JAMU, který zrežírovala Zoja Mikotová, jsou hlavními postavami výhradně dívky –
čtyři neslyšící dívky. Ty v inscenaci
odhalují svá přání a pochyby. Hra
je o hledání, síle fantazie a nutnosti vnitřní svobody. Diváci si
mohou společně v průběhu sledování představení odpovídat na
následující otázky. Co se odehrává v hlavě dívek, které si přivydě-

lávají v kuchyni mytím nádobí?
O čem sní, po čem touží a do
jakých světů unikají během
drhnutí talířů? Kým byly, kým jsou
a kým by chtěly být? „Jazyk Neslyšících tedy znakový jazyk je vizuální a odehrává se tedy v čase
a prostoru. Odtud název. V čase
a prostoru se odehrává celý náš
život. Jsou však i jiné časy a jiné
prostory mimo ty běžné,“ poznamenala režisérka Zoja Mikotová.
Součástí inscenace je i autorská
tvorba aktérek v podobě vizuálních básní. „Novinkou inscenace
Časoprostor je využití znakového
jazyka nejen v jeho jevištní formě
v básních a písních či tanci, ale
i v čistě hovorové formě. Tvoří tak

emocionální charakteristiku dívek
bez stylizační formy, jsou eruptivními výpověďmi a dokladem mnohotvárnosti znakového jazyka,“
sdělila Mikotová.
Mnoho situací vznikalo podle
inscenátorek společným hledáním
všech tvůrců. „Nebývalou roli hraje
výtvarná podoba inscenace. Studentky 1. ročníku magisterského
studia scénografie Juliána Kvíčalová, Markéta Šlejmarová, Jana
Tkáčová jsou také tvůrkyněmi zajímavě použité animace. Spojení
animací a světelného designu
zahraničního studenta Barucha
Shpigelmana jsou překvapivým
rámcem celého pohybového dění,“
uvedl Luboš Mareček z JAMU.

Významnou roli sehrává v pohybově - výtvarné inscenaci hudba
a zvuky. „Jevištní znakový projev
neslyšících herců je pro slyšícího
diváka vizuálním zážitkem, baletem rukou a možností nahlédnout
do duše neslyšícího člověka,“ řekla dramaturgyně neobvyklé inscenace Veronika Broulíková.
Ateliér Výchovné dramatiky pro
Neslyšící uvedl ve studiu Marta
od svého vzniku v roce 1992 řadu
inscenací, které slavily úspěch
i na mezinárodních festivalech.
Například Capricos, Genesis
nebo Bajky a sny.


(mar)
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Unikátní výstava mapuje dílo romského naivisty Rudolfa Dzurka

Muzeum romské kultury v Brně
připravilo retrospektivní výstavu „Století pohrom – století
zázraků Rudolfa Dzurka“.
Vzhledem ke křehkosti obrazů
jde na dlouhou dobu o poslední
příležitost vidět dílo tohoto
věhlasného romského umělce
v takto velkém rozsahu.
Do 20. března mají zájemci unikátní příležitost prohlédnout si
dílo jednoho z nejvíce ceněných
romských umělců. Rudolf Dzurko (1941–2013) pocházel z tradiční romské osady na východním Slovensku, poválečný
přesun rodiny do severních Čech

pro něj znamenal zásadní životní
zvrat.
„Pracoval jako dělník ve sklářských
závodech a zhruba ve třiceti letech
začal z barevné skleněné drtě –
vlastně odpadního materiálu – tvořit své naivistické obrazy,“ vysvětluje kurátorka výstavy a ředitelka
Muzea romské kultury Jana Horváthová. Ačkoliv od 70. let Dzurko
vystavoval, živil se všelijak, třeba
jako topič nebo zedník. Po roce
1989 koupila několik jeho obrazů
Národní galerie a dnes se hodnota
jeho díla počítá v milionech.
„Výstavu tvoří 39 skleněných
obrazů a 8 dřevěných soch, většina pochází ze sbírky Muzea

romské kultury, některá zapůjčili
různí soukromí majitelé. Dílu
Rudolfa Dzurka je v muzeu věnován rozsáhlý prostor, respektive
veškeré prostory určené pro přechodné výstavy. Zatímco přízemní velký sál ukáže obrazy spojené
tématem světa Romů, jejich bídy
i fantazie, bláznovství i lidskosti
a také věčného hledání svého
místa, ve druhém patře budou
k vidění díla inspirovaná ženou,
matkou i milenkou, ústředním to
motivem autorových úvah. K frekventovaným námětům patří
v Dzurkově díle i smrt, k té se stále
vrací až s obsesivní nutkavostí,
ale také jistou dávkou břitkého

humoru. Zbývající díla pak uvádějí
příběhy Romů do historických
souvislostí 20. a 21. století tak,
jak tyto události vnímal sám
autor,“ zve Jana Horváthová.
A dodává, že jde pravděpodobně
na dlouhou dobu o poslední dílo
vidět obrazy Rudolfa Dzurka
v takovémto rozsahu. V důsledku
použité techniky jsou totiž velmi
křehké a tak budou poté opět uloženy do depozitáře, řadu z nich
bude nejspíš nutné také postupně
zrestaurovat. Výstavu lze zhlédnout v Muzeu romské kultury
na Bratislavské 67. Více na
www.rommuz.cz.
 (mar)
Foto: zdroj MRK

Na Leitnerce zazpívají Včelí medvídci a posléze zahraje jazzové duo
V neděli 11. ledna od 15.00 se
na Leitnerce odehraje známý
a oblíbený příběh včelích
medvídků Brumdy a Čmeldy
a jejich kamarádů. Na konci ledna do Klubu Leitnerova zavítá
jazzové duo Martina Kratochvíla a Tonyho Ackermana.
Pohádkový příběh plný písniček,
pod názvem Včelí medvídci zpívají, se odehraje v režii a v hlavních
rolích Divadla Věž.Tam, kde v noci
jasně svítí světlušky, se budou dít
velké věci. Nejen, že si mohou malí
a velcí diváci společně s čmeláky
zazpívat všechny známé písničky,
ale uvidí také například Cvrčka
s rozladěnými housličkami, měňavého brouka Kvapníka, který
pořád někam pospíchá, parádivou
Čmelinku a samozřejmě nebude
chybět ani loupeživý strašák Pučmeloud. Hudbu a všechny kouzelné melodie k této pohádce vytvořil
skladatel Petr Skoumal, texty písní

napsal Zdeněk Svěrák. Během
hodinového představení diváci
uslyší všechny písničky živě.Vstupenky je možné rezervovat na:
info@leitnerka.cz, koupit v brněnských předprodejích (Indies, TIC,
Kudrna, FT Records) nebo zakoupit přímo před představením. Cena
je 90 Kč, při koupi pěti vstupenek
je pátá zdarma. Na děti čeká slosování ze vstupenek o pěknou
cenu.
V pátek 30. ledna bude Leitnerka
patřit jazzu. Duo Martin Kratochvíl
aTony Ackerman společně zahrají od 19.30 hodin. Kdo zná dosavadní Kratochvílovou tvorbu,
bude možná trochu překvapen.
Od prvního, ještě amatérského
Jazzu Q s Jiřím Stivínem z roku
1965, orientovaného na tehdy
nejnovější freejazzové výboje,
přes následující jazzrockovou etapu, období úspěchů ve filmové
tvorbě a dosud definitivně neuzavřenou kapitolu počítačové hudby
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se Kratochvíl vrací na začátek své
muzikantské kariéry – k akustickému klavíru. Jeho partnerem je
tentokráte americký kytarista Tony
Ackerman, působící v Praze od
roku 1983. Tento světoběžník
narozený v Římě (1950) strávil
mládí v Kalifornii a s hudbou se
nejvíce sžil v bostonském univerzitním předměstí Cambridgi.
S Martinem Kratochvílem se zná
od prvních letmých kontaktů

v Praze začátkem 70. let a později
se setkali také v USA, kde Kratochvíl studoval na Berklee Art College of Music. Žádného však ani
ve snu nenapadlo,že se jednoho
dne sejdou na koncertním pódiu
a dokonce ve studiu. Tak odlišné
byly směry jejich hudebního vývoje. Avšak právě ona odlišnost
jejich hudebního zázemí dodává
jejich společné hudbě zvláštní
osobitost.
 (mar)

Kultura

Oběti holocaustu připomene a uctí představení Hygiena krve
Divadlo Líšeň společně s Židovským muzeem a Klubem
Leitnerka pořádají večer
k uctění Dne památky obětí
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
Tento den připadá na 27. ledna,
kdy byl před sedmdesáti lety
osvobozen vyhlazovací tábor
Osvětim-Březinka. Autorská hra
brněnského divadla Líšeň s názvem Hygiena krve je inspirovaná svědectvími a vzpomínkami
lidí, kteří prožili holocaust, ale
i dobovými dokumenty, projevy
nacistických vůdců a texty ze
současných militantních neonacistických webů. Má reagovat na
vzrůstající agresivitu, nesnášen-

livost, skrytý i otevřený rasismus
a neofašismus.
„Jsem ráda, že můžeme hru
uvést u příležitosti Dne památky
obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti. Toto téma
vnímáme jako stále živé. S rozdělováním lidí na důležité a méně
důležité se setkáváme pořád. Ne
všude má lidský život stejnou
cenu a nevraživost se lehce
může změnit v agresi a násilí.
Jsme také svědky neustálých
pokusů o zpochybnění minulosti,
například v případě koncentračního tábora v Letech, který v současné době slouží k chovu prasat. Proto je velmi důležité se
zabývat tématem holocaustu
stejně jako si připomínat hodnotu

leden 2015
neděle 11. ledna, 15.00 hod.
DIVADLO VĚŽ
Včelí medvídci zpívají – veselý pohádkový příběh
úterý 13. ledna, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen
ze světa literatury
úterý 20. ledna, 19.30 hod.
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO:
CARLOS SANTANA – kytarový virtuos
středa 21. ledna, 19.30 hod.
COUNTRY TANČÍRNA
Country taneční večer pod vedením lektorů
K tanci a poslechu hraje kapela ZIMOUR
pátek 23. ledna, 19.30 hod.
CVYKR
Brněnská bluegrassová formace
Hosté – progresivní punkgrassová sestava
TOTOK z Velkých Němčic
úterý 27. ledna, 19.00 hod.
HYGIENA KRVE
Divadlo Líšeň
Pokleslý loutkový kabaret o zušlechtění života
na zemi
čtvrtek 29. ledna, 19.30 hod.
TONY ACKERMAN (USA) A MARTIN KRATOCHVÍL (CZ)
Akustický koncert amerického jazz-bluesového
kytaristy a zpěváka, za doprovodu jazzového
klavíristy a pionýra českého jazzrocku

NABÍZÍME:
5měsíční KURZ KALANETIKY
Každé pondělí od 17.00 do 18.30 hod. (1. lekce
5. ledna 2015). Cena 850,–
5měsíční KURZ POWER JÓGY
Každé pondělí od 19.00 do 20.00 hod. (1. lekce
5. ledna 2015). Cena 850,–

Změna programu vyhrazena!

KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00
hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FT Records – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD

KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz

lidského života a lidská práva
obecně,“ uvedla k představení
jeho režisérka Pavla Dombrovská.
Inscenace, v níž důležitou roli
sehrává výtvarná a hudební složka, vychází z dobových materiálů
a využívá dobové vyhlášky
a zákony, výpovědi pamětníků,
nacistické projevy zaznamenané
v dokumentárních filmech, výpovědi nacistů v průběhu Norimberského procesu. Inspiruje se
také překvapivě parafrázujícími
texty v médiích.
Po představení následuje beseda s pamětnicí Erikou Bezdíčkovou, která přežila Osvětim.
Divadlo Líšeň pokračuje touto
inscenací v linii tvorby orientova-

né na tematiku lidských práv
a aktuálních společenských
témat (inscenace Putin lyžuje,
romské inscenace Paramisa –
Chytrý hloupý Rom, Schovejte si
slepice, Princezna Tma). Hra je
uváděna také jako součást vzdělávacího projektu Konečné řešení a současná Evropa. Projekt
nabízí školám komponovaný program – inscenaci společně
s besedou s pamětníkem nebo
přednáškou odborné lektorky
a výstavou Romský holocaust.
Představení se koná 27. ledna
v 19.00 hodin v Klubu Leitnerka
na Leitnerově 2.


Martina Žídková

leden 2015
pátek 9. ledna, 9.30 hod.
PESkvil

čtvrtek 22. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
Drákula

sobota 10. ledna, 10.15 a 15.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera

čtvrtek 22. ledna, 12.00 hod.
Divácký seminář

sobota 10. ledna, 17.00 hod.
Dětská dílna

pátek 23. ledna, 9.30 hod.
Drákula

neděle 11. ledna, 10.00 hod.
Dárek z pekla
pronájem DS Tak Jo Brno

sobota 24. ledna, 10.15 a 15.30 hod.
Moravský Budulínek

úterý 13. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Kdo zachrání Isabelu?
středa 14. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Zvědavé slůně
koprodukce

sobota 24. ledna, 17.00 hod.
Dětská dílna
pondělí 26. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek
úterý 27. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků

čtvrtek 15. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Zvědavé slůně
koprodukce

středa 28. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků

pátek 16. ledna, 9.30 hod.
Ondráš a Juráš

čtvrtek 29. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera

sobota 17. ledna, 10.15 a 15.30 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech

sobota 31. ledna, 10.15 a 15.30 hod.
Kocour v botách

sobota 17. ledna, 17.00 hod.
Dětská dílna

sobota 31. ledna, 17.00 hod.
Dětská dílna

pondělí 19. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech
úterý 20. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
Spalovač mrtvol
úterý 20. ledna, 12.00 hod.
Divácký seminář
středa 21. ledna, 9.30 hod.
Spalovač mrtvol

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

VELETRH řešení VII.

ha ň
Pra Plze

PODNIKAT
CHYTŘE A

S ODVAHOU

www.veletrhreseni.cz

c
ne no
Br

Tř i

5. února 2015
Brno, hotel Santon
Živá setkání plná zkušeností,
know how, trendů a inspirací

MODELEM
M
Ý
V
O
N
S
BI A
ŠKODA FA
NA HOKEJ
S OU T Ě Ž
P ENK Y !

O VSTU

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km

Přijďte se seznámit s vozem nová ŠKODA Fabia a vyhrajte
účast na hokejové události roku 2015!

Kupón na slevu 25 %

Přivítejte nového automobilového šampiona! Vyhraje to u vás tvary ostrými jako čerstvě
nabroušená brusle, spoustou prostoru pro váš rodinný tým a nabídkou komfortu a techniky
z vyšší ligy. Navíc můžete soutěžit o dvě vstupenky na utkání Kanada – Česká republika
na MS IIHF v ledním hokeji 2015 a zapůjčení vozu nová ŠKODA Fabia s plnou nádrží
na 4 dny! Více na fabianahokej.cz
Těšíme se na vás
29. ledna 2015 od 13 hodin
Den otevřených dveří, sportcentrum SPORTMAX, Štouračova 1a, Bystrc
ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Josefská 1, Brno
Platnost do 15. 3. 2015

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA.
Autosalon HORA CZ, a.s., Štouračova 1a, 635 00 Brno Bystrc,
www.autosalonhora.cz, www.facebook.com/autosalonhora

CK Hungariatour s.r.o., Solniční 631/13, 602 00 Brno
Tel.: 542 217 671 Fax: 542 210 629 Mobil: 603 485 226
e-mail: brno@hungariatour.cz, www.hungariatour.cz

MAĎARSKO

termíny

počet nocí

řádné l.
ve 2 lůžk. pokoji

přistýlka
dosp. os.

1 lůžk. pokoj

– RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY –
autobusem – odjezdy BRNO

15. 1.–18. 1.

3

4 990,–

4 990,–

5 590,–

Bükfürdő – Danubius Health Spa Resort Bük****

22. 1.–25. 1.

3

4 990,–

4 990,–

5 590,–

ALL INCLUSIVE

29. 1.–1. 2.

3

4 990,–

4 990,–

5 590,–

5. 2.–8. 2.

3

5 290,–

4 990,–

5 590,–

12. 2.–15. 2.

3

5 290,–

4 990,–

5 590,–

19. 2.–22. 2.

3

5 290,–

4 990,–

5 590,–

26. 2.–1. 3.

3

5 290,–

4 990,–

5 590,–

ALL INCLUSIVE SERVICE zahrnuje:
07.00–10.00
10.00–12.00
10.00–15.00
12.00–14.00

–
–
–
–

snídaně formou bufetu včetně Šampaňského
snídaně PLUS: pečivo, jogurty, ovoce
čaj a ovoce v lázeňské části
oběd formou bufetu (polévky, saláty, zelenina, sladké
pečivo, hlavní chody – maďarské a mezinárodní speciality,
dorty, ovoce, zdravá výživa, dětský bufetový koutek)
14.00–18.00 – pizza, palačinky, dorty, zmrzlina, ovoce
18.00–22.00 – tématické večeře formou bufetu včetně Šampaňského
11.00–22.00 – rozlévaná vína a točené pivo, nealkoholické nápoje, káva,
čaj
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Cena zahrnuje: 3x ubytování se stravováním All Inclusive, neomezený
vstup do termálních lázní hotelu, dopravu (odjezdy BRNO), zapůjčení
županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR / noc / osoby nad 18 let
– platba na místě.

