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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Vánoce a vše, co k nim směřuje, považujeme
zcela po právu za jeden z momentů, kdy si více
než kdy jindy uvědomujeme, že se naše společnost nejen rozpadá a tříští, ale že je i něčím
spojována. Věřící se těší na příchod Spasitele,
narození Ježíška, chcete-li, ostatní očekávají
nejpříjemnější svátky v roce. Adventní doba
trvá čtyři neděle před oním narozením Ježíška,
tj. před 25.prosincem, kdy je v kalendáři 1.svátek vánoční, Boží hod vánoční. První neděli
adventní jsme si letos užili 30. listopadu, ta
poslední, říká se jí zlatá, připadá letos na 21.prosinec. Všichni se těší na chvíle klidu, na rodinu,
na dárky, na cukroví a taky na pohádky. Přiznejme si, že třeba tu o Popelce jsme o Vánocích
viděli už několikrát. Ostatně, je jednou z nejstarších na světě a existuje v mnoha podobách.
I o tom jsme si povídali s naší jedinou trojnásobnou mistryní světa v krasobruslení. Narodila
se v Brně a jmenuje se Radka Kovaříková.
Pokračování na str. 19
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Vánoce se letos slaví na náměstí Svobody a v parku
na Moravském náměstí, na Zelném trhu tentokrát stánky nejsou
Dvoje vánoční trhy zdobí centrum města.
Na náměstí Svobody se konají Brněnské
Vánoce, v parku na Moravském náměstí
probíhá akce Vánoce na Zelňáku – tentokrát na Moraváku.
Dominantou centrálního brněnského náměstí
je tradiční vánoční strom z bílovických lesů,
u něhož je umístěna kasička pro sbírku Českého červeného kříže. Prostor opět zdobí vyřezávaný betlém Jiřího Halouzky, především
dětem je určena Ježíškova pošta, zoo koutek,
vánoční zvonička a vánoční expres.
Kulturní program je koncipován pro širokou
posluchačskou základnu. V dopoledních
a brzkých odpoledních hodinách se představují
děti ze základních a uměleckých škol a zájmových uskupení, taneční školy a divadla s pohádkami, navečer od 18.00 se konají koncerty skupin různých žánrů (klasická hudba, jazz,
cimbálová muzika, rock, revivaly, gospely, folk).
Denně je na pořadu také oblíbené večerníčkové
pásmo, po kterém následuje projekce zimního

kina.To promítá od 19.00 do 20.30 hod., v období od 25. 12. do 29. 12. bude začátek projekcí
již v 18 hodin.
Provozní doba Brněnských Vánoc je v adventní
době od 28. 11. do 23. 12. denně od 9.00 do
21.45 hod, přičemž stánky, které neprodávají
občerstvení, mohou zavřít již v 19.30 hod. Kulturní program na pódiu a betlém budou na
náměstí Svobody až do 29. 12. 2014. Čtyři velké
gastrostánky s občerstvením jsou v provozu po
celou dobu vánočních svátků až do 1. 1. 2015.
Brněnské Vánoce organizuje a programově
zajišťuje Turistické informační centrum města
Brna, a to kromě náměstí Svobody také na Radnické ulici a ve všech třech částech brněnského
podzemí (Mincmistrovský sklep, Labyrint pod
Zelným trhem a Kostnice u sv. Jakuba).
Detailní program Brněnských Vánoc 2014 je
k dispozici na webových stránkách www.brnenskevanoce.cz.
Vánoce na Zelňáku – tentokrát na Moraváku
Šestý ročník Vánoc na Zelňáku letos výjimečně
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probíhá v parku na Moravském náměstí, a to
do 23. prosince. Důvodem dočasné změny místa konání je rekonstrukce Zelného trhu.
Snahou pořadatelů je, aby si akce zachovala
svoji tradiční podobu a atmosféru. Stánky
s nabídkou dárkových a upomínkových předmětů z produkce drobných řemeslníků, stejně
jako občerstvení mají stanovenou provozní
dobu od 10.00 do 20.00 hod., v případě zájmu
návštěvníků je otevřeno až do 22.00 hod. Celkem je v parku stovka prodejních míst.
Především v odpoledních a večerních hodinách
probíhá na pódiu doprovodný kulturní program:
hudební a divadelní dramaturgii doplňují vystoupení škol a školek, nechybí ani oblíbená Vánoční
babička pro děti.
O dekoraci tržiště se stejně jako vloni postarali
předškoláci a školáci, kteří se zúčastnili soutěže
Vánoce na Zelňáku očima dětí.
Kompletní seznam prodejních míst a sortimentu, doprovodný program či fotografie z minulých
ročníků je zveřejněn na webových stránkách
www.vanocenazelnaku.cz.
 (rob)
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Akce radnice

Lampionový průvod pro děti a rodiče zakončila ohňová show
Čtveratý, kulatý nebo prostříhávaný.Ten, kdo přišel ve státní
svátek v pondělí 17. listopadu
odpoledne do Společenského
sálu radnice, si odnesl domů
jeden z těchto tří druhů vlastnoručně vyrobených lampionů.
A možná i zážitek ze společného průvodu.
Z domu si stačilo přinést kulatou
krabičku od sýru a tyčku na zavěšení. Zbytek materiálu a hlavně
návody, jak na to, zájemci získali
přímo ve Společenském sále radnice městské části Brno-střed.
Rukodělné návody byly nachystány na třech stanovištích, které
také pravidelně obcházeli lektoři.
A kdo už měl svůj lampion vyrobený, mohl si čekání na lampionový průvod zkrátit tím, že si
nechal něco pěkného namalovat
na obličej.
V pět hodin odpoledne se všichni
společně vydali k obelisku v Denisových sadech, kam přišli další

dvě stovky zájemců se svými lampiony. „Po společném rozsvícení
jsme se vydali na krátký průvod.
Protože celé odpoledne mrholilo
a na tuto akci nám chodí stále
menší děti, které by delší průvod
nemusely zvládnout, zvolili jsme
kratší trasu. Vydali jsme se jen
kolem katedrály sv. Petra a Pavla
a vrátili se zpět k obelisku,“ řekla
k průvodu produkční akce
Bc. Šárka Jelínková.
U obelisku pak na děti čekalo překvapení ve formě drobné ohňové
show. „Dáša z divadla Kufr předvedla žonglérské představení.
Používala nejrůznější kužely
a světelné řetězy, nakonec i odpálila drobný ohňostroj. Bylo hezké
sledovat rozzářená očička dětí,
pro mnohé to byl velký zážitek,“
dodala Jelínková.
Akci uspořádalo Kulturní a vzdělávací středisko radnice městské
části Brno-střed.


(mar)
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Informace z radnice

Městská část Brno-střed má nové zastupitelstvo i vedení
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské
části Brno-střed proběhlo ve
středu 19. listopadu 2014 ve
Společenském centru radnice
na Dominikánské ulici.
Slib složilo a jednání se zúčastnilo
všech pětačtyřicet zastupitelů,
kteří byli zvoleni do zastupitelstva
městské části Brno-střed v komunálních volbách 10. a 11. října
letošního roku.
Na ustavujícím zasedání proběhla volba starosty a místostarostů
městské části Brno-střed, členů
Rady městské části Brno-střed
a ustavení Kontrolního výboru
Zastupitelstva městské části
Brno-střed a Finančního výboru

Zastupitelstva městské části
Brno-střed.
Starostou městské části Brno-střed pro volební období
2014–2018 se stal Martin Landa
(Žít Brno) a 1. místostarostkou
městské části Brno-střed pak
JUDr. Michaela Dumbrovská
(KDU-ČSL). Dalšími místostarosty byli zvoleni Jiří Švachula (ANO
2011) jako druhý místostarosta,
Mgr. Jasna Flamiková (Strana
zelených) jako třetí místostarostka a Ing. Martin Schwab (ANO
2011) jako čtvrtý místostarosta.
Zastupitelstvo městské části
Brno-střed (ZMČ BS) dále zvolilo
členy Rady městské části Brno-střed (RMČ BS), jimiž jsou: Svatopluk Bartík (Žít Brno) – uvolněný

člen ZMČ BS pro funkci člena
RMČ BS pro věci legislativněprávní a informatiku; Petr Kalousek (Žít Brno) – uvolněný člen
ZMČ BS pro funkci člena RMČ
BS pro kulturu, sport a turismus;
Ing. arch. Petr Bořecký (ANO
2011) – uvolněný člen ZMČ BS
pro funkci člena RMČ BS pro
výstavbu a územní rozvoj;
Mgr. David Oplatek (Strana zelených) – člen RMČ BS pro věci
sociální, zdravotní a národnostní
menšiny; Pavel Dvořák (ANO
2011) a Matěj Hollan (Žít Brno).
Uvolněným členem ZMČ BS pro
funkci předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části
Brno-střed je Ing. Bohumil Bílek
(KDU-ČSL), místopředsedou je

Tomáš Jan Otradovec, DiS., členy
toho výboru dále jsou: Natálie
Bezvodová, Pavel Dvořák, Hana
Kašpaříková, Helena Krčmář
Heidlerová, Mgr. David Oplatek,
PhDr. Jan Pazdírek, Ing. Ctibor
Pelikán, Mgr. Vladimír Stankovič
a Mgr. Libor Šťástka.
Předsedou Kontrolního výboru
Zastupitelstva městské části
Brno-střed je neuvolněný člen
ZMČ BS Ing. Bc. Bohumil Straka,
PhD., místopředsedou Mgr. Libor
Šťástka. Členy kontrolního výboru
byli dále zvoleni: JUDr. Michal
Závodský, MUDr. Vojtěch Weinberger, Martin Říha, RNDr. Jan
Hollan, David Aleš, Mgr. Pavel
Sázavský, MBA a JUDr. Robert
Kerndl.
 (rob)

Složení zastupitelstva městské části Brno-střed pro volební období 2014–2018
JMÉNO

ZVOLEN ZA

JMÉNO

ZVOLEN ZA

Aleš David

ANO 2011

Machů Zdeněk Ing.

ANO 2011

Ander Martin Mgr. Ph.D.

Strana zelených

Mencl Vojtěch Ing. arch.

ODS

Bartík Svatopluk

Žít Brno

Oplatek David Mgr.

Strana zelených

Bezvodová Natálie

ČSSD

Otradovec Tomáš Jan DiS.

TOP 09

Bílek Bohumil Ing.

KDU-ČSL

Oulehlová Ludmila

ANO 2011

Bořecký Petr Ing. arch.

ANO 2011

Pazdírek Jan PhDr.

ANO 2011

Bradáč Otakar JUDr.

ODS

Pelikán Ctibor Mgr.

KDU-ČSL

Dumbrovská Michaela JUDr.

KDU-ČSL

Řepa Tomáš Mgr.

ČSSD

Dvořák Pavel

ANO 2011

Říha Martin

KSČM

Flamiková Jasna Mgr.

Strana zelených

Sázavský Pavel Mgr. MBA

ČSSD

Fuksová Eliška MUDr.

Žít Brno

Schwab Martin Ing.

ANO 2011

Hollan Jan RNDr. Ph.D.

Žít Brno

Stankovič Vladimír Mgr.

Žít Brno

Hollan Matěj Bc.

Žít Brno

Straka Bohumil Ing. Bc. Ph.D.

TOP 09

Hráček Jiří

KSČM

Šťástka Libor Mgr.

ODS

Chvátal Filip RNDr.

KDU-ČSL

Švachula Jiří

ANO 2011

Izák Tomáš Ing.

Žít Brno

Tkáč Daniel Ing.

Strana zelených

Kalousek Petr BcA.

Žít Brno

Toman Bedřich

ČSSD

Kerndl Robert JUDr.

ODS

Vaníček Miroslav

ODS

Kostřica Rom prof. MUDr. CSc.

TOP 09

Vaňková Markéta JUDr.

ODS

Kotěra Roman Ing.

ODS

Weinberger Vojtěch MUDr.

KDU-ČSL

Kubějová Jana MVDr.

ČSSD

Závodský Michal JUDr.

Strana zelených

Kvapil Robin MgA.

Žít Brno

Zechmeister Jindřich

ČSSD

Landa Martin

Žít Brno
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Stalo se v naší městské části

V lanovém centru řádili na Halloween čarodějky s rytíři a princeznami

Pátý halloweenský rej měl již
tradičně i charitativní podtext.
Celý výtěžek ze vstupného byl
věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. Podařilo
se vybrat přes 50 tisíc korun.
Akce Magic Halloween aneb Děti
dětem proběhla v sobotu 18.října
v Lanovém centru Jungle Park
v Pisárkách. „Již od rána jste na
lezeckých trasách lanového centra mohli potkat čarodějky, princezny, rytíře a další především

pohádkové bytosti, neboť letošní
Halloween se nesl v duchu Kouzelného světa pohádek a filmových příběhů,“ uvedla pořadatelka akce Ing. Eva Maděryčová.
Děti si pak mohly vyzkoušet třeba
výcvikové stanoviště Star Wars,
odhalit, co skrývá Tajemná hadí
říše či jaké poklady jsou ukryté
v Jezerním království. „Šikovné
dětské prstíky vyrobily spousty
halloweenských perníčků, královských číší, rytířských erbů
a pohádkových hradů. Opět nej-

větší nápor malých i velkých strašidelných stvoření zažil Kouzelnický salon krásy, pomalované
obličeje a dokonale natupírované
a barevné účesy, doplňovalo tetování a halloweenská manikúra,“
popsala Maděryčová.
Odpolední program byl zpestřen
kouzelnickým vystoupením a nechyběla soutěž o deset nejzajímavějších dětských masek, které
byly odměněny marcipánovými
halloweenskými dorty.
Za příchodu soumraku na děti

čekalo další vyhlášení soutěže –
o nejkouzelněji vyřezanou dýni
Magic Pumpkin. „Výherce získal
jednodenní pobyt v treehouse
Babí lom v Lelekovicích u Brna.
Po setmění už všichni rozsvítili své
lampiony, lucerny a svítící meče
a vydali se na strašidelnou stezku
plnou pohádkových bytostí zpestřenou i světelnými a zvukovými
efekty,“ řekla Maděryčová k závěru
akce. Poslední magickou tečkou
za celým dnem byla ohňová show
skupiny Ardor Viridis.  (mar)

Dýňovou slavnost v Otevřené zahradě navštívilo rekordních 1400 lidí

Otevřená zahrada Nadace Partnerství uspořádala na podzim
a začátek zimy hned několik
akcí. Dýni si toužili vyřezat děti,
dospělí i senioři, na Světovém
bubnování se potkali hudebníci
ze Senegalu nebo Konga,
v současnosti Otevřená zahrada láká na vánoční výstavu.
Ukázkové babí léto přilákalo na
Dýňovou slavnost v neděli 12. října neuvěřitelný počet návštěvníků. Všichni si přišli užít pohodové
odpoledne plné zábavy, her
a soutěží, dýní a jablek, dýňových
pokrmů nebo výstavních dýňo-

vých koláčů, které soutěžily o titul
toho nejlepšího. „Zahrada doslova
praskala ve švech, o to více se
těšíme na příští sezónu, kdy areál
rozšíříme o vedlejší pozemek. Na
něm už nyní vzniká přírodní
zahrada, která bude sloužit účelům městské minifarmy, bylinkovým dílnám a dalším zajímavým
činnostem pro malé i velké,“ odtajnila další plány Monika Urbášková
z Nadace Partnerství.
Bubeníci z celého světa se na
tomtéž místě sešli v sobotu 18.října. Na Světové bubnování dorazili
kromě zahraničních hostů i bubeníci z řad široké veřejnosti

4
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2014

a s vlastním bubnem djembe. „Pro
děti byl připraven workshop, kde
se vyráběla ruční štěrchátka.
O hudbu se postaral DJ Liquid
A se svým balkanbeatem. Akce
proběhla v rámci projektu Europe
Aid a ve spolupráci s Organizací
pro pomoc uprchlíkům,“ řekla
Urbášková.
Od 27. října je venkovní část zazimována a veřejnosti ji Nadace
Partnerství zpřístupní zase až
v dubnu 2015. Avšak vnitřní prostory jsou veřejnosti přístupné
i v zimním období. Zájemci se
mohou do zahrady vydat na pravidelné komentované prohlídky

různé workshopy a konference
a také výstavy, které pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci
s Domem umění města Brna.
„Teď aktuálně je to velká prodejní
výstava uměleckých děl hned
dvanácti významných autorů. Svá
díla vystavuje například Otto
Placht, Jan Dungel, Rostislav
Pospíšil či Jan Spěváček,“ pozval
na výstavu koordinátor Otevřené
zahrady Roman Truksa. Obrazy
a fotografie jsou k vidění do
20. ledna 2015, a to od pondělí
do pátku mezi 9. a 18. hodinou.


(mar)

Stalo se v naší městské části

Čtenářská tramvaj a Lekotéka: úspěchy Knihovny Jiřího Mahena

Hračky a pomůcky pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami aneb Lekotéka získaly
Knihovně Jiřího Mahena v Brně
ocenění Ministerstva kultury
ČR. V listopadu vyjela do ulic
města čtenářská tramvaj.
Ocenění knihovna získala v kategorii informační počin v poskyto-

vání veřejných knihovnických
a informačních služeb za zavedení služby Lekotéka. „Službou
navazujeme na soustavnou práci
s uživateli se speciálními vzdělávacími potřebami. Záměrem je
podpořit rozvoj motorických
a komunikačních dovedností dětí
a vytvářet pozitivní vztah ke
knihovnám a čtenářství,“ řekla tis-

ková mluvčí knihovny Bc. Jana
Kuncová.
V rámci této nové služby je vytvářen soubor didaktických pomůcek
a hraček, se kterými lektoři, tj. pracovníci poboček, kteří programy
vytvářejí, během besed pracují.
Pedagogové, kteří se svými žáky
docházejí na besedy, si mohou
stejně jako rodiče vybrat konkrétní
pomůcky a hračky, které lze později vypůjčit.
Čtenářská tramvaj s opravdovými
knihami vyjela do ulic Brna 7. listopadu. Ty jsou v tramvaji umístěny v drátěných kapsách především v prostřední části vozu
a cestující si je mohou přečíst
nejen během jízdy, ale je možné
si je odnést domů nebo věnovat
někomu jinému. Zároveň může
veřejnost knihy do speciálních
kapes přinášet, a tak obdarovat
ostatní cestující. „Jsem ráda, že
se podařil náš dlouhodobý záměr,
čímž se tato tramvaj stala opravdu

pojízdnou knihovnou a ještě více
zve do světa literatury i naší
knihovny,“ uvedla mluvčí knihovny
Bc. Jana Kuncová. K realizaci přispěl velkou měrou Dopravní podnik města Brna, který je v rámci
projektu Knihovna v tramvaji –
Tramvají do knihovny jedním
z nejvýznamnějších partnerů.
„Umístění drátěných schránek na
knihy v interiéru tramvaje je jen
dalším krokem vzájemné spolupráce mezi dopravním podnikem
a Knihovnou Jiřího Mahena
v Brně. Věříme, že se tento nápad
setká mezi cestujícími s kladným
ohlasem a tato knižní tramvaj
zpříjemní lidem dobu strávenou
při cestě do školy či zaměstnání,“
uvedl Michal Sirný z dopravního
podniku. Více informací na
www.kjm.cz.



(mar)

Přednášky poradily seniorům, jak reagovat na nebezpečné situace

Jak se nestát obětí, co je to
násilná kriminalita nebo jaká je
psychologie oběti. Taková
témata zazněla na pěti přednáškách v rámci projektu Bezpečný střed.
Projekt vznikl v úzké spolupráci
radnice městské části Brno-střed
s preventivně informačním oddělením Městské policie Brno. Toto
oddělení připravuje celoroční studium Senior akademie, ve kterém
se senioři dozvídají více o kriminálních, pořádkových či dopravních nebezpečích a probírají
záludnosti spotřebitelské nebo
finanční problematiky. Aby byly

přednášky pestřejší, názornější
a zábavnější, podílí se na jejich
průběhu i herci z divadla Facka.
„Naši studenti jsou díky hercům
z divadla Facka vtaženi do rizikových situací, které na ně v běžném životě číhají. Pokud je podobný scénář opravdu potká,
snadněji si vybaví správné řešení,“ vysvětlil význam zařazení
interaktivních prvků do přednášek
strážník Luboslav Fiala.
Dvě z pěti přednášek se také
dostaly do programu Centra pro
rodinu a sociální péči na Josefské 1. Zde se staly součástí podzimní nabídky Senior klubu
a zaměřily se na prevenci majet-

kové kriminality. „I když vím, že
bych neměla otevírat cizím lidem,
když jsem sama doma, natož pak
podepisovat nějaká jejich lejstra,
stává se mi, že v té chvíli zazmatkuji a udělám, co po mně chtějí.
Snad se mi to teď dostane víc pod
kůži,“ povzdechla si jedna z přítomných seniorek po zhlédnutí
herecké etudy na předposlední

přednášce v úterý 21. října.
Poslední z cyklu přednášek se
uskutečnila v Senior akademii
v pondělí 10. listopadu.
Projekt Bezpečný střed je realizován v rámci Městského programu prevence kriminality v Brně
ve spolupráci s Koordinačním
centrem prevence.

Marta Vojáčková
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Stalo se v naší městské části

Herec Martin Kraus otevřel první svatomartinské víno

Každoroční oslavy mladého
svatomartinského vína a jeho
následného koštu se zúčastnilo přes 2,5 tisíce lidí v centru
města.
V rámci speciální gurmánské přehlídky Svatomartinských hodů si
mohli milovníci dobrého jídla
a vína užít gastronomické zážitky
na různých místech po celém
městě. Pátý ročník akce se konal

v Brně od 7. do 14. listopadu.
„K hlavním novinkám letošního
ročníku patřilo prodloužení akce
na osm dní, během kterých měli
návštěvníci příležitost už od 7.listopadu nakupovat a ochutnávat
na náměstí Svobody regionální
speciality, řemeslné výrobky
a moravské víno,“ řekla za pořadatele Kateřina Martykánová.
Každoroční oslavu mladého vína
a svatomartinské husy potom

zahájilo 11. listopadu žehnání
první lahve svatomartinského
vína v katedrále na Petrově,
odkud se vydal průvod v čele se
sv. Martinem (v podání herce
Martina Krause) přes město
na náměstí Svobody. Úderem
11. hodiny zde otevřením první
lahve mladého svatomartinského
vína odstartoval i tradiční košt. Na
podzim nezvykle teplé počasí,
které místy doprovázelo i sluníč-

ko, přilákalo na náměstí k přípitku
přes 2 500 lidí.
Svatomartinskými hody potom
kromě náměstí Svobody ožila i další místa v Brně. Speciální degustace vína proběhly i letos v unikátních prostorách brněnského
podzemí v Labyrintu pod Zelným
trhem, v Městském divadle Brno
a v brněnských restauracích,
ve kterých se podávala speciální
svatomartinská menu.  (mar)

V Lužánkách rozkvetl barevný strom ve znamení pestré zábavy

Na druhý listopadový týden
přestože má přijet svatý Martin
na bílém koni, v lužáneckém
parku zavládlo jaro. Kolem
pestrého rozkvetlého stromu se
pásl kozlík, v ohrádce si hrála
morčata a králíci, děti poskakovaly kolem nich. Pracovníci
a děti ze SVČ Lužánky zahájili
akci Lužánecký rozkvetlý strom.
Celá akce trvala po celý druhý listopadový týden a nesla motto
„Lužánky, to není jen park, Lužánky jsou pestrý strom plný zábavy,
činností a aktivit pro dospělé
a děti.“ Děti, dospělí, staří či mladí

si mohli utrhnout ze stromu papírový list, z červených písmen na
zadní straně složit slovo „Lužánky“
a lístek poté odevzdat na recepci
Střediska volného času Lužánky.
Ten, kdo slovo vyluštil, dostal na
recepci drobnou odměnu.
Hlavním posláním akce bylo upozornit na pestré a rozmanité aktivity střediska volného času Lužánky. PR manažerka a organizátorka
akce Milena Bogdálková k tomu
dodává: „Ať už na jaře, v létě, na
podzim, nebo v zimě, Lužánky
zkrátka kvetou po celý rok.“
SVČ Lužánky již šedesát pět let
zajišťují volnočasové aktivity dětí
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i dospělých po celém Brně. Za tu
dobu branami Lužánek prošlo
mnoho budoucích výtvarníků,
milovníků přírody i sportovců. Na
dětství a mládí v Lužánkách
v dobrém vzpomínají například
herci Pavel Kříž a Radim Fiala,
kteří vzešli z líhně divadelního
souboru Pirko, či významní
brněnští architekti Mojmír Kyselka
a Jana Urbanová, bývalí členové
Zeměpisné společnosti.
Hlavním posláním SVČ Lužánky
je podpora pozitivního formování
osobnosti, k tomu pomáhá široká
škála kroužků a volnočasových
aktivit pro děti i dospělé vedených

těmi nejlepšími odborníky. Ale své
místo zde mají i kroužky s dlouhodobou tradicí – příkladem může
být dětský folklorní soubor Javorníček, divadelní soubor Pirko, či
Zeměpisná společnost. Zároveň
se však Lužánky dokážou lehce
přizpůsobit i těm nejnovějším
trendům – nabízejí například
kroužek animace, gumičkování,
či hrátky s jojem. Součástí je i Cirkus LeGrando, jeden z prvních
mobilních cirkusů pro děti a mládež. Více na www.luzanky.cz.


Anna Petrželková
Foto: Karolína Svobodová

Naše školy

Základní škola na nám. 28. října zve na den otevřených dveří
Nahlédnout do výuky a strávit
ve třídách se svými dětmi
a jejich učiteli část dopoledne.
Takovou možnost mají rodiče,
kteří se přijdou do školy podívat v rámci dne otevřených dveří.
Škola ho připravila na 8. ledna
2015 od 8.00 do 13.00 hodin. Zve
na něj rodiče, přátele a širokou
veřejnost. „Na druhém stupni přivítají každou návštěvu žáci a spolu s vyučujícími provedou hosty
komunitním centrem a knihovnou,
odbornými učebnami, představí
několik výstav z akcí školy, výtvar-

né práce žáků, nabídnou malé
občerstvení a odpoví na dotazy
z historie i ze současného života
školy,“ představila program
Mgr. Jana Šťastná ze školy na
nám. 28. října. A dodala: „Návštěvníci se také seznámí s výsledky
dramatické, výtvarné a hudební
tvorby našich žáků a s možností
studia na naší škole.“
V kulturním programu vystoupí
hudební skupina Čohanas, kapela Osmec a zatančí žáci z tanečního souboru Merci. Více na
www.osmec.cz.


(mar)

Sociální, politickou a kulturní situaci své země žáci porovnali hrou

Projekt Edison oživuje výuku,
zvyšuje zájem o studium cizích
jazyků, učí žáky nebát se odlišného. Nabízí jim srovnání
jiných zemí s Českou republikou v oblasti historie, ekonomiky, kultury, zvyků i každodenního života.
Projekt na škole probíhal v týdnu
od 29. září do 3. října. Základní
škola Křídlovická se do něj zapojila již ve školním roce 2012/2013.
Jelikož se akce žákům i vyučujícím líbila a ve škole během ní
vládla obzvlášť dobrá nálada, rozhodli jsme se do tohoto projektu
vstoupit znovu.
Praktikanti – mladí lidé z cizích
zemí – s podporou společnosti
Aiesec připravují pro žáky prezentace o své zemi, diskutují
s nimi na různá témata, společně
hrají hry atd. Tak představí sociální, ekonomickou, politickou a také
kulturní situaci své země.
Opět tedy na naší škole působili
po dobu jednoho týdne zahraniční

studenti z nejrůznějších koutů světa. Byli to Rania Adel Haggag
z Egypta, Xiaohui Li z Číny, Ivan
Valchev z Bulharska, Intan Sari
Kurnia Ramlin z Indonésie, Thays
Gomes z Brazílie, Pegah Pasalar
z Íránu a Dana Dobre z Rumunska.
Každý z nich představil zajímavým
způsobem našim žákům svoji zemi
a kulturu.Všichni studenti měli svá
vystoupení připravena v anglickém
jazyce. Žáci se na projekt velmi
těšili. Své dojmy po jeho skončení
vyjádřili např. těmito slovy:
„Celé to začalo v pondělí 29. září,
první hodinu. Přivítali jsme je ve
velké tělocvičně. Představili nám
sebe a vlajky svých zemí. S většinou stážistů jsme během týdne
měli dvě vyučovací hodiny. Edison
pak končil v pátek takzvanou Global Village. Každý ze stážistů měl
připravený svůj stánek. Tam jsme
si s nimi mohli popovídat, vyfotit
se s nimi a předat jim dárky. Já
jsem měla pro každého dárek. Byl
to dopis. Všichni byli tak překvapení, že dostali zrovna dopis.

Samozřejmě, taky byli rádi. Bylo
mi líto, že odcházejí. Na konci
první hodiny, když už jsme tam
byli jen asi čtyři žáci, všichni stážisté si ty moje dopisy začali číst.
Abych to nějak shrnula, Edison
byl úžasný. Jsem ráda, že mám
na ně památku, a to v podobě
vzkazu s podpisem v deníku.
Budu si je pamatovat stejně jako
přede dvěma lety. Jsem ráda za
tuhle příležitost,“ řekla o akci
žákyně Kamila. Stejně tak ostatní

žáci byli rádi za příležitost setkat
se s žáky z cizích zemí, mnozí
zhodnotili, že se dozvěděli mnoho
nového a celá akce je bavila.
Někteří si dokonce posteskli, že
příští rok už ve škole nebudou.
Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Ireně Vokrojové a všem
jejím kolegům a spolupracovníkům, kteří se na přípravě a zdárném průběhu projektu EDISON
podíleli.  Mgr. Lenka Hofírková,
ZŠ Křídlovická
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Naše školy

Soutěž barevný týden se inspirovala podzimními barvami

Listí se na podzim zbarvuje ze
zelené na žlutou, oranžovou,
červenou, fialovou, až nakonec
seschne a zhnědne. V tomto
duchu se v týdnu od 20. do
24. října žáci a učitelé na základní škole nám. Míru oblékali každý den do jedné z barev této
proměny.
„Třídy soutěžily mezi sebou o největší procento sladěných dětí
v každém dni a poté v celém týdnu. Do soutěže se zapojili krom
pedagogických pracovníků i pracovnice v jídelně a paní školnice.
Každý den se tak naše škola rozzářila rozličnými odstíny jedné
barvy, mohli jsme se společně
zastavit a pokochat se krásou

různorodých odstínů. Žáci si
navzájem pomáhali při nedostatku barevného oblečení v šatníku,“
řekla Mgr. Michaela Šujanová ze
základní školy nám. Míru.
Soutěž byla obohacena o další
disciplínu – tvorbu nejkrásnější
dýně. Každá třída vydlabala
a podle svého vkusu vyřezala
a vyzdobila jednu či více dýní, které byly vystaveny na dni otevřených dveří 23. října. „Návštěvníci
měli možnost zúčastnit se hlasování a rozhodnout, která je ta nejkrásnější. Výherci nejkrásnější
dýně si pak mohli vybrat z různých
cen. Naše paní ředitelka osobně
upekla dýňový koláč, usmažila
placky a uvařila dýňovou polévku
se slaninou, praženými semínky

a pečenými dýňovými kostkami
na tymiánu. Pochoutky byly opravdu výtečné. Žáci si tak kromě
požitku z výborného jídla mohli
společně vychutnat atmosféru

nové školní kuchyně v ateliéru
školy i milou obsluhu paní ředitelky a paní sekretářky,“ dodala
Šujanová.

(mar)

V digitální třídě pracují žáci s tablety a moderní technologií
Základní škola Křídlovická
v Brně je jednou z dvanácti
základních škol a gymnázií
v České republice, kde žáci studují v učebně nově vybavené
nejmodernějšími vzdělávacími
technologiemi díky projektu
„Škola dotykem“.
Na něm se podílí společnost
Samsung a nezisková organizace
Edulab. Slavnostní otevření digitální třídy na ZŠ Křídlovická se
uskutečnilo ve středu 15. října
2014. Paní učitelka Mgr. Irena
Vokrojová spolu se svými žáky ze
třídy IX.C ukázala přítomným
hostům možnosti využití moderních technologií ve vzdělávání,
druhou část praktické ukázky
předvedl Michal Orság z neziskové organizace Edulab.
RNDr. Jarmila Bavlnová, ředi-

telka školy, obdržela od
Michala Orsága pamětní plaketu a pre zident společnosti
Samsung Electro nics pan
Daewon Kim předal ředitelce
kytici květů s přáním mnoha
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úspěchů ve vzdělávání našich
žáků.
Do projektu „Škola dotykem“ se
naše škola zapojila z důvodu obohacení vyučování využitím nejmodernějších technologií sou-

časnosti. Jsme přesvědčeni, že
práce na tabletech přispěje k rozvoji kreativity žáků i pedagogů
a usnadní projektové a kooperativní formy vyučování.
Žáky, kteří tímto způsobem ve
vyučování pracují, baví především tvořivé činnosti, např. vytváření nejrůznějších projektů, myšlenkových map, vyhledávání
a zpracovávání informací, řešení
online cvičení. Těší se také na tvoření s využitím fotoaparátu
a videa.
Cílem projektu Škola dotykem je
zjistit přínos dotykových technologií ve výuce. Jeho součástí je
proto realizace výzkumu, jenž
bude mimo jiné zkoumat změny
postojů žáků a učitelů k vyučování.

Mgr. Lenka Hofírková,
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Naše školy

Žáci z Husovy pozvali své kamarády ze Stuttgartu na výlet a večeři
Druhý víkendový týden měli
žáci ze základní školy Husova
návštěvu. Ze Stuttgartu ze školy Anne Frank Realschule za
nimi přijely děti v rámci výměnného pobytu, aby poznaly Brno
a jeho okolí. A také, jak se na
ZŠ Husova vyučuje.
S dětmi jsme pracovali na společném projektu: Meine, deine
Lebenswelt. Stuttgartské děti byly
ubytované v rodinách a na nás
bylo ukázat jim v průběhu celého
týdne to nejkrásnější z naší jihomoravské metropole. První den
byla na programu návštěva školy
a ukázka vyučování, po obědě na
nás čekaly tvořivé dílničky, každý
si vyrobil svůj malý polštářek
a ozdobnou kachličku.
Druhý den byl velmi náročný.
Patrový autobus nás odvezl k hradu Buchlov, po prohlídce jsme se
přesunuli na Velehrad, kde jsme
si dali vynikající tradiční české jídlo, svíčkovou na smetaně. Výlet
pokračoval skanzenem v Modré,

kde jsme navštívili historické
domečky a také botanický okruh
a nejvíc nás zaujal tunel pod
vodou, kdy jsme mohli pozorovat
velké množství malých i velkých
ryb. Na závěr jsme si prohlédli
Kovozoo ve Starém Městě
u Uherského Hradiště, obdivovali
jsme zvířátka z kovo materiálů,
z majáku jsme sledovali celé malé
městečko a na lodi jsme si mohli
zahrát na piráty. Do Brna jsme se
večer vrátili velmi spokojení.
Třetí den byl zahájen přijetím na
Nové radnici města Brna. Po malé
prohlídce středu města nás přivítalo krásné brněnské podzemí
pod Zelným trhem a krypta
u Kapucínů. Po obědě jsme tvořili
společné projekty ve skupinkách.
Cílem bylo srovnat život tady
u nás a v Německu. Odpoledne
měly děti připravený program
v rodinách.
Čtvrtý den nás čekala návštěva
Moravského krasu, prohlídka jeskyní, jízda na lodičkách a také jízda lanovkou na horní můstek nad

propast Macocha. I když bylo
počasí velmi chladné, tak jsme
z vláčku a potom i cestou zpět na
Skalní mlýn pozorovali hezké
zbarvení podzimního lesa. Odpoledne si děti společně zahrály
bowling a večer jsme zakončili
společnou slavnostní večeří v restauraci Večeřův dvůr v Komíně.
V pátek přišel den odjezdu. Společně jsme se sešli na ZŠ Antonínská, kde jsme zhodnotili celý

týden a potom jsme doprovodili
stuttgartské děti na hlavní vlakové
nádraží.
Protože se již děti znaly ze Stuttgartu, vše probíhalo ve velmi přátelské atmosféře a myslím, že se
program líbil všem. Velké poděkování patří i rodičům, kteří se
o děti starali a organizovali odpolední program.

Mgr. Kateřina Míčová,
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17

Spolupráci s polskou Poznaní stvrdili žáci z Husovy svou návštěvou

Náš úspěšný projekt „Poznej
Poznaň – poznej Brno“ odstartoval tento školní rok 22. září.
Se žáky naší školy jsme vyrazili
do nádherného historického
města – Poznaň.
Stejně jako minulý rok jsme nejen
poznávali samotnou Poznaň, polskou mentalitu, kulturu, ale také
různé
metody
vyučování
a zúčastnili se jazykových i uměleckých dílen, dokonce jsme
zhlédli i divadelní představení. To

vše a mnohé další nám umožnila
naše partnerská škola – Szkoła
Podstawowa „Łejery“, která náš
společný program výtečně připravila a zorganizovala.
Po několikahodinové cestě jsme
byli konečně v cíli. Přestože jsme
byli unavení, byli jsme více než
zvědaví, jací asi budou naši noví
polští kamarádi. Byli jsme napjatí.
Ale čekalo nás velmi srdečné přivítání jak paní ředitelky naší partnerské školy, tak i dětí a jejich rodičů, a proto naše nervozita byla

tatam. Pak už nezbývalo nic jiného, než se rozdělit a rozjet se
k našim hostitelským rodinám.
Hned druhý den nás čekala prohlídka nádherného města v čele
s paní průvodkyní, která nám
skvěle podala důležité historické
momenty Poznaně a zavedla nás
na opravdu zajímavá místa. Po
návratu jsme se účastnili dramatických dílen spolu s našimi polskými přáteli. Smíšené skupinky
měly za úkol dramaticky ztvárnit
důležité momenty české i polské
historie, některé legendy a stravovací návyky.
Třetí den jsme opět odstartovali
dílnami, jejichž téma znělo „Brány
a mosty“. Kreativní dílna zaměřená na spolupráci, komunikaci
a prostorové vyjádření dala prostor, aby vznikla opravdu skvostná díla, na kterých se opět podíleli
jak Češi, tak Poláci společně.
Následná dílna, která se zabývala
tvorbou česko-polského slovníku,
jehož slova pokryla téměř celou
plochu stěn třídy, ve které jsme
pracovali, byla neméně úspěšná.
I když obě tyto dílny byly takřka
vyčerpávající, další program na

sebe nenechal dlouho čekat.
Navštívili jsme botanickou zahradu, kterou jsme byli okouzleni.
Setkali jsme se zde s neuvěřitelnou rozmanitostí fauny i flóry
a doslova nám brala dech.
Čtvrtý den jsme strávili v poznaňském muzeu – Muzeum Narodowe w Poznaniu, kde nás čekal
interaktivní program. Po návratu
jsme zhlédli výtečné divadelní
představení, jehož scénář napsala jedna z mladších žákyň naší
partnerské školy. Představení
neslo motivy pohádky Sněhová
královna od H. Ch. Andersena.
Velkým a dojemným překvapením
byl závěrečný piknik, který pro nás
připravili rodiče žáků z našich hostitelských rodin. Pilo se, jedlo,
debatovalo. Zkrátka bylo veselo
a všichni jsme si to skvěle užili.
Naši noví polští přátelé k nám do
Brna zavítají v červnu a už teď se
jich nemůžeme dočkat.



Pedagogové
ze ZŠ a MŠ Brno, Husova 17
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Výjimečnou ženu s vlasteneckou duší zatklo gestapo ve školní lavici
1941 jen rozbít. Jednou ze zatčených byla dne 23. 9. 1941 Věrka
Víšková-Benešová. Zatkli ji přímo
ve školní lavici. Už od potupné
Mnichovské dohody byla rozhodnuta k odporu proti nacistům.

Šíření zpráv ze světa

Od počátku druhé světové války trval odboj nenápadné studentky Věry Benešové proti
nenáviděným okupantům, pak
byla zatčena, vyslýchána,
odsouzena a vězněna. A opět
se vzchopila proti totalitní zvůli
nacistické moci.
Na sklonku první republiky existovalo v ČSR množství politických organizací. Prakticky každá
z nich disponovala i svou mládežnickou organizací, do níž
mohli její sympatizanti vstupovat
před dosažením dvaceti jedna
let.
I stoupenci komunistické strany
v třicátých letech minulého století
vytvořili svůj svaz, který byl později přejmenovaný na Svaz mladých. Zpravidla každá z těchto
organizací vydávala periodikum.
V roce 1938 byl tento spolkový
život na svém vrcholu.
Následující politický a válečný
vývoj přinutil spolkový život
k redukci jen do dvou proudů –
pravicového a levicového. Levi-

cový proud se hlásil k odkazu
T. G. M. a rozšiřování jeho řad
bránilo německé gestapo, proto
musel do ilegality.

Zatýkání všech odpůrců
V březnu 1939 třetí říše prý preventivně realizuje Akci Gitter,
prostě zatýká antifašisty.Ve vězení jich skončilo na šest tisíc. V září
Akce Albrecht I posílá do koncentráků v Dachau a Buchenwaldu 800 komunistů, sokolů aj.
Okupační režim nařídil zdravit
hajlováním, ale zakázal i poslech
zahraničního rozhlasu.
Od října zavedl lístkový systém
na potraviny i mýdlo, zakázal stavět a zavedl tresty za demonstrace, v závěru roku zatýká v listopadu studenty a činitele odboje
v Obraně národa.
Již na jaře 1940 je původní
Národní hnutí pracující mládeže
téměř zlikvidováno. Místo něj
nastoupil Komunistický svaz mladé generace pod vedením komunistické strany. Gestapu se ho
opět podařilo v průběhu roku
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Zajímala se o zprávy ze zahraničního rozhlasu, tyto přepisovala a spolu s dalšími studenty je
rozmnožovala a následně jako
spojka je roznášela po Brně.
Náklad každého vydaného čísla
byl kolem pěti set kusů.
Z prvního zatčení se po výsleších
v sídle gestapa šťastně dostala.
Nic nepřiznala, nikoho nejmenovala, nebyla lhostejná k protektorátní situaci, byla nesmiřitelná
k nespravedlnosti. Proto v odbojové práci pokračovala.
Na Vánoce byl zatčen její starší
bratr Jiří. Krátce poté ho četníci
převezli do pražské Pečkárny
a následně byl transportován
k popravě do Mauthausenu.
První stanné právo vyhlášené
28. 9. 1941 skončilo 20. ledna
1942.
Další člen skupiny Předvoj Zdeněk Dvořáček i po jeho zatčení
nepřestal se svou profesí tiskaře
ani v lágru, gestapo jej mlátilo
a musel dřít podle jejich rozkazů,
aby odčinil vydávaný časopis.
Poté mu hodili čepici do drátěných zábran a vzápětí ho zastřelili. Ilegální činnost však navzdory
gestapákům i nejvyšším trestům
pokračovala.
Atentát na R. Heydricha vyvolal
mstu Němců v podobě teroru
a dalších perzekucí našich vlastenců. Akce Emigranten v září
1942 poslala do Internačního
tábora ve Svatobořicích či jiných
lágrů tisíce osob.
Zatýkání se nevyhnulo ani Věrce
Víškové-Benešové. Na cestě do
práce ji gestapo zatklo a uvěznilo
na Cejlu v Brně. Z jejich malé
skupinky byla poslední. Při konfrontaci s Lubošem Holanem
pochopila vše tak, že měla opět
štěstí.
Po soudu v Breslau si zde užila
i toto vězení. Byla odsouzena
i přes vyšší návrh žalobce
k 15 měsícům žaláře. Vedoucí
skupiny při výsleších vzal veškerou odbojovou činnost na sebe.

Hledání naděje
v Mikuláškových verších
Ve vězení byla jako čs. politický
vězeň do konce roku 1943. Pak
se musela pravidelně hlásit na
gestapu. Na pracovním úřadě jí
určili kolaborantskou stavební firmu, kde byla půl roku.
Poté byla v Maloměřické cementárně v Brně až do konce války.
A opět ilegálně pracovala proti
nenáviděným vrahům jejího bratra i spolubojovníků. Pracovala
i přesto, že nebyla pro organizovaný odboj očekávaným přínosem, vždyť byla stále pod dozorem gestapa. Statečná útlá
dívenka v sobě měla obrovskou
sílu, entuziasmus i vytrvalost. Její
odhodlání i cit pro míru rizika jí
několikráte zachránilo život.
Ihned po válce dokončila maturitou studia a nastoupila na VUT
v Brně.
V roce 1948 se provdala a vychovala dvě děti. Postupně se jí plnil
její sen – byla u staveb v Průmyslových stavbách, přednášela
i studovala na VUT, poté jako
konstruktérka pracovala v Královopolské strojírně či v Košicích
a do důchodu odešla z Keramoprojektu. Životní sílu nacházela
i ve verších básníka Oldřicha
Mikuláška, kterého dobře znala
a ctila. Za její názory či postoje
zejména po roce 1968 vč. manžela byla rodina různě postihována, nevyhnula se jí ani tragická
předčasná ztráta milovaného
syna horolezce Jirky. Milovala
přírodu, hory, moře, v nich
nacházela mír duše, kterého bylo
v bouřlivém životě poskrovnu.
Člověk vydrží hodně, a ona
musela obzvláště, až všechny
nástrahy osudu překonala.
Doc. Ing. Věra Benešová, CSc.
zemřela náhle dne 3. října 2014
ve věku 91 let. Na posledním rozloučení přišly desítky přátel vč.
zástupce Československé obce
legionářské. Naposled zazněla
její milovaná moravská píseň
jako hymna její vlastenecké
duše. Číše lahodného vína, která
ji provázela životem, byla vypita
až do dna.


Jan Kux
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Čipmankové žijí samotářsky a zásoby si na zimu schovávají
Na Mniší horu se v říjnu nastěhovali noví obyvatelé, a to slavní hrdinové kresleného seriálu
Chip a Dale – čipmankové
východní.
„Získali jsme od soukromého chovatele několik jedinců, ale vzhledem k tomu, že tento druh žije
samotářsky, návštěvníci najdou
v expozici pouze jednoho samečka, ostatní jsou zatím v zázemí
zahrady,“ řekla mluvčí Zoo Brno
Monika Brindzáková.
Jeho novým domovem je
doplňková expozice v rámci letos
otevřené průchozí voliéry orla
bělohlavého. Čipmank je štíhlý
zemní živočich, který se vyznačuje typickým huňatým ocasem
a velkými lícními torbami. Je aktiv-

ní ve dne a žije samotářským způsobem života s výjimkou páření.
Právě proto najdou návštěvníci
v expozici jen samce, kterému
bude dělat společnost samička
jen od února do května a od června do srpna. V období od listopadu do února hibernuje, ale zajímavostí je, že si nevytváří tukové
zásoby na těle, ale schovává si
jídlo na různých místech a během
hibernace se několikrát probouzí
a zásoby pojídá. „Čipmanky
východní chovají jen v několika
zahradách v Anglii a odchovy jsou
velmi vzácné. Samičky jsou březí
jeden měsíc a rodí se většinou
4–5 mláďat. My budeme tedy doufat, že v novém prostředí umělé
sekvoje se jim bude líbit a podaří
se také odchovat mláďata,“ řekla

kurátorka savců Zoo Brno Miroslava Friedman.
Brněnský sameček je roční
a v péči člověka se může dožít až
devíti let. Kromě čipmanka zájemci najdou v této části zahrady také
skunka pruhovaného a samičku
urzona kanadského.
„V jejich jídelníčku najdeme

semínka, hrozny, různé ořechy
a při troše štěstí návštěvníci uvidí,
jak si obratně nastřádá i několik
lískových oříšků do velkých tváří,“
dodala Brindzáková. Více na
www.zoobrno.cz.


(mar)
Foto: Zoo Brno

Bruslařská sezóna v Brně se rozbíhá na většině tradičních míst
Rekreační bruslaři mohou
v zimní sezóně využít nabídku
většiny tradičních sportovišť.
Na mobilním kluzišti za Lužánkami jsou opět k dispozici v zázemí
kluziště šatny, uzamykatelné skříňky, půjčovna bruslí, prodejna s hokejovým vybavením a občerstvení.
S novou sezónou byly rozšířeny
plochy pryžového koberce, který je
nyní položen i podél budovy kolem
laviček. Ceny za vstupné zůstávají

stejné, provozní doba také. Bližší
informace je možné získat na
www.bruslenizaluzankami.cz.
Vodova ohlásila na letošní sezónu také tradiční provoz v blocích
a následující ceny vstupného:
dospělí – 70 Kč, děti do 10 let
a senioři – 30 Kč, doprovod –
30 Kč. K dispozici by měla být půjčovna a broušení bruslí. Další
informace jsou na webu
www.vodova.cz/brusleni/.
Termíny veřejného bruslení pra-

videlně vypisují provozovatelé
Hokejové haly dětí a mládeže
za Lužánkami, k dispozici jsou
na www.sportcentrumluzanky.cz.
Především dětem je určeno kluziště na Kraví hoře o rozměru ledové
plochy 25 ҂ 16 metrů. Stejný provozovatel, tedy Sportovní a rekreační areál Kraví hora, se stará
i o hokejovou halu na Úvoze, kde
by měl být pro letošek navýšen
počet hodin určených veřejnosti.
Více na www.kravihora-brno.cz.

Veřejné bruslení je v Brně naplánováno také u Restaurantu Pavillon (dříve Zemanova kavárna),
u Clubu Classic na Žabovřeské 3
nebo v Ice Arena Olympia.
Oproti minulým rokům není v provozu kluziště v parku na Moravském náměstí a na Nových
Sadech, naopak by se mělo bruslit i v novém Sportovním areálu
Hněvkovského.


(rob)

Cestující už nemusí hledat drobné, jízdenku si koupí bezkontaktně
Chtěl jsem si koupit jízdenku,
ale nemám u sebe drobné –
častá výmluva černých pasažérů, ale i skutečný problém
poctivých cestujících. Dopravní podnik města Brna přišel
s pilotním projektem, ve kterém cestujícím nabízí možnost
koupit si jízdenku pomocí bezkontaktní platební karty.
Celkem tři automaty s možností
bezkontaktní platby byly během
září nainstalovány na zastávce
Hlavní nádraží a Malinovského
náměstí. V současnosti jsou již
všechny tři plně funkční.
„Naší snahou je neustále přinášet cestujícím nové služby, které
jim zvýší komfort cestování. Jednodušší nákup jízdenek nám, jak

doufáme, přinese další platící
zákazníky. Existují případy, kdy
si cestující jízdenku chce koupit,
ale nemá u sebe drobné, takže
automat ani prodej u řidiče mu
nepomůže. Velkým přínosem již
bylo zavedení SMS jízdenek, které jsou cestujícími hojně využívané. Automaty s bezkontaktní
platbou jsou tak dalším pokračováním trendu zavádění moderních technologií v oblasti městské hromadné dopravy,“ uvedl
generální ředitel DPMB Miloš
Havránek.
V Brně jsou umístěné zatím tři
jízdenkové automaty – dva na
zastávce Hlavní nádraží a jeden
na Malinovského náměstí. „Vybírali jsme místa, kde je největší
pohyb cestujících. Automat se

ovládá pomocí dotykové obrazovky a zákazník si může vybrat
ze třech jazyků, ve kterých chce
komunikovat. Vedle platby bezkontaktní kartou lze využít i klasickou platbu mincemi,“ popsal
Vít Prýgl, vedoucí tarifního odboru DPMB.
„Podle průzkumu MasterIndex,
který si každoročně necháváme
zpracovat, by chtělo 52 % Čechů
platit ve veřejné dopravě bezkontaktní platební kartou. To, že je
bezkontaktní placení v České
republice velmi úspěšné, dokládá
i fakt, že každá druhá transakce
u obchodníků je provedena bezkontaktní kartou. Z hlediska
budoucího rozvoje veřejné
dopravy je proto implementace
moderních platebních prostředků

naprosto klíčová,“ říká Martina
Kirchrathová, ředitelka pro rozvoj
komerčních řešení ze společnosti MasterCard Europe.
„Inovacemi v oblasti bezkontaktních plateb se dlouhodobě zabýváme a doprava je pro nás v tomto ohledu velmi atraktivní. Těší
nás, že jsme pohodlné a rychlé
placení jízdenek bezkontaktní
kartou mohli představit i v Brně.
Jsme přesvědčeni, že nové jízdenkomaty si u cestujících v krátké době získají oblibu a budou
rychle přibývat nejen v moravské
metropoli, ale i v dalších městech,“ řekl Roland Katona, manažer útvaru Akceptace karet
ČSOB a Ery.

Linda Hailichová,
tisková mluvčí DPMB, a. s.
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Zákazníci, kteří nakupují v zahraničí, se nemusejí bát reklamací
Předvánoční nákupy jsou
v plném proudu a spotřebitelé
se víc než kdy jindy ohlížejí po
výhodných nabídkách koupě
zboží na internetu. Obchodníci
zase hledají nové trhy v jiných
zemích, a tak se někteří zaměřují i na Českou republiku.
Je nakupování v evropských
e-shopech rizikové? A co dělat
v případě reklamace?
Mnozí čeští spotřebitelé stále trpí
pocitem, že jejich práva při nákupu v jiných zemích EU jsou slabší
než v České republice. To může
platit při nákupu v kamenných
obchodech (ačkoliv některé státy
mají silnější ochranu práv spotřebitelů), ale při nákupu přes inter-

net je tomu jinak. „Evropské instituce totiž spotřebitele jako slabší
stranu obchodního vztahu podpořily v nařízení Řím I, které stanovuje, že při přeshraničním online nákupu u obchodníka z jiné
země EU má spotřebitel zpravidla
taková práva, na jaká je zvyklý ve
své domovské zemi,“ říká Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
To platí především pro nákupy
u obchodníků, kteří se nějakým
způsobem zaměřují na české
zákazníky. „Například pokud
nabízejí českou verzi svého eshopu nebo uvádějí, že do Česka
zboží běžně dodávají a podobně.
Český zákazník má v takových
případech k dispozici nejen

čtrnáctidenní lhůtu na odstoupení
od smlouvy, ale i dvouletou záruku na zakoupené výrobky,“
vysvětluje Tomáš Večl, ředitel
Evropského spotřebitelského
centra při České obchodní
inspekci (ESC).
Lidé se také obávají, že reklamace na dálku je náročná, a někdy
se ptají, jak ji budou uplatňovat,
když obchodník je daleko za hranicemi. Je to stejné, jako když
zákazník z Aše nakupuje
u obchodníka z Hodonína. Oba
dělí velká vzdálenost a reklamované zboží se prodejci neveze
autem, ale posílá poštou. Navíc
v případě oprávněné reklamace
je obchodník povinen proplatit
náklady spojené se zasláním zbo-

ží v nejnižší nutné výši, tedy například poštovné.
Varování před podvodníky však
není nikdy dost. Před lety dTest
a ESC upozorňovaly, že jedním
ze znaků podvodu může být špatná čeština. „To už nemusí být nutně pravda, a to nejen díky vyšší
kvalitě internetových překladačů.
Nedávno olomoucká policie
zadržela trojici podvodníků ze
Slezska, kteří levně nabízeli elektroniku, ale nikdy ji nedoručili. Podvedli prokazatelně 240 spotřebitelů a způsobili jim škodu celkem
za více než jeden milion korun,“
upozorňuje Lukáš Zelený.


Zdroj dTest

Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Statutární město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na
území města Brna zápůjčky
s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových
a rodinných domů a bytových
jednotek. Za tímto účelem
vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové
řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno
na úředních deskách města

a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa
města > Magistrát města Brna >
Úsek hospodářský > Bytový
odbor >Zápůjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2015, mohou vlastníci
nemovitostí požádat v termínu
od 1. 12. 2014 do 15. 1. 2015.
Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém
odboru na Malinovského nám. 3
nebo na úřadech městských čás-

tí, na jejímž území se opravovaná
nemovitost nachází. Formuláře
jsou k dispozici na všech úřadech,
kde se žádosti podávají, a na výše
uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město
ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny
zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch
města po dobu splácení. Výběr
žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna.
O výsledku výběrového řízení jsou

účel zápůjčky

lhůta splatnosti

obnova střechy

5 let

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení
ve stávajícím bytě

5 let

60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken
a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let

120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě
nebo obnova bytového jádra

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní
vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let

400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI

5 let

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo,
rozvody)

5 let

100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu podle inspekční prohlídky

5 let

50 tis. Kč/byt. jednotku
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horní hranice zápůjčky
250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

50 tis. Kč/dům

všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového
odboru Magistrátu města Brna.
Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní
právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel
nehradí žádný poplatek. Smlouvu
o zápůjčce vyhotoví bytový odbor
také zdarma a poplatky za vedení
účtu hradí město. Další výhodou
zápůjčky je možnost předčasného splacení zápůjčky. K předčasnému splacení zápůjčky město
sdělí dlužníkovi výši úroku, příp.
výši úmoru a úroku podle skutečné výše zápůjčky a skutečné doby
jejího splácení.
Finanční prostředky čerpá žadatel
podle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po
dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců
od otevření účtu zahájí splácení
formou měsíčních splátek. Po úplném splacení zápůjčky připraví
město podklady k provedení
výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom
termínu. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení
mohou občané získat na Bytovém
odboru MMB na Malinovského
nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo
na tel.: 542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí Bytového odboru MMB

Informujeme

Téměř dvě stě parkovacích míst vznikne v Janáčkově kulturním centru
V zastavěném území centra
Brna, mezi ulicemi Veselá,
Besední a hotelem International přibudou v následujících
dvou letech nové podzemní
garáže, tzv. 1. etapa Janáčkova
kulturního centra.
V rámci stavby bude realizován
i objekt dočasných úprav povrchu
garáží koncipovaný do podoby
malého náměstí. „Soubor veřejných staveb okolo tohoto náměstí
by se měl stát kulturním fórem
města Brna. V návaznosti na přízemní funkce bude se stavbou
1. etapy Janáčkova kulturního
centra spojen rekonstruovaný historický dvorní objekt Veselá 37.
Důležitou součástí těchto staveb
by v budoucnu měla být i 2. etapa
Janáčkova kulturního centra,“ řekla tisková mluvčí Vladimíra Navrátilová ze společnosti Brněnské
komunikace a. s.

Stavba 1. etapy Janáčkova kulturního centra (parkovací objekt)
bude mít tři podzemní a jedno přízemní podlaží. Podzemní podlaží
budou sloužit jako podzemní
garáže s kapacitou 191 parkovacích stání pro veřejnost. V rámci
přízemního podlaží bude realizován vjezdový objekt vč. zastřešení
a dále vstupní objekt, který bude
sloužit jako vstupní prostor do
podzemních garáží se schodištěm a s výtahovou halou.
„Zahájení stavby bude 5. ledna
2015 předáním staveniště. Tento
termín byl zvolen s ohledem na
vánoční svátky tak, aby nejen
Brňané, ale i hosté přijíždějící do
města o Vánocích, mohli ještě
využívat stávající parkoviště se
závorovým systémem,“ dodala
Navrátilová.
Předpokládaná doba realizace
stavby je plánována vzhledem
k umístění a rozsahu stavby na

750 dní. Stavbu 1. etapy Janáčkova kulturního centra bude na
základě veřejné soutěže realizovat společnost „Janáčkovo centrum Brno“, sdružující stavební
společnosti OHL ŽS, a. s., UNISTAV a. s., a STRABAG a. s.

Investorem je společnost Brněnské komunikace a. s. a cena
dosáhne 249,68 mil. Kč (bez
DPH).


(mar)

Malí i velcí koledníci ponesou poselství Tříkrálové sbírky
Koledníci budou navštěvovat
domácnosti a kolemjdoucí ve
dnech od 1. do 14. ledna 2015.
V rámci sbírky se konají různé
doprovodné akce, které významně podporují tradici svátku Tří králů, ale i komunitní život
obyvatel města.
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita
Česká republika. Skupinky koled-

níků, doprovodné akce i distribuci
pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve
spolupráci s farnostmi, školami či
různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky tedy závisí na
aktivitě tisíců lidí ve všech koutech
republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová
sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí v České republice.

Doprovodné akce Tříkrálové sbírky
2. ledna 2015 ve 14.00 hod. – POŽEHNÁNÍ
– které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým koledníkům v katedrále na Petrově.
4. ledna 2015 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
– jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. Vystoupí: bratři
Ebenové, Inekafe, Adam Mišík a další.
6. ledna 2015 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
– vyráží na koních od Petrova přes Zelný trh, ulicí Masarykovou
ke kostelu sv. Jakuba (králové se pokloní Jezulátku v živém betlémě) a stejnou cestou se vrátí na Petrov. Průvod doprovodí
zpěvem děti ze ZUŠ Smetanova.
6. ledna 2015 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
– bude nainstalován u kostela sv. Jakuba. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí, a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky
je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.

Tříkrálovou sbírku je možné také
podpořit zasláním dárcovské
sms: DMS KOLEDA na číslo
87777 nebo odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800
u ČS.
Více na www.trikralovasbirka.cz.

(mar)
Foto: Richard Bouda
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Neziskové organizace

IQ Roma servis získal v Bruselu druhé místo za začleňování Romů
Z celkového počtu 81 nominovaných z celé Evropské unie se
IQ Roma servis umístil na druhém místě. Součástí ocenění je
také peněžitá odměna ve výši
7,5 tisíce EUR, o jejímž využití
rozhodne členská schůze IQ
Roma servisu.
Evropský hospodářský a sociální
výbor v Bruselu udělil dne 16.října
2014 ocenění občanskému sdružení IQ Roma servis za činnost
vedoucí ke zlepšení hospodářského a sociálního začlenění Romů.
Ocenění si přímo z Bruselu
odnesly zástupkyně IQ Roma
servisu Katarína Klamková, ředitelka a Kateřina Plachetková,
pedagogická pracovnice. Volné
finanční prostředky využije organizace na zlepšení stability financování. U neziskových organizací
je zejména nejvíce potřebné
finančně zajistit chod organizace
v období leden až březen.

„Po maturitě jsem si dlouho
nemohla najít práci, pomáhala
jsem jako dobrovolnice, až jsem
v dubnu 2014 dostala příležitost
pracovat v IQ Roma servisu, v její
brněnské pobočce – v Centru prevence pro mladé. Byl to navíc i můj
sen pracovat s romskýma děckama, organizovat pro ně smysluplné kroužky, vymýšlet originální
akce v klubu i na hřišti,“ zaradovala se Kateřina Plachetková, která v Bruselu ocenění přebírala.
A dodala: „V IQ Roma servisu je
super možnost, hlavně pro romské pracovníky, získat finance na
polovinu ceny jazykového kurzu
angličtiny. Přihlásila jsem se hned,
na angličtinu do známé brněnské
jazykové školy, protože ji chci
umět lépe a ještě si velmi nevěřím
veřejně mluvit. I to mi pomohlo jít
na svou první, velmi zajímavou
služební cestu do Bruselu.“
Pracovníci organizace jsou na
získané ocenění patřičně hrdí.

Například Ivona Parčiová, jedna
z romských pracovnic IQ Roma
servisu, která říká, jak je hrdá na
tak významné ocenění udělené
právě proromské organizaci.
Dodává, že úspěšnost organizace není závislá na etnickém původu vedení, ale na vizi organizace,
schopnostech a citu vedoucích
pracovníků. „Někdy je slyšet
nepříjemné hlasy lidí, kteří narážejí na neromský původ ředitelky
IQ Roma servisu, ředitelky jedné
z největší organizace pracující
s Romy v České republice. To
ovšem není důležité. Je jasné, že
sociální či etnické problémy nezmizejí ze dne na den, ale je
potřebné trpělivě bojovat za změnu, o což IQ Roma servis pod
vedením Kataríny Klamkové
poctivě usiluje různými způsoby
přímé nebo koncepční práce i za
spolupráce odborníků, politiků
a samozřejmě Romů. To je důležité,“ uvedla Parčiová.

Do soutěže nominoval IQ Roma
servis Ing. Roman Haken, člen
Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace. „Byl jsem rád,
že jsme navrhli neziskovku, která
byla porotou vybrána. Porota byla
opravdu nezaujata, skládala se
z různých odborníků z EU. Došlo
tedy opravdu k objektivnímu
posouzení všech návrhů,“ řekl
k soutěži Haken. IQ Roma servis
v listopadu oslavil 17. výročí od
svého vzniku. Během sedmnácti
let získala tato organizace pomáhající v Jihomoravském kraji ročně kolem 2000 potřebným lidem,
zejména Romům, několik významných ocenění. Kromě přímé
práce, působí IQ Roma servis
také v koncepční oblasti jako realizátor kampaní, iniciátor strategických i občanských aktivit nebo
odborný konzultant na sociální
témata.


(mar)

Nákupem levných originálních dárků lze podpořit dobrou věc

Perličková koupel na nohy,
mluvicí kalkulačka, dětská
vanička, životopis Václava Havla a Dády Patrasové, kabelky,
hračky, porcelán, bižuterie,
vinylové desky, oblečení a boty
pro děti i dospělé aj. Na to
všechno a na spoustu dalších
jedinečných věcí je možné
narazit v nadačních obchůdcích Veronica.
Sídlí ve středu Brna na Pekař-

ské 38, v Králově Poli na Jana
Babáka 11 a v Novém Lískovci
na Svážné 16. Obchůdky se
mohou na první pohled zdát jako
obyčejné second handy, v případě nadačních obchodů je však
výtěžek z prodeje věnován na
dobrou věc. Jejich prostřednictvím uvádí Nadace Veronica do
života u nás zatím málo užívaný
alternativní způsob získávání
finančních prostředků pro projekty neziskových organizací. Hlavní
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myšlenkou těchto tzv. „charity
shops“ je nabídnout dárcům kromě možnosti darování peněz
i možnost věnovat věci, materiál
nebo zboží. Darované věci jsou
nabízené k prodeji, jeho výtěžek
plyne do veřejné sbírky.
Nadace Veronica získanými
penězi podporuje realizaci ekologických projektů v Brně a jeho
blízkém okolí. Podpořeny jsou
každoročně výsadby stromů
a zeleně, obnova přírodních
zahrad u škol a školek pro zachování kontaktu dětí s přírodou, což
má pozitivní vliv na jejich psychiku, a další projekty, které dělají
z Brna příjemnější místo k životu.
Nákupem nebo darováním věcí
k prodeji se na těchto projektech
bude podílet i zákazník.
Kromě benefičního rozměru, kdy
darování nebo koupě předmětu
přispívá na podporu veřejně prospěšných projektů, mají nadační
obchody i environmentální rozměr: nevyužívané nebo už nepotřebné věci nacházejí v prodejnách nového majitele a obchody
tak vracejí věci zpátky do života.
Novinkou v obchůdcích na Sváž-

né a na Jana Babáka je prodej
Hostětínského moštu z Bílých
Karpat. Jedná se o 100% jablečnou šťávu bez jakýchkoliv přísad,
umělých sladidel či filtrace, která
je konzervována pasterizací. Tento mošt se při výrobě nečeří
(nepoužívají se čeřidla tanin či
želatina), nefiltruje (žádné papírové ani látkové filtry), nepřibarvuje, nepřislazuje ani neředí. Je
produktem ekologického zemědělství, které se vyznačuje kladným vztahem a respektem
k životnímu prostředí. Mošty se
prodávají v několika příchutích –
jablko, jablko a zázvor, jablko
s červenou řepou a jablko s arónií. V nabídce je také mátový,
konopný a bezový sirup jako od
babičky.
Vánoce se rychle přibližují. V nadačních obchůdcích lze pořídit
dárky pro blízké nebo nějakou
drobnost pro kolegy či spolužáky,
vyplatí se zajít se do obchůdků
podívat.


Mgr. Magda Klusáková,
Nadace Veronica

Neziskové organizace

Vánoční jedličky v květináči jsou opět v prodeji. Šetří lesy
Nákupem vánočního stromečku je možné přispět k ochraně
přírody i během Vánoc.
Jedličky v květináči jsou vhodnou
alternativou k řezaným stromkům,
které se po vánočních svátcích
vyhazují. Jsou vysoké okolo
40 cm – v kvalitě dostatečné pro
výsadbu do lesa, všechny mají
certifikát FSC, pocházejí z přírodě
blízkého lesnictví. Stromky lze
zakoupit na těchto místech – Ekologický institut Veronica (Panská 9), Rezekvítek (Kamenná 6),
Lipka (Lipová: Lipová 20; Jezírko:
Soběšice 97; Rozmarýnek: Roz-

marýnová 6), Informační centra
YMCA Brno (Kounicova 3, Česká 31), EkoCentrum Brno (Písečník 94). Cena stromku je 99 Kč.
Na jaře se pak zájemci mohou připojit ke společné výsadbě
v brněnských lesích, a to 11. dubna 2015. Výsadba je vyvrcholením iniciativy na podporu jedle
bělokoré – původní české dřeviny,
která v posledních letech z naší
přírody téměř vymizela. Projekt
se uskutečnil za finanční podpory
statutárního města Brna.
Více na www.rezekvitek.cz.


(mar)

Vesna radí: Babičce pod stromeček lze darovat i poukázku na cvičení
probíhat přednášky na různá zajímavá témata, cvičení, trénování
paměti a spousta jiných aktivit.
Účastníci projektu se mohou těšit
na přátelskou atmosféru s vrstevníky, přednášky z oblasti medicíny, zdraví, vědy, práva, astronomie, historie, ale také trénink
paměti, psychomotoriky či komentovanou procházku brněnskou historií. To vše zajímavou
a poutavou formou, pod vedením
odborníků jednotlivých oborů.
Vzhledem k tomu, že projekt začí-

Vesna, o.p.s. má dlouholetou
historii, která sahá až do roku
1870. Přestože prošla několika
proměnami, neustále rozvíjí
vzdělávací, sociální a zájmovou
činnost pro širokou veřejnost
zahrnující všechny generace.
Mezi činnosti patřící právě seniorům patří jazykové vzdělávání, ve
kterém se mohou senioři učit
cizím jazykům, jako je angličtina,
němčina, francouzština či ruština,
a to v různých pokročilostech.
Velmi oblíbený je též trénink
paměti, který udržuje paměť
v dobré kondici, a posiluje tak
soběstačnost a sebevědomí
seniorům.
Z tělovýchovných aktivit nabízíme
rehabilitační cvičení vedené odbornou lektorkou, fit cvičení pro
každý věk, vedené fyzioterapeutkou a jógu se zaměřením na
střední a seniorský věk.
Ti, kteří se nechtějí věnovat výše

uvedeným aktivitám, se u nás
mohou zúčastňovat klubů, jako je
Vesna klub a Dámský Jurkovičův
klub. Tyto kluby jsou otevřeny
všem seniorům, kteří chtějí trávit
čas v dobré společnosti, mají rádi
vycházky do přírody či po památných místech, baví je výtvarné
tvoření nebo také povídání při
kávě či čaji o zajímavých tématech.
Další velmi oblíbenou aktivitou
Vesny je pořádání pobytů pro
seniory s programem, který je
koncipován s ohledem na jejich
věk, zdravotní stav a potřeby.
V rámci pobytů nechybí turistika,
hudba, zpěv, výtvarné tvoření
a společenské hry.

Fit v každém věku
Od února roku 2015 zahajujeme
projekt určený seniorům pod
názvem „Fit v každém věku“. Jedná se o setkávání dvakrát měsíčně, vždy ve čtvrtek, kdy budou

ná v únoru, je možné jej seniorům
dát také jako překvapení pod
vánočním stromečkem.
Dveře Vesny jsou kdykoliv otevřeny všem zájemcům, i těm, kteří
by si naše aktivity chtěli nejprve
jen tak nezávazně vyzkoušet.
Přihlášky a informace: Vesna,
o. p. s., Údolní 10, 602 00 Brno,
www.vesnaspolek.cz,
info@vesnaspolek.cz,
tel. 734 730 275.
 Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová,
ředitelka Vesny, o. p. s.

Pečovatelské kurzy s akreditací MPSV
Vesna, o.p.s. (dříve Ženský
vzdělávací spolek, o.s.) pořádá
již od roku 2007 akreditované
kvalifikační pečovatelské kurzy
pro pracovníky v sociálních
službách s akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Kurzy jsou koncipovány tak, aby
plně odpovídaly požadavkům
zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb. Výuka v kurzech je vedena velmi zkušenými lektory (Mgr. Miloslava Bártová, Mgr. Hana Květinská,
Mgr. Dagmar Škrabalová,
MVDr. Martina Masaříková,
Tomáš Gill, Mgr. Lenka Klumpnerová, a další), kteří svým
vzděláním i praxí připraví
budoucí pečovatele pro výkon
pečovatelské praxe v přímé
obslužné péči.

Pečovatelský kurz je nabízen
ve dvou variantách: Pracovník
v sociálních službách – Pečovatel(ka) o děti do 15 let včetně
handicapovaných a Pracovník
v sociálních službách – Pečovatel(ka) o seniory handicapované.
V rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Vesna pořádá také akreditované kurzy: Kognitivní trénink
paměti, Psychomotorický trénink a Základy první psychické
pomoci. Kurzy jsou určeny jak
pro pečovatele, kteří chtějí pracovat v sociálních zařízeních,
ale také těm, jež pečují o osobu
blízkou v domácnosti.


(mar)
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Inzerce
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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

3RNXGFKFHãEêWVRXþiVWtVNYČOpKRNROHNWLYXNRPXQLNDFH
DÀH[LELOLWDWLQHGČODMtSUREOpPWDNQHYiKHMDQDSLãQiP
6YĤMåLYRWRSLVQiPSRãOLQDDGUHVXUHVW#F]PFGFRP
1HERVHGRPOXYQDNRQWDNWQtPWHOþtVOH

5DGRVW]HŃLYRWDSHYQp]GUDYt
5
D
P
PQ
~VSĉFK
VSĉFKĹ
Ĺ Y QR
RYpP
R
YppP URFH
URF
UR
RFFH
PQRKRSUDFRYQtFKLRVREQtFK~VSĉFKĹYQRYpPURFH

BYTOVÝ DŮM KOCIÁNKA – KŘIVÉHO

KOUPÍM cihlový BYT
1(2)+1 v centru Brna.
(případně i 1+kk s oddělenou kuchyňkou)

HOTOVOST

,
rychlé a seriózní jednání,

BEZPEČNÝ PŘEVOD

přes advokáta či notáře,
dluh nevadí, volejte

603 185 571

Mendlovo nám. 18 • Brno
Cukrárna Tutti Frutti

Koupím historické fotoaparáty těchto značek:
Kamarád, Autoflex, Flexette, Mikronette,
Mikroma, Stereo Mikroma, Opema, Leica,
Pentacon six TL, Flexaret, ale i jiné fotoaparáty.
Dále koupím staré chlapecké hračky před
rokem 1989 a starší.
Jsem sběratel. Tel. 775 240 880.
Za nabídky předem děkuji.

dispozice od 2+kk do 4+kk
ke každému bytu terasa na jih

podzemní garáže
výtah, vlastní kotel

VÍCE INFORMACÍ:

608 888 528

+420
Staňkova 18, 602 00 Brno

www.vasstav.cz

3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]
2EMHGQiYNRYiPtVWD
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7HO
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9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO
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Inzerce

Veletrhy cestovního ruchu

www.regiontour.cz
• Více než 100 zahraničních destinací
• Regiony České republiky
• Veletržní slevy
• Řemeslnický jarmark
Zaregistrujte se před návštěvou veletrhů,
ušetříte čas i peníze – etickets.bvv.cz
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Inzerce

!!! Peníze IHNED na RUKU !!!

Starožitnosti
založeno 1991

VÝKUP starožitností VÝKUP

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

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

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

PŘ

tel.: 737 171 367

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

HODINKY: kapesní, náramkové, zlaté, stříbrné, obyčejné (např. 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

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

www.levnesporaky.cz

MALBY

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.

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

NÁTĚRY dveří 350 Kč/kus,
oken, fasád, radiátorů atd.

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

tel: 606 469 316, 547 225 340

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600
Matrace HOREKA

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz
Doblo special

Cena:
C
ena: SLEVA 50 % nyníí

2 999 KÏ

5 998 KÏ
KÏ

• výška matrace 18 cm
• pÝnová matrace

E PL

ATÍ D

. 201

O

5

Na akÏní matrace HOREKA Orin a HOREKA Doblo
special se nevztahují další slevy uveěejnÝné na
www.horeka-shop.cz. U matrací HOREKA Orin a
HOREKA Doblo special o rozmÝrech 90x200 cm
doprava do 72 hodin po BrnÝ zdarma, u rozmÝrı
85x195 cm a 80x200 cm doprava do 3 týdnı
zdarma. Akce platí do 31. 1. 2015 nebo do
vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny vÏetnÝ
DPH.

...k nákupu d
dvou matrací

AKC

31. 1

POLŠTÁĚEK
POL
ŠTÁĚ
ĚEK ZDARMA!

www.horeka-shop.cz

• 2 tuhosti
• pratelný potah
• doprava po BrnÝ do 72 hodin zdarma
• rozmÝry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Matrace HOREKA

Orin

Cena:
C
ena: SLEVA 50 % nyníí

3 999 KÏ

7 998 K
KÏÏ

• výška matrace 21 cm
• pružinová matrace - taštiÏková
• potah lze chemicky Ïistit
• doprava po BrnÝ do 72 hodin zdarma
• rozmÝry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Objednávky: +420 727 874 817 nebo na: www.horeka-shop.cz
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Rozhovor

Radka Kovaříková: Kdyby ve mně nebyla touha, asi by nebyly ani medaile
Při povídání s Radkou Kovaříkovou jsme si nejdříve potvrdili, že
pohádka o Popelce je skutečně
jednou z nejstarších na světě. Její
kořeny spadají až do 10. století
a vycházejí – jako téměř u všech
pohádek – z reálného života.V tehdejší Číně totiž narozeným děvčátkům pevně stahovaly nožky
tak, aby jim nevyrostly a aby jim
i v dospělosti zůstaly co nejmenší.
Tady je motiv malého střevíčku,
který obula jen nejkrásnější dívka,
ta, co měla nejmenší nožku. Motiv,
který byl během staletí přetaven
v příběh děvčete utlačovaného,
ponižovaného, které vysvobodí
princ a otevře mu cestu ke šťastnému životu. Příběh Popelčiny
přeměny z chudé a zanedbané
dívky v krásnou a žádoucí mladou
dámu byl během staletí ztvárněn
mnoha literáty, výtvarníky i operními skladateli, vznikl světoznámý
balet a bylo natočeno mnoho animovaných i hraných filmů. Ale
Popelka jako muzikál na ledě je
tady poprvé.

Kdo přišel s tou myšlenkou?
Muzikál na ledě Popelka, se kterým
teď v prosinci přijíždíme do Brna,
je autorským dílem mého manžela,
scenáristy a režiséra Jindřicha Šimka. Stvořil ho společně se skladatelem Petrem Maláskem a textařem
Václavem Koptou.

i Nový rok, ale jak se říká, dobrá věc
se podařila a potlesk vestoje, kterým nás diváci po každém představení oceňují, je pro nás obrovskou
odměnou za to úsilí, které jsme při
přípravě vynaložili. A že v tomto
muzikálu nebruslím? Nemusím být
všude (úsměv).

Jak jste vlastně s bruslením
začínala?
Maminka mě v pěti letech zapsala
do kurzů bruslení a přestože probíhaly v náročných podmínkách na
otevřeném kluzišti, moc mě to bavilo. Asi to bylo znát, a tak jsem už
druhou sezónu trénovala v první
specializované hale na krasobruslení u nás (dnešní hala TJ Stadion
Brno, pozn. autora). Měla jsem tenkrát moc hodného trenéra Zdeňka
Pazdírka, skoro čerstvého mistra
Evropy.Vzhlížela jsem k němu s velkým respektem a pamatuji si, jak
jsem obdivovala, že se stal sólistou
světové lední show. Bruslení jsem
prostě milovala a musím říct, že
nebylo dne, kdybych se na tu dřinu
chtěla „vykašlat“. A taky jsem asi
měla štěstí, že se tehdy nenašel
nikdo, kdo by mi chtěl moji zálibu
znechutit, přestože silných soupeřů,
ale i závistivců se našlo vždycky
dost. Trénovala jsem, snažila se,
závodila a dostávala medaile z těch
největších soutěží. A aniž bych si
to kdy uvědomovala, později jsem
zjistila, že mě vždy podvědomě
hnala jakási skrytá touha stát se
sólistkou světových show po vzoru
mého prvního trenéra. Kdyby ta touha ve mně nebyla, možná by nebyly
ani ty medaile. Kdo ví...

Po narození dcery pro vás znamenala Popelka opět návrat do
pracovního shonu. Je to ale také
poprvé, kdy v muzikálu na ledě
sama nebruslíte. Není vám to
líto? Jaká je vaše role?

Váš největší sportovní zážitek?

Mám na starosti komplexní obsazení krasobruslařů a spoustu jiných
úkolů týkajících se zabezpečení
celého projektu. Pro vaši představu,
turné Popelky znamená sedm
kamionů techniky, scénických
prvků, kostýmů, světel, zvukové
aparatury, rekvizit, tři autobusy
a několik doprovodných vozidel.
Dohromady je nás devadesát. Krasobruslaři ze sedmi zemí světa, herci, zpěváci, produkční štáb, stavba
a technici.V rámci letošního vánočního turné odlétáme po Brně již
podruhé na Ukrajinu do Kyjeva, kde
odehrajeme šestnáct představení
v ruském jazyce. Bude to velmi
náročné. Strávíme v zahraničí

Bylo jich víc, ale za největší sportovní zážitek mé kariéry považuji
stoprocentní výkon ve volné jízdě
na mistrovství Evropy v Dortmundu
v roce 1995. Pro mně osobně to
byla neskutečná nádhera a vždy na
tu jízdu budu pyšná. Přestože jsme
prohráli s domácím párem, při
vyhlášení výsledků jsme měli největší aplaus a diváci tak dali najevo,
kdo byl nejlepší. Nikdy mi také nevymizejí ty nádherné zážitky ze zimních olympiád. A vždy budu dojatě
vzpomínat na ty okamžiky, kdy jsem
stála na stupních vítězů, nad hlavami vlála česká vlajka a halou zněla naše státní hymna na počest
mistrů světa.

Profil
Je Brno stále mekkou našeho
krasobruslení ?
Jsem přesvědčena, že jakési prvenství v tomto sportu Brno vždy ponese.Vždyť titul mistrů světa jsme získali jako členové TJ Stadion Brno.
Škoda, že si tento klub našeho fantastického výsledku nikterak nepovažuje a není na něj patřičně hrdý.
Je to smutné, ale je to tak. V Brně
vzniklo několik dalších krasobruslařských klubů, které mohou dát
talentům šanci, nabízí se ale otázka, jestli je má na dlouhé a náročné
cestě, která vede k těm největším
sportovním metám, kdo vést. Dáte
mi asi zapravdu, že jen rodiče to být
nemohou. Takové období si jistě
prožívá Michal Březina, již zkušený
a talentovaný bruslař. Věřím, že
Michal má úspěšnou kariéru ještě
před sebou, ale budoucnost krasobruslení u nás nevidím příliš růžově.
Minimálně ve sportovních dvojicích
už mistry světa v krasobruslení mít
nebudeme. Kéž bych se ale mýlila.

Sledujete dění v Brně?
Přestože bydlím v Praze, vím
o všem, co se v Brně děje, neboť
tady žije celá má rodina. Narodila
jsem se na Polní, dvě stě metrů od
krasohaly (úsměv), a vyrůstala
v Bosonohách, kde dodnes žije
moje babička Karolína i můj bratr
s rodinou. Jakmile se naskytne příležitost, tak se všichni sjedeme
včetně mých rodičů a samozřejmě
probíráme všechny novinky.


Vladimír Koudelka
Foto: archiv Radky Kovaříkové

Radka Kovaříková se narodila
26.února 1975 v Brně. Vystudovala gymnázium na tř. Kpt. Jaroše a celý svůj život zasvětila krasobruslení. Se svým partnerem
René Novotným získala v roce
1995 titul mistryně světa v kategorii sportovních dvojic. Společně vybojovali také titul profesionálních mistrů světa v letech
1995 a 1997, 2. místo na
mistrovství světa v roce 1992,
2. místo na mistrovství Evropy
v roce 1995, 4. místo na olympijských hrách v Albertville
a sedmkrát se stali mistry republiky. Od roku 1992 do roku 1997
působila v krasobruslařských
soutěžích a angažmá v USA. Od
roku 1995 do roku 2007 pravidelně vystupovala v prestižních
světových show Holiday on Ice,
Fantasy on Ice, Stars on Ice
a Champions on Ice. Byla první
představitelkou
Nastěnky
v pohádkovém muzikálu na ledě
Mrazík a první představitelkou
Julie v romantickém muzikálu na
ledě Romeo a Julie. Po ukončení
profesionální kariéry se věnuje
castingu krasobruslařů pro film,
reklamu, krasobruslařské show
a muzikály na ledě. Zabývá se
také choreografií a tréninkem.
V minulosti spolupracovala se
světově uznávanými trenéry
a choreografy Irinou Rodninovou, Sergejem Ponomarenkem,
Marinou Zujevovou a Christopherem Deanem. Ukončení sportovní kariéry předznamenalo
rozpad manželství s René
Novotným. V současné době žije
a pracuje v Praze, kde založila
novou rodinu s režisérem Jindřichem Šimkem, se kterým vychovávají dceru Kláru. Od roku 2011
se jako spoluproducentka podílí
na zajištění turné kouzelného
muzikálu na ledě Popelka.
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Zápis dětí do základních škol

Základní školy lákají na dny otevřených dveří a zvou na zápis
Vážení rodiče budoucích prvňáčků z městské části Brno-střed,
již máme za dveřmi další zápis do prvních tříd základních škol, pro
školní rok 2015/2016. Abyste měli komplexní přehled o základních
školách zřizovaných městskou částí Brno-střed, přinášíme vám o všech
podrobné informace týkající se jejich zaměření, termínů dnů otevřených
dveří a samotného zápisu.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku, pokud mu nebyl povolen odklad. Dítě, jež dosáhne šesti let v době od září do konce června
příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně duševně i tělesně
vyspělé a zákonný zástupce o to požádá. Aby bylo přijato dítě, které
dosáhne šesti let v době od září do konce prosince, je nutné doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení (podrobnější informace
viz školský zákon).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu do první třídy
v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, ve kterém má
dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní školní docházku
v základní škole zřízené obcí, v níž má žák místo trvalého pobytu.
Jedná se o tzv. spádovou školu. Zákonný zástupce může přihlásit dítě
do jiné než spádové školy. Ovšem spádová škola je povinna přednostně
přijímat děti ze svého spádového obvodu, až v případě, že zůstanou
volná místa, tak i děti z jiných oblastí.
Při zápisu v dané konkrétní škole získají rodiče mnoho podrobnějších
informací, např. i týkající se možnosti odkladu povinné školní docházky
svého potomka.

Základní škola Brno, Antonínská 3 – Fakultní škola
Kontakty:
tel.: 541 213 142
e-mail: zsantoninska@zsantoninska.cz
www.zsantoninska.cz,
Dny otevřených dveří:
18. 12. 2014 (Vánoční dílny: 8.00–12.00 hod.)
9. 1. 2015 (8.00–12.00, 14.00–16.00 hod.)
Zápis do prvních ročníků:
16. 1. 2015 (14.00–18.00 hod.)
17. 1. 2015 (9.00–12.00 hod.)

Hlavní profilací školy je rozšířená výuka cizích jazyků. ZŠ Antonínská
je jedna z mála škol, které nabízejí dětem výběr ze dvou jazyků od
prvního ročníku – angličtinu nebo němčinu. Rodiče pro své děti volí
již při zápisu do prvního ročníku výuku angličtiny nebo němčiny, v pátém
ročníku pak přistupuje povinně výuka obou jazyků. Týdenní dotace
jazykové výuky je od 5. ročníku šestihodinová. Ze znalosti cizích jazyků
vyplývají mnohé aktivity, které jsou pro naše žáky do školního programu
zahrnuty:
Němčina – výjezdy do předvánoční Vídně s návštěvou vánočních
dílen na radnici
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–
–
–
–
–
–
–
–
Angličtina –
–

složení zkoušky Fit in Deutsch 1 a Fit in Deutsch 2
spolupráce se školami v Rakousku a Německu
spolupráce s Österreich Institutem
spolupráce s Goethe Institutem
spolupráce s Německým kulturním sdružením
spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti
dopisování
německé olympiády
jazykově poznávací pobyty ve Velké Británii
účast v mezinárodních projektech, jejichž komunikativním
jazykem je angličtina účast v projektu „Child Sponsorship
Programme“ (máme adoptivního spolužáka z Indie –
dopisování v angličtině).
Vedle rozšířené jazykové výuky škola nabízí předměty v rámci povinně
volitelných předmětů – různé typy seminářů, především se zaměřením
na přírodní vědy, etickou výchovu. Každoročně pořádáme lyžařský
a snowboardový výcvik. Žáci se zapojují do široké škály zájmových
útvarů – jazykových (němčina, angličtina, italština), sportovních, uměleckých aj. Pro žáky 1. stupně je zajištěna pestrá činnost ve školní družině. Naše škola je zařazena do projektu Otevřená škola.

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8
Kontakty:
tel.: 543 212 725
e-mail: vedeni@bakalka.cz
www.bakalka.cz
Den otevřených dveří: 7. 1. 2015 (8.00–12.00)
Zápis do prvních ročníků:
15. 1. 2015 (14.30–18.00)
16. 1. 2015 (14.30–18.00)
17. 1. 2015 (9.00–14.00)
Možnost on-line přihlášení na konkrétní termín zápisu je od 1. 1. 2015
(viz webové stránky školy).

Jedná se o školu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Vytvořením školního
vzdělávacího programu „Naše výsledky hovoří cizími jazyky“ se završila
snaha o co nejkvalitnější výuku nejen v cizích jazycích. Škola také
využila více než 50leté tradice školy jako školy s rozšířenou výukou
jazyků. Součástí vzdělávacího programu je výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky a povinná výuka druhého cizího jazyka od
6. ročníku, kde si žáci mohou vybrat mezi jazykem německým a francouzským. Vedle nadstandardní výuky cizích jazyků je hlavním cílem
co nejkvalitněji připravit žáky na další studium a u každého žáka využít
maxima jeho osobních schopností.
Díky tomu, že škola disponuje dostatečným počtem pedagogů, kteří
jsou odborně i pedagogicky způsobilí vyučovat i jiné předměty v anglickém jazyce, vyučuje škola se schválením MŠMT již osmým rokem
v anglickém jazyce předměty pracovní činnosti a informatiku. Tímto
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krokem získala jedinečné postavení nejen mezi školami na území
města Brna, Jihomoravského kraje, ale i v rámci celé republiky. Oba
předměty nebyly vybrány náhodně, v pracovních činnostech vyučovaných v anglickém jazyce si žáci posilují jazykové znalosti přímo
v konkrétních každodenních situacích a výuka informatiky vychází
z anglické terminologie.
Jako jediná škola v Jihomoravském kraji nabízí žákům již od 2. ročníku
přípravné kurzy ke Cambridge zkouškám, které jsou každoročně pořádány v květnu ve spolupráci s Britskou radou a vedou k získání mezinárodně uznávaných certifikátů (YLE, KET. PET).
Nejen na podporu a rozvoj jazykového vzdělávání nabízí širokou škálu
mimoškolních aktivit, např. výuku náboženství formou nepovinného
předmětu, kroužky anglické konverzace, dyslektický kroužek, pro 1.roč.
kroužek „Psaní jako hraní“, fungující knihovnu českých i cizojazyčných
titulů, český i cizojazyčný Filmový klub, výuku hry na flétnu, kroužek
„Školní kapela“, šachový kroužek, dramatický kroužek, kroužek výtvarné výchovy a keramiky, kroužek juda, kroužek moderního tance, kroužek badmintonu. Samozřejmostí jsou již tradičně konané přípravné
kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku a intenzivní soustředění formou tzv. předpřijímačkového víkendu.
K ověřování komunikačních dovedností v cizích jazycích a za účelem
poznávání škola každoročně pořádá kulturně poznávací zájezdy do
zemí celé Evropy – např. Anglie, Francie, Rakouska, Německa, Belgie,
Švýcarska, Itálie a dalších. Stejnému účelu slouží také mezinárodní
projekty, do nichž je škola zapojena a v jejichž rámci žáci komunikují
se svými vrstevníky v cizím jazyce.
Dlouhodobě nadprůměrná kvalita učitelského sboru byla hlavním
kritériem, na základě kterého byla škola vybrána Pedagogickou fakultou, Fakultou sociálních studií a Fakultou sportovních studií MU
k výchově a výcviku budoucích pedagogů (nese statut fakultní školy).
Snaží se také získávat rodilé mluvčí na různé stáže, v letošním
školním roce působí na škole lektor na výuku francouzštiny z francouzské Bretaně.
Škola disponuje velmi kultivovaným pracovním prostředím. Ke zvýšení
efektivity výuky slouží řada odborných učeben vybavených nejmodernější výukovou technikou. V posledních letech budova školy prošla
generální rekonstrukcí a dvěma dostavbami, škola tak ve všech ohledech vyhovuje nejvyšším nárokům na materiální podmínky vzdělávání
a optimální pracovní klima.
Škola má také 10 oddělení školní družiny s celkovým počtem
300 přihlášených žáků. Školní družina je v provozu denně od 6.30 do
17.00 hod.
Pro ověřování studijních výsledků žáků školy a srovnávání výsledků
vzdělávání v rámci celorepublikového šetření se žáci již tradičně zapojili
do testování firmy SCIO Stonožka (testy prošli žáci v 3., 4., 5., 7., 8.
a 9. ročnících), velké úspěchy byly zaznamenány v mezinárodním testování PISA, PIRLS aTIMMS. Mezinárodní společnost Mensa si vybrala
školu pro testování IQ žáků od 1.–9. ročníku a žáci školy se zapojují
do soutěží Mensy – např. Logická olympiáda. Ve všech těchto testováních žáci dosahovali nadstandardních výsledků, mnohdy o desítky
procent předčili v úspěšnosti svoje vrstevníky z Jihomoravského kraje
i z celé ČR, a to jak v rámci základních škol, tak i odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií.
Dalším výsledkem práce školy je vysoká úspěšnost při přijímání žáků
na SŠ – např. ve školním roce 2013/2014 bylo 96% žáků 9. ročníku
přijato ke střednímu vzdělávání v maturitních oborech, převážně na
gymnáziích, část na středních odborných školách, pouze 2 žáci na
nematuritní obor SOU. Žáci již tradičně výrazně uspěli také při přijetí
na víceletá gymnázia jak šestiletá, tak osmiletá, i když v posledních
letech je na škole patrný trend, že žáci a jejich rodiče dávají přednost
dokončení kvalitního základního vzdělání na škole Bakalovo nábřeží
a na víceletá gymnázia se hlásí ze školy podstatně méně zájemců,
než v dřívějších letech. Vynikajících výsledků dosahují žáci při olympiádách a soutěžích, jak na městské a regionální, tak i na celostátní
úrovni.

Základní škola Brno, Horní 16
Kontakty:
tel.: 543 214 361
e-mail: info@zshorni.cz
www.zshorni.cz
Den otevřených dveří: 13. a 14. 1. 2015
Zápis do prvních ročníků:
16. 1. 2015 (14.00–18.00 hod.)
17. 1. 2014 (9.00–12.00 hod.).

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

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
Kontakty:
Tel.: 542 212 689 (Husova), 542 213 948 (Rašínova),
e-mail: reditel@zshusovabrno.cz
www.zshusovabrno.cz
Den otevřených dveří (v budově I. stupně, Rašínova 3):
13. 1. 2015 (8.00–10.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku (v budově I. stupně, Rašínova 3):
15. 1. 2015 (14.00–17.00 hodin)
16. 1. 2015 (14.00–17.00 hodin)
17. 1. 2015 (9.00–12.00 hodin)

Základní škola Brno, Hroznová 1
Kontakty:
tel.: 543 211 912, 543 216 880
e-mail: vedeni@zshroznova.cz
www.zshroznova.cz
Zápis do prvních ročníků:
16. 1. 2015 (14.00–17.00 hod.)
17. 1. 2015 (9.00–11.00 hod.)

Základní škola Brno, Hroznová 1 nabízí prvňáčkům učení v příjemném
prostředí uprostřed zahrady. Dva pavilony po dvou třídách zabezpečují
klid, protože jsou mimo ruch hlavní budovy. Neruší dokonce ani zvonění,
paní učitelky přizpůsobují délku vyučovací jednotky podle potřeb a naladění žáků. Angličtina od první třídy je už mnoho roků samozřejmostí.
Žáci jsou první rok školní docházky již 20 let hodnoceni slovně. Tyto
skutečnosti představují základní podmínku pro bezproblémový přechod
dětí z mateřské do základní školy.
Na druhém stupni se přidává druhý cizí jazyk – němčina. Dobrovolně
se mohou žáci učit i francouzštinu.
Ve výuce škola používá prvky Tvořivé školy, Daltonské školy a Obecné
školy. Prioritou však zůstává vlastní invence vyučujících.
Škola je vybavena počítačovou učebnou, ve většině tříd jsou interaktivní
tabule. Pro žáky druhého stupně je zřízena laboratoř k výuce přírodovědných předmětů.
Školní družina, která je otevřena denně od 6.00 do 16.45 hod., nabízí
dětem široké spektrum kroužků – keramiku, sportovní hry, výtvarný
a dramatický kroužek. Žáci se mohou zapojit také do Malé ligy, kurzu
angličtiny s mezinárodní cambridgeskou zkouškou YLE, anglického
klubu apod.
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Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nachází se v centru města s výbornou dopravní obslužností. Třídy na prvním stupni jsou naplňovány maximálně do počtu 25
žáků. Většina tříd je vybavena interaktivními tabulemi, nová moderní
počítačová učebna sestává z 24 žákovských stanic.
Podle školního vzdělávacího programu „Na Husovu chodíme rádi“ se
angličtina vyučuje od 1. ročníku, se zvýšenou hodinovou dotací i v dalších ročnících. Od 7. ročníku si žáci mají možnost zvolit druhý cizí
jazyk (němčinu nebo francouzštinu). Výuka probíhá s využitím daltonských prvků. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti za výsledky své práce. V učebním procesu je respektována
individualita dítěte.
Škola má dlouhodobě výborné výsledky v reedukaci žáků s poruchami
učení a ve vzdělávání mimořádně nadaných žáků, kde spolupracuje
s Centrem nadání. Na škole také velmi dobře funguje školní poradenské
pracoviště v čele se školní psycholožkou a speciální pedagožkou.
Škola úspěšně zapojuje žáky do mezinárodních projektů, např. v rámci
aktivit e-Twinning, za které již dvakrát obdržela ocenění Quality Label.
Školní rok zpestřují také celoškolní projektové dny, například Den světových náboženství, Den plný kultury, Husovská noc, Den zdravého
životního stylu atd.
Škola dále nabízí ranní i odpolední školní družinu, širokou paletu nepovinných předmětů a zájmových kroužků (angličtinu hrou, němčinu
hrou, italštinu, šachy, klub deskových her, sportovní hry, házenou, florbal, aerobic, základy latinsko-amerického tance, první taneční krůčky,
keramiku, zobcovou flétnu, rukodělné tvoření, věda nás baví, sborový
zpěv, náboženství aj.), výuku plavání (2. a 3. ročníky), výuku bruslení
(3. a 4. ročníky) a dopravní výchovu na prvním stupni.
Škola má vybudovanou síť zahraničních partnerských škol (Zespół
Szkół nr 4 „Łejery“ v Poznani a Anne Frank Realschule ve Stuttgartu).
Na prvním stupni jsou pravidelně pořádány školy v přírodě, žáci druhého
stupně absolvují vedle školních výletů také tematické exkurze, lyžařský
kurz a zahraniční kulturně poznávací zájezdy (Nizozemsko, Polsko,
Rakousko, Francie aj.).
Hra na školu (v budově I. stupně, Rašínova 3) – Předškoláci, přijďte
si vyzkoušet školní radosti a starosti nanečisto:

Zápis dětí do základních škol
6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 3. 3., 10. 3. 2015 (vždy
15.15–16.00 hodin)

Základní a mateřská škola Brno, Kotlářská 4
Kontakty:
tel.: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz
www.kotlarska.cz
Zápis do prvního ročníku:
16. 1. 2015 (14.00–18.00)
17. 1. 2015 (9.00–12.00)
Výuka na této škole probíhá podle školního vzdělávacího programu
„Škola pro život ve 21. století“. Tento program vytváří prostor pro tvůrčí
rozvíjení znalostí a dovedností žáků. Vede žáky k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti za výsledky své práce. V učebním procesu je
respektována individualita dítěte.
Tyto cíle jsou realizovány také prostřednictvím projektů Zdravá škola,
Tvořivá škola a Otevřená škola. Jejich náplní je stálá péče o vytváření
zdravého prostředí školy, zdravé učení, pozitivní rozvíjení vztahů, příznivé klima školy, úzká spolupráce školy s rodinou a výchova ke zdravému
životnímu stylu.
Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogové, kteří využívají při své
práci moderní vyučovací metody, rozvíjející osobnost žáků v klidné
a přátelské atmosféře, založené na respektu a empatii.
Ke komplexní vzdělanosti generace 21. století patří neodmyslitelně
také jazyková vybavenost, proto je výuka cizích jazyků na této škole
jednou z priorit. Již od 1. ročníku je navýšena dotace hodin jazyka
anglického, od 5. ročníku probíhá výuka i s rodilým mluvčím. Od 5. ročníku mají žáci také možnost zvolit si druhý cizí jazyk (německý) a od
sedmého ročníku mají na výběr z dalších jazyků (němčina, francouzština
a ruština).
Již třetím rokem žáci školy mohou skládat mezinárodně uznávanou
zkoušku Cambridge Exam, na kterou jsou připravováni již od 3. ročníku.
Znalost cizího jazyka žáci uplatňují při každoročních pobytech v zahraničí
(Francie, Anglie, Rakousko).
Nadání a zájmy žáků jsou školou podporovány nabídkou povinně volitelných a nepovinných předmětů (Logika, Angličtina navíc, Praktická
čeština, Historie a kultura).
Škola má zájem na tom, aby žáci trávili i volný čas plnohodnotně, proto
jim nabízí pestrou škálu kroužků a zájmových útvarů.
Všechny třídy 1. stupně jezdí každoročně na školy v přírodě, žáci 2.stupně jezdí na výlety, terénní pobyty a lyžařské kurzy.
Ke sportu jsou využívány dvě tělocvičny a ve vnitrobloku hřiště s parkem.
Žáci se úspěšně zapojují do řady sportovních soutěží. Kromě toho žáci
druhých tříd mají celoroční kurz plavání a žáci čtvrtých tříd kurz bruslení.
Neustále je modernizována vybavenost školy. Při výuce mohou žáci
využívat počítačovou učebnu, připojení na internet, multimediální učebnu, odborné učebny a třídy pro výuku hudební výchovy nebo keramickou
dílnu či školní knihovnu, čtenářský koutek a studovnu vybavenou počítači, řada tříd je vybavena interaktivními tabulemi.
Do výuky jsou zařazovány exkurze, návštěvy divadel, koncertů, kulturních a výukových programů.
Školní družina zajišťuje péči o děti 1.–5. ročníku od 6.30 do 17.00 hodin.
Na škole je velmi dobře fungující Školní poradenské pracoviště, kde
mohou žáci i jejich rodiče vyhledat pomoc nebo radu školního psychologa, výchovných poradců či metodika prevence. Ve škole pracuje i logoped a speciální pedagog.
V rámci projektu Otevřená škola je pořádána řada akcí nejen pro děti,
ale i pro rodiče. Společné odpolední akce vytvářejí přátelskou atmosféru
a posilují spolupráci mezi rodinou a školou.
Hlavním cílem všech pracovníků školy je obohatit žáky o vědomosti
a dovednosti, rozvíjet jejich vlohy a zájmy a dát jim kvalitní základ do
života.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21
Kontakty:
tel. ZŠ: 533 433 611; tel. MŠ: 533 433 629
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz
www.zskrenova.cz
Den otevřených dveří: 16. 1. 2015 (8.00–16.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
16. 1. 2015 a 23. 1. 2015 (14.00–18.00 hodin)
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 nabízí multikulturní prostředí s individuálním
přístupem ve třídách se sníženým počtem žáků. Ve třídách speciálních
pak nabízí výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Součástí školy je také jednotřídní mateřská škola, dvě třídy přípravného
ročníku a školní družina. S přípravou dětí na vzdělávací proces začíná
již mateřská škola na Mlýnské 27. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracovaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
s motivačním názvem „KAM PATŘÍM“. Spolupracuje s psychologem
a Školním poradenským pracovištěm. Využívá prožitkové učení, výtvarné, pracovní a pohybové činnosti. Nezastupitelnou roli v přípravě na
vstup do prvního ročníku základní školy hraje přípravný ročník pro
sociokulturně znevýhodněné děti. V předškolním vzdělávání a v prvních
ročnících základní školy je v rámci projektu dětem poskytována logopedická péče. Na obou stupních školy učitelům vypomáhají asistenti
pedagoga a díky níže uvedeným projektům je umožněna individuální
a skupinová výuka. Výukové a výchovné problémy pomáhá sociokulturně znevýhodněným žákům a jejich rodičům řešit rozšířené školní
poradenské pracoviště. Škola neustále pracuje na zkvalitňování podmínek pro vzdělávání svých žáků, a to zejména prostřednictvím projektů
spolufinancovaných ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
V tomto školním roce pokračuje realizace projektu OP VK „Křenka –
zážitkem k inkluzi“, jehož cílem je zpřístupnění kvalitního neformálního
vzdělávání pro všechny bez rozdílu. Projektové aktivity umožňují prostřednictvím celodenního programu přirozené propojení formálního
a neformálního vzdělávání na škole a významně přispívají k rozvíjení
klíčových kompetencí žáků.
Náplň projektu je proto rozdělena do 4 skupin činností – aktivit:
• pravidelná zájmová činnost pro děti i rodiče
• osobnostně sociální výchova, etická výchova a poradenství
• posílení klíčových kompetencí (čtenářská a finanční gramotnost)
• otevřený (nízkoprahový) klub Křenka
Jako partneři jsme zapojeni do projektu při ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 s názvem Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro
základní školy hlavního vzdělávacího proudu.
Od dubna 2014 je škola nově zapojena do projektu Město Brno zvyšuje
kvalitu vzdělávání na základních školách. Cílem projektu je pracovat
s vybranými žáky podle potřeb školy a zejména žáka. Hlavní náplní
mentorů je doučování žáků, poskytnutí individuálních konzultací a práce
s rodiči.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b
Kontakty:
tel.: 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz
www.zskridlovicka.cz
Den otevřených dveří:
9. 1. 2015 (8.00–12.00 h)
Zápis do prvního ročníku:
23. 1. 2015 (14.00–18.00)
24. 1. 2015 (9.00–12.00)
možnost elektronické rezervace termínu
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Zápis dětí do základních škol
• bezpečné prostředí a přívětivá atmosféra školy
• velmi aktivní činnost Žákovské rady dokládá i dlouholetá adopce na
dálku keňského chlapce Edwina Arrasy
• efektivní a aktivní činnost Sdružení rodičů školy „Křídlo“ je důležitým
faktorem pro spolupráci se školou
• kvalitní stravování – výběr ze tří chutných jídel, možnost dietní stravy
• provoz školní družiny denně od 6.00 do 17.00 hod. v 8 odděleních
• velmi dobrá dostupnost školy prostředky MHD

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

Charakteristika školy:
• školní vzdělávací program „HEURÉKA“ naplňuje jednotnou vzdělávací koncepci a je realizován v celém profilu školy tj. od předškolních
oddělení MŠ až po devátý ročník ZŠ
• dětem předškolního a mladšího školního věku je věnován významný
pilotní projekt Mensa NTC Learning. Tento projekt reflektuje nejnovější
vědecké poznatky z dětské psychologie, pedagogiky a neurofyziologie a systematicky rozvíjí rozumové schopnosti
• talentované a mimořádně nadané děti
– jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů
– kromě podpory nadání v běžných kmenových třídách probíhá výuka
v tzv. blocích pro nadané
– Klub dětí a jejich rodičů organizuje atraktivní poznávací, vzdělávací
a herní aktivity pro volný čas
– školní poradenské pracoviště zajišťuje všestrannou péči o žáky se
zvláštními vzdělávacími potřebami, psychologické, pedagogické
a kariérní poradenství, diagnostiku a intervenci
• škola učí děti samostatnosti, spolupráci a odpovědnému přístupu
k učení, rozvíjí efektivní učební styl žáků – prvky daltonského způsobu
vyučování prolínají mnoha předměty ve všech ročnících včetně MŠ
• Nejvýznamnějšími partnery školy jsou:
– Czech Dalton
– Daltoninternational
– Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
– Mensa České republiky
– SVČ Lužánky
– jazyková škola P.A.R.K.
– EDUkační LABoratoř
• výuka angličtiny od 1. ročníku, druhý cizí jazyk povinně od 7. ročníku
• celoškolní projekty: Škola dotykem, Erasmus+, Edison, GLOBE,
Slunce do škol, Silní bez násilí, Hasík, Empík cyklista, Zdravé zuby
• spolupráce žáků 1. a 2. stupně školy formou partnerských tříd
• v širokém rozsahu pořádá výjezdní akce – školy v přírodě, lyžařské
kurzy, matematická a přírodovědná soustředění, adaptační pobyty,
studijní jazykové pobyty, poznávací zájezdy
• plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku, bruslařský výcvik pro žáky
1.–5. ročníku v hale TJ Stadion Brno
• odborné učebny jsou velmi dobře vybaveny moderní didaktickou
multimediální technikou, k dispozici je digitální učebna s tablety, studovna a žákovská knihovna s internetem jsou volně přístupné
• žákům 7.–9. ročníku nabízí škálu povinně volitelných a nepovinných
předmětů vzdělávacího i relaxačního zaměření
• ve spolupráci se SVČ Lužánky, RYTMIK Dětem o. p. s., Věda nás
baví o.p.s., Junior a dalšími organizacemi škola nabízí mnoho zájmových útvarů pro děti všech věkových skupin
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Kontakty:
tel.: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz
www.osmec.cz
Den otevřených dveří:
8. 1. 2015
Zápis do prvního ročníku:
16. 1. 2015 (13.00–17.00)
17. 1. 2015 (9.00–11.00)

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 se nachází v centru Brna. Škola se
specializuje na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podařilo se vytvořit a uvést do života komplexní výchovně vzdělávací
program. Pilířem tohoto programu je idea školy s celodenním programem.
Škola nabízí:
• kvalitní vzájemně provázané předškolní a základní vzdělání
• možnost doplnit si základní vzdělání v denní, dálkové i distanční
formě
• metody práce vycházející z pedagogiky orientované na dítě (projektová výuka, integrovaná tematická výuka, práce v centrech aktivit
apod.)
• individuální přístup k žákům
• odbornou analýzu vzdělávacích potřeb žáka, nastavení a realizaci
podpůrných opatření
• podporu poradenských pracovníků pro děti, žáky i rodiče (psycholog,
speciální pedagog, sociální pracovník, logoped)
• zprostředkování komunikace s úřady, poradenskými zařízeními,
neziskovými organizacemi
• podporu v rámci vyučování (asistence ve výuce, párové vyučování)
• celodenní program pro děti, žáky i rodiče (škola pro klienty v provozu
7.00–16.00)
• širokou nabídku klubů a kroužků, možnost doučování, přípravy na
přijímací zkoušky, edukativně stimulačních skupin
• širokou nabídku akcí pro rodiče a spádovou komunitu v podobě akcí
Komunitního centra

Zápis dětí do základních škol
• účast na sportovních a kulturních akcích (i celorepublikového charakteru)
• zázemí dobře vybavených kmenových a odborných učeben

Základní škola Brno, nám. Míru 3
Kontakty:
tel.: 543 211 805
e-mail: zsmiru@zsmirubrno.cz
www.zsmirubrno.cz
Den otevřených dveří:
27. 1. 2015
Škola na zkoušku:
20. 1. 2015
Zápis do prvního ročníku:
6. 2. 2015 (14.00–18.00 hodin)
7. 2. 2015 (10.00–12.00 hodin)

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

Základní škola Brno, Úvoz 55
Kontakty:
tel.: 541 213 257, 541 215 114 – školní družina

e-mail: skola@zsuvoz.cz
www.zsuvoz.cz
Den otevřených dveří:
8. 1. 2015 8–17 h
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2015 13.00–18.00 h
16. 1. 2015 13.00–18.00 h (možnost diagnostiky IQ a nadání
s Mensou 14.00–17.00 h)

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

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
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Pozvánky na akce radnice

Přijměte pozvání na Vánoční trhy
na Zelňáku tentokrát na Moraváku.
OTVÍRACÍ DOBA vánočního tržiště
(prodejních stánků) je minimálně 10–20 hod.,
maximálně pak dle zájmu návštěvníků 9–22 hod.
V prostoru vánočního tržiště NAJDETE VÍCE

WHQWRNUDW

0RUDYDNX

NEŽ 90 PRODEJNÍCH STÁNKŮ s řemeslnými
výrobky, vánočním sortimentem či pestrým
občerstvením.
KAŽDODENNĚ BUDE PŘIPRAVEN
PROGRAM NA PÓDIU v minimálním rozsahu
od 15.00 do 20.00 hod. (hudebníci, tanečníci,
kejklíři, divadla, soutěže, vystoupení škol
a školek a mnoho dalšího).

28. 11. – 23. 12. 2014
Tradiční vánoční trhy městské části Brno–střed
Pořadatel:
Partneři:
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VÍCE INFORMACÍ včetně programu
a nabízeného sortimentu najdete na
www.vanocenazelnaku.cz

Volný čas

Vánoce se budou na brněnské Nové radnici slavit podvaadvacáté

Den před Štědrým dnem, v úterý 23. prosince bude na Nové
radnici připraven pro děti
a dospělé celodenní program.
Vše zakončí ohňostroj. Dalších
oslav se Brňané dočkají 1. ledna 2015.Tradiční akci Novoroční Brno zakončí Novoroční koncert Filharmonie Brno.
Od 9.30 hodin je v úterý 23. prosince připraven bohatý zábavní
program ve Velkém sněmovním
sále a Křížové chodbě s hudbou,

pohádkami a dalšími zábavními
pořady, prezentacemi a výstavami
pro děti i dospělé. Vše zakončí
tradiční ohňostroj s hudbou. Další
vánoční pořady budou probíhat
v Knihovně Jiřího Mahena
a na dalších místech v Brně.
Návštěvníci Nové radnice mohou
v rámci oficiálního dne otevřených
dveří zhlédnout na prohlídkovém
okruhu historické prostory včetně
jednacích sálů a chodeb s historickými i současnými dokumenty,
obrazy a uměleckými díly.

Pro všechny děti je připravena tradiční soutěž „Za ozdobu odměna“. Za vlastnoručně vyrobené
vánoční ozdoby, které přinesou
děti 23. prosince na Novou radnici
a zavěsí je na připravené vánoční
stromky, dostanou odměnu.
Předvánoční setkání vyvrcholí
tradičně v 19.00 hodin vánočním
ohňostrojem s hudbou pod
názvem „…kousek vánočního
nebe“ před radnicí na Dominikánském náměstí. Pořady na náměstí
Svobody a na Nové radnici

vyvrcholí cyklus brněnských
adventních programů a akcí.
Tradiční a oblíbené předvánoční
setkání probíhá s podporou statutárního města Brna.
V rámci oslav Novoroční Brno se
první den roku 2015 budou na
území města konat nejrůznější
kulturní akce od Novoroční jízdy
Brnem, pořadů v Hvězdárně a planetáriu Brno, zahájení výtvarných
výstav až po novoroční ohňostroj
s hudbou a Novoroční koncert Filharmonie Brno.
 (mar)

Lidé s mentálním postižením vystavují keramické kachle na Leitnerce
Slavnostní zahájení výstavy
reliéfních keramických kachlí
připravili lidé z Domova pro
osoby se zdravotním postižením Nojmánek na čtvrtek 13. listopadu do Klubu Leitnerova.
Zahájení doprovázel kulturní program. Výrobky vycházející z keramické dílny Domova Nojmánek
pod metodickým vedením keramika Josefa Veselého vznikaly na
základě inspirace pravěkými technikami. Tyto jednoduché pracovní
postupy umožňují zapojit co nejširší okruh uživatelů s různým
stupněm mentálního postižení

a kombinovaných vad. Pro uživatele práce v keramické dílně znamená zejména relaxaci, díky které, mimo jiné, procvičí i jemnou
motoriku. Některé větší objekty
vytvářené ze šamotové hlíny, která je v konečné úpravě barvena
oxidy kovů, nejčastěji železa
a mědi, vyžadují pečlivou a soustředěnou práci, která může trvat
i několik týdnů.
Zhlédnout a zakoupit si keramické
kachle a keramické objekty z dílny
uživatelů Domova Nojmánek je
možné do konce ledna 2015 při
klubových akcích Leitnerky.

(mar)
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Ohlasy

Vánoční strom republiky
Když se před devadesáti lety,
v prosinci 1924 poprvé rozzářila
světla na rozložitých větvích ztepilého smrku, vztyčeného na
brněnském náměstí, uvítal jej
básník, spisovatel a novinář
Rudolf Těsnohlídek dojímavým
sloupkem v Lidových novinách.
Nadepsán byl „Betlém našich
dnů“ a autor, který byl iniciátorem
prvního vánočního stromu republiky v našich zemích – neboť
i název pocházel od něho – připomínal nám událost přihodivší
se před pěti lety. Tehdy, den před
štědrým večerem, hledaje se dvěma druhy vhodný vánoční stromek v bílovických lesích, nalezl
ve sněhu odložené nemluvně.
Malé děvčátko bylo zachráněno
od zmrznutí, ujali se ho dobří lidé.
Bylo však nutné myslet na jiné
opuštěné děti, aby se jim zajistilo
zaopatření a výchova, aby v nelítostném světě nepropadly bídě
a demoralizaci.

Z výnosu sbírek pod vánočním
stromem, který po dlouhou řadu
let stavěla na náměstí Svobody
v Brně tehdejší Zemská péče
o mládež, byl v Brně postaven
dětský domov Dagmar a zabezpečeny prostředky k jeho vydržování. Brněnského příkladu brzy
následovala další města, došlo
až k jakési soutěži občanstva
v obětavosti, která nesla dobré
ovoce. Myšlenka vánočního stromu republiky těžila ještě z jiného
inspiračního zdroje, za který vděčíme rovněž Rudolfu Těsnohlídkovi. Několik let svého mládí strávil ve Skandinávii, a tam jej
upoutal zvyk stavění vánočních
stromů. Když pak v roce 1924
vyrostl z jeho iniciativy poprvé
vánoční strom z brněnské dlažby,
připomenul básník také desáté
výročí prvních Vánoc světové války. Připomenul ozářenou jedli, jež
byla postavena v Kodani před radnicí o Vánocích roku 1914. Vánoč-

ní strom v neutrální severské zemi
uprostřed rozběsněného válečného vlnobití zářil tehdy jako symbol míru, jako maják věčné touhy
lidstva po míru a pokoji. Tento
symbol míru je nám dnes zvláště
blízký. Neboť od té doby, co byly
vytištěny tklivé řádky z pera Těsnohlídkova, došlo k další, ještě
krvavější válce, která vlastně do
dneška nebyla vystřídána všeobecným mírem. Ještě dnes
v různých částech zeměkoule se
rozléhají výstřely a krvácejí lidé.
Těsnohlídkův odkaz, vánoční
strom republiky, byl po roce 1948
zapomenut, společnost se prý
o osiřelé děti postará bez milodarů občanů.
Teprve po dvaceti letech, v roce
1968, byly opět vánoční stromy
republiky obnoveny. V polednovém vývoji byla notně povzbuzena aktivita našich občanů. Sbírky
na Fond republiky, překvapivý
zájem a všestranná podpora dět-

ských vesniček SOS svědčily
o tom průkazně. Avšak tato spontánní iniciativa občanů byla brzy
potlačena normalizačním procesem sedmdesátých let.
O letošních Vánocích, svobodných Vánocích, potřebujeme stejně jako před devadesáti lety působivý symbol míru a pokoje, který
by nám připomínal válečná léta
či další formy nebezpečí a přibližoval jejich překonání v poutech
lidské soudržnosti a světového
bratrství. Proto byly vánoční stromy republiky po roce 1989 obnoveny. Tradice je krásná věc, pojíli se k ušlechtilé myšlence.
A vztyčení ozářených stromů
republiky jako symbolu míru
a pokoje i jako působivého apelu
na svědomí a dobrou vůli každého občana, takovou ušlechtilou
myšlenkou opravdu je.


Radovan Kojecký

Kultura

Populární herec Jiří Pecha slavil sedmdesátiny s Babičkou

Ve středu 12. listopadu, přesně
v den svých sedmdesátin, slavil herec Jiří Pecha svoje narozeniny. Nanejvýš stylově a jak
se u takového skvělého herce
sluší – prací. Pokud ovšem
můžeme v případě tohoto charismatického a skromného člověka nazvat prací jeho účinkování v obnovené premiéře
kultovního ztvárnění Babičky
Boženy Němcové.
Poprvé se Jiří Pecha představil

v roli Babičky v Divadle Husa na
provázku 9. září 1997 a jeho
„vhlédnutí do kouzelného oparu
vzpomínek a sladká útěcha pro
zmučenou duši“ byly po zásluze
oceněny speciální cenou Alfréda
Radoka za nejlepší mužský
herecký výkon v ženské roli. Jak
nám Jirka prozradil, Babička se
mu teď hraje ještě s větším rozmyslem i prožitkem. V obnovené
premiéře ji k hercovým narozeninám do svého programu v listopadu zařadilo Divadlo Husa na
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provázku. Za těch sedmnáct let
sám herec něco prožil a možná
právě proto jsou mu myšlenky
i Babiččino poselství ještě bližší.
Dokladem toho je i jeho „patronát“
nad oslavami a připomenutím
desetileté cesty Hospice svaté
Alžběty v Kamenné ulici v Brně.
A jak jinak mohl Jiří Pecha vzdát
hold všem, kteří stojí po boku těm
potřebným, pro které nemusí být
umírání a smrt jen smutným
a útrpným koncem života, než
úryvkem z Babičky. Bylo to ve

středu 22. října, když mu při benefiční jízdě Brnem v „hospicové
tramvaji“ naslouchali mladí i staří,
a kdy se slova z knihy Boženy
Němcové přetavila v poselství, že
smrt může být s přispěním našich
bližních i klidným přitakáváním
i láskyplným rozloučením a nemusí v ní být obsažena ani stopa tragédie. I takový je Jiří Pecha na
podzim roku 2014.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Kultura

Liška Bystrouška se opět vrátila do Brna. Do Divadla na Orlí

Známé operní dílo Příhody lišky Bystroušky nastudovala
Komorní opera Hudební fakulty
brněnské JAMU. Jednu z nejmelodičtějších oper Leoše Janáčka uvedli studenti v premiéře v sobotu 22. listopadu
v Divadle na Orlí.
Studenti Janáčkovy akademie
múzických umění uvedli dílo, které mělo světovou premiéru v Brně

6. listopadu 1924, v úpravě pro
komorní orchestr od anglického
skladatele Jonathana Dovea. Ten
Janáčkovu operu upravil v roce
1998 pro šestnáct hráčů City of
Birmingham Touring Opera.
„Ansámbl jezdí po městech, ve
kterých nejsou kamenná divadla,“
uvedla dirigentka studentského
představení Nikol Kraft.
Studenti svým projektem připomenuli dvě velká kulturní výročí.

Mazaná operní Liška Bystrouška
se snaží už devadesát roků
prchnout svému revírníkovi. V létě
navíc uplynulo 160. výročí narození Leoše Janáčka. Jeho nejlyričtější dílo vidí režisér David Kříž
ve dvou rovinách. „Na scéně
povedu příběh zvířecí a lidský.
Nehrajeme na paralely jednajících zvířat a lidí, jak to někdy bývá
předváděno,“ řekl režisér. Diváci
se podle něj mohou těšit na řadu
zvířátek, jako jsou liščata, cvrčci,
žáby či kobylky v miniaturním provedení. Na scéně se totiž objeví
i jedenáctičlenný dětský sbor.
Vizuál inscenace doplňují videoprojekce Jakuba Kříže, které ve
scénografii dotvářejí podoby lesa
v okolí Brna v různých ročních
obdobích. Režisér se také zabýval
otázkou, zda je tato Janáčkova
opera spíše hudebním příběhem
pro děti nebo velké filozofické
zamyšlení nad přírodou a koloběhem života pro dospělé. „Rádi
bychom, aby byla Liška „naša“ –
od Brna, v lese, veselá i smutná –

stejně tak jako život, který ve střípcích Janáček vtiskl do hudby své
opery,“ poznamenal David Kříž.
Obě hlavní sopránové role Lišky
Bystroušky a Lišáka Zlatohřbítka
jsou alternovány hned natřikrát. Lišku tak zpívají studentky Marta Reichelová, Zdislava Bočková a Aneta
Ručková. Jak říká Ručková, jde
o mimořádně náročný part, který
si však zamilovala. „Byla bych velmi
ráda, kdybych se s touto rolí mohla
setkat ještě někdy v budoucnu,“
dodala mladá pěvkyně. Postava
Zlatohřbítka je zase velkou výzvou
pro Janu Meliškovou. „Je to jiný typ
zpěvu, odlišný od klasického belcanta, soustředit se musíme na srozumitelnost textu, náročné jsou
změny rytmu,“ doplnila. Inscenátoři
totiž použili kritickou edici díla z roku
2010, jejíž libreto posiluje původní
Janáčkovy nářeční a na zpěv komplikovanější momenty. Více na
www.divadlonaorli.jamu.cz a na
www.komorniopera.hf.jamu.cz.

Mgr. Luboš Mareček
Foto: Vladimír Jagr

Hrad Špilberk připravil vánoční nadílku v podobě dvou výstav
Jedna představuje tvorbu ilustrátora Karla Franty a je plná
čertů, druhá připomíná, jak se
slavily Vánoce na přelomu 19.
a 20. století. K oběma výstavám
je připraven bohatý doprovodný program.
Veřejnost zná Karla Frantu především jako ilustrátora knih pro děti,
na svém kontě jich má více než
sto. Svými obrázky doprovázel
příběhy Jiřího Havla, Marie Kubátové, Jiřího Žáčka, Václava
Čtvrtka, Ilony Borské nebo Františka Nepila. Výstava na Špilberku
je plná rozverných čertů, veselých
vodníků a dalších pohádkových
postav. Nechybějí obrázky
s hudebními motivy, které Karel
Franta kvůli svému vřelému vztahu k hudbě maloval často a rád,
série poštovních známek či
pohádková abeceda. Výstavu si
užijí malí i velcí; pro děti jsou
připraveny hravé úkoly a aktivity
– mohou si namalovat čerta na
zeď, sklouznout se do pekla, rozšířit si čertovský slovník nebo si
sáhnout do pekelného kotle.
Dospělí mohou zavzpomínat na
své dětství.

Malíř a ilustrátor Karel Franta se
nejprve vyučil litografem. V roce
1946 absolvoval Grafickou školu
a ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze.
Poté působil jako výtvarný redaktor v nakladatelství Melantrich,
kde se setkal mimo jiné také
s Jiřím Trnkou nebo Helenou
Zmatlíkovou. Svými kresbami,
kterými doprovázel vlastní texty,
přispíval do časopisů Ohníček,
Pionýr a Sluníčko. Tyto příběhy na
pokračování vycházely časopisecky v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století a před
nedávnem byly souborně vydány
v Knize komiksů.
Druhá výstava nese jméno Je
přece Štědrý večer…, přičemž
jméno je zároveň i výzvou ke
zklidnění a rozjímání v předvánočním čase. Poeticky laděná
výstava přibližuje kouzlo doby, kdy
děti věřily na Ježíška, a ozdobený
stromeček nebyl jen komerční
záležitostí. Poprvé se zde veřejnosti představuje muzejní sbírka
starožitných ozdob, pohlednic,
hraček a vánočních dekorací z 19.
a počátku 20. století. Na návštěvníky čeká vůně jehličí a perníčků,

vánoční melodie ze starých hracích strojků, historický betlém.
Výstava ukáže, jak dříve probíhaly přípravy na Vánoce, zejména
ty v kuchyni, připomene staré zvyky a recepty na cukroví našich
prababiček i dávno zapomenuté
vánoční příběhy.
I v této druhé výstavě je prostor
pro hraní – přímo ve výstavě je
umístěna dílnička, kde si lze hrát,
vyrábět vánoční ozdoby a přání,
anebo jen tak spočinout. Pro
zájemce je také připravena série
vánočních dílen, tematicky vždy
přizpůsobených starým tradicím

či svátkům. Dílny připomenou
svátek sv. Lucie či sv. Barbory,
účastníci budou vyrábět adventní
věnce, vrkoče ze sušených plodů,
krušpánku a ovoce, ochutnají
kočičí tanec, šišky s mákem,
cmundu a muziku, v lednu si
například ozdobí hromničky.
Výstava Karel Franta: Kam i čert
může je ke zhlédnutí v západním
křídle hradu ve 2. patře. Výstava
Je přece Štědrý večer… je vystavena v gotickém sále. Obě potrvají
do 25. ledna 2015.

(mar)
Foto: zdroj MMB
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Kultura

Katedrálu sv. Petra a Pavla rozezní tradičně Česká mše vánoční
Česká mše vánoční „Hej, mistře“ od J. J. Ryby v podání Brněnského filharmonického sboru
Besedy brněnské a Orchestru
katedrály sv. Petra a Pavla zazní
25. prosince pod taktovkou dirigenta Petra Kolaře.
Druhý den vánoční je dnem narození Páně. Kdo má zájem se
zaposlouchat do vánočních koled
a vánočně laděných písní, ale
hlavně do tónů vánoční mše
J. J. Ryby, je vítán v katedrále
sv. Petra a Pavla.
Česká mše vánoční „Hej, mistře“
Jakuba Jana Ryby je nejznámější
a snad nejhranější tradiční vánoční skladbou. Svými zpěvnými
a lehce zapamatovatelnými
nápěvky představuje jednoduchý,
do domácího prostředí přenesený, děj o zvěstování Kristova narození, o příchodu pastýřů k jesličkám a o jásání lidu nad touto
radostnou událostí.
Úvodní část mše, Kyrie, je vstupním výjevem oslavy Boha, narození Spasitele světa – Krista. Je
následován dialogem pastýřů, kteří
budí staršího mistra a společně
pak svolávají ostatní. Teprve na
začátku druhé části Gloria je zvěstováno narození Mesiáše andělskými hlasy, které budí další pastýře a vyzývají je k cestě do
Betléma k narozenému Ježíškovi.
V následující části, v Graduale,
výzva k oslavě narození Boha gra-

duje.V Credu se už celá společnost
chystá k cestě do Betléma a připravuje dary. Teprve počínaje
Offertoriem se text skladby váže
k liturgii. Mistr vybízí ostatní, aby
vzdali Spasiteli úctu a pastýři obětují dary. Offertorium je zakončeno
hlučným jásáním a radostí nad
narozením Ježíška. Sanctus se
textově nejvíce přibližuje latinskému textu „Nebe hlásej Svatý“.
Všichni vzdávají čest a chválu
Bohu. Zatímco Benedictus je prostou částí klanící se Synu Boha
s příslibem obětování pravé lásky,
Agnus Dei se dostává zpět do originálního ladění s jemnými andělskými hlasy oslavného vychvalování Ježíška s žádostí o udělení
pokoje svatého všem. V Závěru
všichni nastoupí s radostí a plesáním a oslavují „hudbami, citerami,
varhanami, cimbály, píšťalami
i bubny a troubami“ narození Spasitele.

Nejdéle působící sbor
v Čechách a na Moravě
Slavnostní koncert Rybovy České
mše vánoční „Hej, mistře“ a pásmo
koled provede v katedrále sv.Petra
a Pavla Brněnský filharmonický
sbor Beseda brněnská, nejdéle
existující kontinuálně působící
sbor v Čechách i na Moravě. Byl
založen v Brně v roce 1860 skladatelem a sbormistrem páterem
Pavlem Křížkovským. Čestnými
členy spolku byli 20 let Antonín

Dvořák a krátce také Bedřich Smetana. V čele sboru stál po dobu
12 let Leoš Janáček, s nímž sbor
v roce 1928 uvedl jako světovou
premiéru slavnou Glagolskou mši.
Právě Janáček orientoval těleso
na hudbu kantátovou a oratorní
a tomuto zaměření zůstal sbor věrný až do současnosti.
Smíšený sbor, který má v současné době 60 aktivních členů, spolupracuje s předními dirigenty
a významnými orchestry. Sbor
vyvíjí bohatou koncertní činnost
doma i v zahraničí a propaguje
především Janáčka, Dvořáka
a Martinů. Brněnskou kulturu
úspěšně reprezentoval na Kypru,
v Anglii, Francii, Holandsku, Polsku,
Německu,
Rakousku
a Maďarsku. Má ve svém repertoáru především velká oratorní díla
a mše, ale i drobnější à capellové
útvary, moteta a písně.V roce 2005

sbor doprovázel festivalová vystoupení americké metalové skupiny
Manowar a v současné době se
podílí s Pražským filmovým orchestrem na produkci filmové hudby.
Koncert 25. prosince je již po řadu
let tradiční kulturní akcí, která
rozezvučí katedrálu na Petrově.
O příjemnou atmosféru se postará Brněnský filharmonický sbor
Beseda brněnská ve spolupráci
s Dómským smíšeným a komorním sborem a za hudební podpory Orchestru katedrály sv. Petra
a Pavla. Jednotlivé party přednesou sólisté ND Brno a za dirigentský pult se postaví sbormistr
Mgr. Petr Kolař, vynikající brněnský varhaník, profesor brněnské
konzervatoře a regenschori katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.
Koncert začíná ve 20.00 hodin.
 Prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Fotograf Jef Kratochvil vydal výpravnou publikaci Za zrcadlem

Dvorní fotograf Městského
divadla Brno pokřtil svoji knihu.
Ta shrnuje projekt Dech brněnských ateliérů, do něhož se zná-

mý brněnský fotograf pustil začátkem 80. let po marných snahách
dostat se na uměleckou školu
společně s učitelem a historikem
umění Františkem Brüstlem.
Křest publikace proběhl 17. listo-
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padu na jevišti Hudební scény
Městského divadla Brno. Pro něj
Kratochvil fotografuje dvacet let.
Koncepce projektu byla postavena na spojení fotografií, zachycujících výtvarníky v jejich tvůrčím
prostředí, s dalšími médii. Tím
vznikly unikátní koláže a asambláže umělců tvořících v brněnském regionu. Po pěti letech spolupráce s více než dvěma sty
výtvarníky projekt ukončila smrt
Františka Brüstla.
Publikace Za zrcadlem obsahuje
na sto padesát koláží, které vznikly v letech 1980–1985. V premiéře
byly fotokoláže, zachycující daného umělce a prvky jeho samotné
umělecké tvorby, poprvé prezentovány v roce 1985 na výstavě
v galerii Čs. spisovatele. Opět je

připomenula před necelými dvěma roky výstava v Paláci šlechtičen – to však byl instalován jen
zlomek celé kolekce. Knižní vydání, které dostalo název Za zrcadlem, nabízí tento ojedinělý projekt
v zatím nejrozsáhlejší podobě.
Představuje se zde celá generace
brněnských výtvarníků všech typů
osmdesátých let dvacátého století. Tím se k čtenáři dostává kromě ojedinělého fotografického díla
Jefa Kratochvila i výjimečné historické dílo neopakovatelné hodnoty, které vypovídá o rozsahu
výtvarného umění té doby v Brně.
Za zrcadlem lze koupit v knihkupectví i v pokladnách Městského
divadla Brno či na www.mdb.cz.

(mar)
Foto: Tino Kratochvil

Kultura

HaDivadlo uvedlo adaptaci románu Vyhnání Gerty Schnirch

Silný příběh o matce několikaměsíční dcerky, která byla spolu s ostatními Němci v noci z 30.
na 31. května 1945 vyhnána
směrem na Vídeň, získal autorce literární předlohy Kateřině
Tučkové cenu čtenářů Magnesia Litera. Na divadelní prkna ji
převedl režisér Marián Amsler.
Dramatizace románu brněnské

prozaičky se stala první premiérou
jubilejní 40. sezóny HaDivadla.Tuto
sezónu věnuje HaDivadlo dramaturgickému cyklu Hluboké rány,
krásné jizvy, který se zaměří na
aktuální společensko-politická svědectví. Premiéru Vyhnání Gerty
Schnirch divadlo zahrálo 28. října.
Vyčerpávající pochod, ke kterému byla Gerta přinucena, skončí
v Pohořelicích, kde mnoho

prosinec 2014
úterý 16. prosince, 19.30 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ RO(C)KOVÁNÍ Jiřího ČERNÉHO
Poslechový pořad hudebního kritika
středa 17. prosince, 19.30 hod.
BAREL ROCK
Poněkud vánoční koncert s křestem DVD Barel rock na Leitnerce
pátek 19. prosince, 19.30 hod.
RockMood
Rocková světová klasika v náladě sedmdesátých let s pivem
a vínem
KURZ KALANETIKY – Každé pondělí od 17.00–18.30 hod.;
listopad–prosinec 700 Kč; leden–květen 850 Kč
KURZ POWER JÓGY – Každé pondělí od 19.00–20.00 hod.;
říjen–prosinec v ceně 600 Kč; leden–květen (přihlášky v prosinci a v lednu) v ceně 850 Kč

Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC – Běhounská 17; INDIES – Poštovská 2; FOLK & COUNTRY MUSIC – 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

prosinec 2014
sobota 20. prosince, 15.30 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
PREMIÉRA!

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

vyhnanců podlehne epidemii tyfu
a úplavice. Gerta a některé další
německé ženy se zachrání při
nucených pracích na jižní Moravě,
kde setrvají i po ukončení transportů. Po znovuzískání československého občanství se Gerta
vrací do Brna, v němž prožívá další bouřlivé události druhé poloviny
dvacátého století.
Dramaturgický cyklus Hluboké
rány, krásné jizvy tematizuje v jednotlivých inscenacích paradoxy
evropských dějin dvacátého století, nejasné hranice prolínajících
se etnicit, náboženský fundamentalismus, neviditelné vzpoury znuděné nejmladší generace, doutnající sociální krize eskalující
v pravidelné návraty nacionálního
šovinismu, zmizelí sousedé
a prázdnota, která přetrvává.
Sezóna přináší texty současných
českých a zahraničních autorů
a autorek, kteří skrze aktuální
pohledy na společensko-politické
dění umělecky zkoumají „rány
a jizvy“ na jinak dokonale pěstěné
tváři evropské civilizace.
Mladá česká prozaička se ve své
knize, za kterou získala cenu čtenářů Magnesia Litera a byla nominována na Cenu Jiřího Ortena
a Cenu Josefa Škvoreckého,
zaměřila na tematiku vyhnání
brněnských Němců. Román, který je spjat přímo s válečnou i poválečnou historií města Brna, sleduje životní příběh české Němky
Gerty. „Gerta, i když se zatvrdila

a zahořkla a není proto úplně
sympatickým charakterem, pro
mě zůstává kladnou postavou. Je
dokladem, jak mohou malý lidský
osud převálcovat velké dějiny. Je
také varováním, že tam, kde se
jedná o lidském osudu, se nedá
paušalizovat. To platí nejen pro
naše někdejší vyhnané německé
sousedy, pro německou menšinu,
která uvízla v socialistickém Československu, ale platí to i dnes
v přístupu k menšinám. Gerta je
pro mě výzvou k toleranci a smíření,“ popsala svůj vztah k tématu
autorka Kateřina Tučková.
Román o jednom osudu zlomeném dějinami, o vině Čechů
a Němců, o tom, zda je možno
odpustit a porozumět uvedlo
HaDivadlo v režii a dramatizaci
uměleckého šéfa HaDivadla,
Mariána Amslera, který ke konci
tohoto roku z osobních důvodů
z divadla odchází.
„Rozhodli jsme se román zachovat
v co nejširší tematické podobě.
S hlavní hrdinkou Gertou v podání
herečky Sáry Venclovské tak prožijeme více než 60 let, od nacistické
okupace a následného vyhnání
Němců, přes normalizační období
až k současnosti. Důležitým inscenačním prvkem je tak hudba Ivana
Achera, která jednotlivé střípky příběhu sjednocuje a zároveň akcentuje neustálé změny režimů a smršť
historických událostí,“ řekl Marián
Amsler.
 (mar)
Foto: Jakub Jíra
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