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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Na závěr letošního roku jsme si pro představení
na titulní straně a rozhovor uprostřed vybrali
osobnost, která je pro mnohé z nás ikonou nejen
československého sportu. Se sedmi zlatými
olympijskými medailemi a dalšími tituly ze světových a evropských šampionátů se stala absolutně nejúspěšnější sportovkyní u nás, ale i svým
občanským postojem koncem šedesátých let si
získala srdce celé republiky. Jakkoliv ji nyní někteří vyčítají, že si nedá pokoj a vyjadřuje se k věcem
kolem nás, stále zůstává ikonou, která neztratila
glanc. Jmenuje se Věra Čáslavská.
Pokračování na str. 22

dění
Vánoční 9
–
na str. 7

Vánoční listování

Parku na Kraví hoře dominuje opravené
jezírko, zrekonstruováno bylo i hřiště
Spodní část parku na Kraví hoře má novou
dominantu – nákladem přes jeden milion
korun zde radnice městské části Brno-střed zrekonstruovala zdevastované jezírko.
„Původní zchátralá malá vodní nádrž pocházela
z roku 1962 a její stav byl opravdu neutěšený,
proto jsme se rozhodli pro důkladnou rekonstrukci. Jejím výsledkem je proměna nevzhledné
betonové nádrže v biotopové jezírko,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr.Libor Šťástka. Podnětem byla zejména existence populace silně ohrožené ropuchy zelené, která se zde
pravidelně rozmnožuje. Cílem projektu bylo
vytvořit nádrž s pobřežní vegetací, která bude
zajišťovat životní podmínky nejen pro chráněné
ropuchy, ale i pro další druhy obojživelZveme občany na
19. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

11. prosince 2013
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání a program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.stred.brno.cz.

níků a hmyzu. „Nádrž musela být dobře vyspárována a nově odizolována. Přebudovalo se také
napouštěcí a výpustné potrubí a do dna nádrže
byla zapuštěna betonová hráz oddělující
pobřežní pás tvořený propustným substrátem,
do kterého pak byly vysazeny vodní rostliny.
V blízkosti nádrže byl vyhlouben příkop, do kterého byly uloženy kameny zasypané zeminou
jako zimoviště pro ropuchy, ale i pro ostatní obojživelníky, plazy, hmyz i drobné obratlovce. Val
je ozeleněn skalníky,“ popsal průběh prací starosta.
Radnice městské části Brno-střed posílila
rekreační a volnočasovou funkci parku na Kraví
hoře také rekonstrukcí sportoviště, dětského
hřiště a instalací solitérního herního prvku. Celkové náklady na tyto úpravy jsou více než dva
a půl milionu korun.
„Zásadní regenerací tak prošlo volně přístupné
a hojně využívané sportoviště na míčové hry
ležící při vstupu do parku od konečné tramvaje,
na které byl položen nový povrch z umělé trávy.
Pokračování na straně 4

10–15
Základní školy
zvou
k zápisu

Občas se člověk musí
zastavit, ohlédnout se zpět,
uvědomit si, co dobrého se
podařilo… Listoval jsem
nedávno staršími čísly
našeho zpravodaje a připomínal si, jak vznikaly brněnské vánoční trhy v jejich nynější podobě – už
v roce 2008 jsme psali: „Od příštího roku se
pokusíme advent v centru města představit
v novém duchu. Blíže k tradicím, silnější
vánoční atmosféře a zvykům… Hostitelem
řemeslného, komorněji laděného Vánočního
jarmarku bude Zelný trh a věřím, že na základě spolupráce vedení města a naší městské
části se do nového hávu oděje i hlavní brněnské náměstí.“ A v prosinci 2009 jsem už
v úvodníku zval: „Poslední listopadový pátek
jsme zahájili historicky první vánoční řemeslný jarmark na Zelném trhu.“ Utíká to… To,
co jsme zprvu považovali za odvážný nápad,
je dnes takřka samozřejmostí a vy se dnes
můžete už pátým rokem těšit z hezké vánoční
atmosféry v naší městské části.
Vážení čtenáři, milí spoluobčané, přijměte
moje pozvání k návštěvě vánočních trhů
v centru Brna a také moje přání, ať prožijete
příjemný a klidný advent, krásné Vánoce
v kruhu rodiny a svých nejbližších a důstojné
rozloučení s letošním rokem.

Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed
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Centrum denních
služeb pomáhá
v Gruzii

Putování
za domovními
znameními pokračuje

Akce radnice

Draci v parku na Kraví hoře soutěžili o nejvyšší a nejdelší let

Drakiáda městské části Brno-střed se konala 20. října v parku na Kraví hoře.
Za pomoci lektorů z Domu dětí
a mládeže Junior si přímo v parku
mohli zájemci od 13.00 hodin
vyrobit vlastního papírového draka a od 15.00 hodin zkoušet, jestli
se jim ho povede naučit létat
i v bezvětří.
Většina draků ručně vyrobených
i těch přinesených z domova se
naštěstí mohla pochlubit velkým
létacím nadáním a vesele třepotala pestrobarevnými ocásky
vysoko na obloze.
Nejmenší děti vyzkoušely dračí

slalom, kdy na připravenou trasu
vyrážely s plyšovým Soptíkem
naloženým na vozíčku, žasnout
mohly také nad obřími bublinami,
které vytvářeli jejich větší kamarádi.
Drakiádu připravilo společně
s radnicí městské části Brno-střed její kulturní a vzdělávací
středisko.
Více fotografií je zveřejněno na
webu radnice www.stred.brno.cz
a na stránkách Kávéesky
www.zazitkymaleivelke.cz.


(red)

„Pohlédni vzhůru!“ vyzvala poznávací hra Všude dobře, v centru nejlíp

Lehce vědomostní hra Všude
dobře, v centru nejlíp přilákala
28. října okolo osmdesátky
soutěžních družstev.
„Letošní ročník provázelo pěkné
počasí, takže procházka po zajímavostech centra Brna byla pro

početné účastníky příjemnou příležitostí, jak se více dozvědět
o místech, která ve spěchu všedních dnů míjejí bez povšimnutí,“
uvedla organizátorka hry Šárka
Jelínková z Kávéesky. Akce se
zúčastnily rodiny s malými i většími dětmi, ale také senioři.
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Úkoly na trase dlouhé téměř pět
kilometrů tentokrát upozornily na
zajímavé fasády domů, seznámily
účastníky s jejich historií včetně
původních domovních znamení.
Tato část byla inspirována akcí
Vesněnky, která se pokouší navrátit znamení na brněnské budovy.

Hra startovala i končila na radnici
městské části Brno-střed, kde si
v sále Společenského centra
účastníci na závěr vyměnili svoje
dojmy a zážitky z celého dne.


(red)

Akce radnice

Do vodního světa hastrmanů a dušiček se odvážila tisícovka návštěvníků

Lanové centrum Jungle Park
společně s městskou částí
Brno-střed a s Lesy města Brna
přichystalo 19. října již čtvrtý
Magic Halloween.
Také letos měl pravý halloweenský rej charitativní podtext, neboť
celý výtěžek ze vstupného byl
věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. Strašidelný
den si přišlo užít na tisíc dětí
a rodičů a podařilo se tak vybrat
téměř padesát tisíc korun.
Již od rána se objevovali na lezeckých trasách lanového centra

čarodějky, víly, hastrmani a další
především vodnická strašidýlka,
neboť letošní Halloween se nesl
v duchu „Vodního světa hastrmanů a dušiček“.
Děti si pak mohly vyzkoušet třeba
žonglování s hastrmanem Tatrmanem, odhalit, co skrývají tajemné letokruhy sovy Kukuly či si
vyzkoušet krmení vodníka Pepíka. Šikovné dětské prstíky vyrobily spousty halloweenských
náušnic, hastrmanských klobouků, škrabošek, hrníčků na dušičky
či říčních perel.
Jednoznačně největší nápor

malých i velkých strašidelných
stvoření zažil Kouzelnický salon
krásy. Strašidelně pomalované
obličeje a dokonale natupírované
a barevné účesy tvořily kadeřnice
ze salonu Ka, doplňovalo je tetování a halloweenská manikúra.
Odpolední program byl zpestřen
kouzelnickým vystoupením a samozřejmě nemohla chybět 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. Její výherce si
odnesl týdenní pobyt ve Špindlerově Mlýnu v hotelu Domovina.
Po setmění už všichni rozsvítili
své lampiony a vydali se na strašidelnou stezku plnou vodníků
a dalších kouzelných bytostí.
Závěrečnou magickou tečkou za
celým dnem byla ohňová show
skupiny ArdorViridis.


Eva Maděryčová
Lanové centrum Jungle Park

Informace z radnice

Do školek v MČ Brno-střed nastoupilo přes šest set nových dětí
Do školek v městské části
Brno-střed nastoupilo 657 nových dětí. Školky v největší
městské části tak přijaly takřka
76% všech přihlášených dětí,
což je nejvíc v rámci celého
města Brna. Přijato bylo navíc
111 dětí mimobrněnských
a z jiných brněnských městských částí.
Z celkového počtu 866 přihlášených dětí do mateřských škol na
Brně-střed bylo přijato 657 dětí.
Přihlášených dětí bydlících
v městské části Brno-střed pak
bylo 686, 546 z nich bylo přijato.
Celkový počet nepřijatých dětí
z Brna-střed (140) byl výrazně
ovlivněn přijetím dětí z jiných
městských částí či dětí nebydlících v Brně (111). Z uvedeného
plyne, že Brno-střed se význam-

ně podílí na uspokojení rodičů
dětí s trvalým pobytem v jiných
městských částech.
Z uvedených statistik je důležité
také srovnání počtu přihlášených
dětí ve věku 3–6 let s bydlištěm
v MČ Brno-střed (548) a celkového počtu přijatých dětí v městské
části (546), což vyvrací spekulace, že rodiče nemají šanci umístit
do školky tříleté děti.
 (red)

počet přihlášených dětí
šestileté a starší
pětileté
čtyřleté
tříleté do 1. 9.
počet dětí ve věku 3–6 let
tříleté po 1. 9.
dvouleté
roční
počet dětí ve věku do 3 let
počty přijatých dětí k 30. 9.
pětileté, šestileté a starší
čtyřleté
tříleté
počet přijatých dětí 3–6 let
do 3 let
počet nepřijatých dětí

CELKEM
866
22
98
257
320
697
109
60
0
169
657
120
160
319
599
58
209

Děti z MČ Brno-střed
686
19
83
204
242
548
85
53
0
138
546
99
145
261
505
41
140

Počet přihlášených z jiných městských částí:
Počet přihlášených mimobrněnských dětí:
Počet přijatých dětí z jiných městských částí:
Počet přijatých dětí mimobrněnských:
Počet nepřijatých dětí z jiných městských částí:
Počet nepřijatých dětí mimobrněnských:

140
40
86
25
54
15
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Partnerem ekologického osvětlení Vánoc na Zelňáku je i letos Ekolamp
Vánoce na Zelňáku začnou
29. listopadu. Ekologickým
partnerem osvětlení je společnost Ekolamp, která zajišťuje
zpětný odběr a následnou ekologickou recyklaci vysloužilých
světelných zdrojů a průmyslových svítidel.

Již po několikáté se o osvětlení
vánočního stromku na Zelném
trhu, postará společnost Ekolamp.
„Stalo se milou tradicí, že ekologickým partnerem našeho vánočního stromku je nezisková společnost Ekolamp, která pro město
zajišťuje recyklaci a ekologickou
likvidaci úsporných světelných

Ekologický partner vánočního osvětlení

zdrojů a průmyslových svítidel,“
řekl starosta městské části
Mgr. Libor Šťástka. Pro instituce,
firmy i domácnosti v Brně vytvořil
Ekolamp již 142 sběrných míst,
kam mohou lidé bezplatně odnést
vysloužilé úsporky.

Úsporné zářivky do koše
nepatří
Úsporné světelné zdroje, především kompaktní a lineární zářivky
a světelné zdroje na bázi LED
technologie, nesmějí končit v běžném komunálním odpadu, ale ve
speciálních nádobách. Poté, co
doslouží, by měly být recyklovány,
obsahují totiž řadu cenných kovů
a jiných druhotných surovin, které
je možné opětovně využít. Některé světelné zdroje navíc obsahují
malé množství toxické rtuti, která
při nesprávné likvidaci zbytečně
zamořuje životní prostředí. „Ročně končí na skládkách až 60 %
doma použitých a vyřazených
úsporných světelných zdrojů. To
představuje značnou ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti,“
upozornil Alexandr Hanousek,
jednatel společnosti Ekolamp,
která zajišťuje jejich zpětný odběr
a následnou ekologickou recyklaci.

Ročně přibývají desítky
nových sběrných míst
V současné době provozuje
Ekolamp v Jihomoravském kraji
495 veřejných sběrných míst,
kam občané mohou vysloužilé
úsporné zářivky, výbojky, lineární
zářivky a světelné zdroje s LED
technologií odnést. Z průzkumu,
který si nechala společnost

Reklamní partner akce

Ekolamp vypracovat, vyplývá, že
spotřebitelé jsou rok od roku lenivější, vyřazené zářivky jsou
ochotni odnášet do vzdálenosti
maximálně 707 metrů. Ekolamp
se proto snaží vycházet občanům
vstříc a rozšiřuje síť malých sběrných nádob v obchodních centrech, na městských úřadech
nebo ve firmách. „Doposud jsme
jich v celé republice rozmístili více
než šestnáct set,“ dodal Alexandr
Hanousek. Aktuální informace
o sběrných místech v celém Jihomoravském kraji a otevírací době
jsou k dispozici na stránkách
www.ekolamp.cz.

Vánoční soutěže
o rozsvícené vánoční
stromky i peníze pro
město
Šíření povědomí o recyklaci vysloužilých „úsporek“ podpoří
v městě Brně vědomostní soutěž
„Rozsvítíme vaše Vánoce“. Soutěžící musejí v období mezi 11. listopadem a 15. prosincem 2013
správně vyplnit krátký kvíz na
www.rozsvitimevasevanoce.cz.
„Pro výherce je připraveno deset
vánočních stromů v květináči se
sadou krásných ozdob a moderním LED diodovým osvětlením
a další výhry,“ uvedl Alexandr
Hanousek. Stromek lze pěstovat
i pro příští vánoční svátky, anebo
jej vysadit do volné přírody.
Zároveň mohou občané soutěžit
o nejkrásnější vánoční strom
měst a obcí. Město, ze kterého
stromek s největším počtem hlasů
vzejde, získá finanční prostředky
na ekologické zvelebení města.
Podrobnosti k registraci města
a hlasování najdete na webu
www.rozsvitimevasevanoce.cz.

Park na Kraví hoře má novou dominantu – opravené jezírko
Pokračování ze strany 1
Oba zdejší kurty jsou identicky
vybaveny ocelovými sloupky
k natažení hrací sítě v různých
výškách pro volejbal, tenis či nohejbal,“ přiblížil komfort, který čeká
na rekreační sportovce, Libor
Šťástka.
Významné změny se dočkalo také
oplocené dětské hřiště pod hvězdárnou určené dětem ve věku 3–14
let, které bylo vybaveno jak novým

pískovištěm, tak herními prvky, jako
jsou sestava se skluzavkou, lanovým mostem či lezeckou stěnou
nebo pružinová houpadla. Dále
došlo k instalaci nových laviček
a k přemístění původních herních
prvků v rámci hřiště tak, aby mohly
nadále bezpečně sloužit. „Tradičně
byly preferovány kovové konstrukce v kombinaci s vysoce odolnými
plasty a ocelovými lany, které zcela
odpovídají dnešním požadavkům
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kladeným na herní prvky – jsou
bezpečné, odolné vůči vandalismu,
mají dlouhou životnost a minimální
nároky na údržbu,“ řekl starosta
Šťástka a dodal: „Dovybavení se
dočkal i plácek na temeni parku,
na kterém byl umístěn solitérní
lanový herní prvek Diamant, který
je určen pro věkovou kategorii 5–12
let.“
„Výrazná regenerace dětských
hřišť v parku na Kraví hoře však

není i přes nemalé finanční náklady
zdaleka poslední, která je městskou částí Brno-střed realizována.
Už v první polovině roku 2014
například proběhne v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
a s finanční spoluúčastí naší radnice regenerace dalších tří veřejných sportovišť, tedy při ulicích Trýbova, Čechyňská a Vsetínská,“
představil plány na příští rok starosta Šťástka.
 (red)

Názory vedení radnice

MČ Brno-střed přijala do školky 76 % přihlášených dětí. Nejvíc z Brna!
Na stránkách prosincového Zpravodaje přinášíme
statistiky z přijímacího řízení do
mateřských škol
zřizovaných naší
městskou částí.
Pro pořádek si dovolím zrekapitulovat to nejdůležitější: Do našich
školek bylo přihlášeno celkem 866
dětí, přičemž z městské části Brno-střed se jednalo o 686 dětí.
Z Brna-střed jsme dokázali přijmout 546 dětí, 140 přijato nebylo,
naopak bylo umístěno 111 dětí,
které bydlí v jiné brněnské městské
části nebo mimo Brno. Při porov-

nání s čísly z ostatních částí Brna
se ukazuje, že jsme dokázali uspokojit nejvíce žadatelů! Radnice
městské části Brno-střed, která
byla na začátku roku kritizována,
že má zásadně nedostatečné
kapacity pro děti ve svých předškolních zařízeních, po zpracování
a vyhodnocení statistik přijímacího
řízení z konce září tak dokázala
naprostý opak.
Do našich školek se logicky snaží
umístit děti i rodiče, kteří bydlí
v jiných částech Brna, ale do centra města dojíždějí nebo zde pracují. A je pro ně výhodnější umístit
svou ratolest do školky na Brno-střed. Mnoho z těchto dětí ne-

může zařízení odmítnout, protože
zákon ředitelkám školek ukládá
povinnost tzv. „předškoláky“ přijmout. Největší městská část tak
letos přijala 111 dětí s bydlištěm
mimo Brno-střed, což je 13 % ze
všech přijatých dětí.
Jsem rád, že můžeme městu
a ostatním městským částem
našimi kapacitami ve školkách
pomoci, na druhou stranu se však
tato skutečnost projeví v tom, že
zatím nejsme schopni přijmout
všechny žadatele z naší městské
části. Pro příští rok proto budeme
hledat možnost navýšení volných
míst ve školkách pro dalších 50
až 60 dětí – zvažujeme projekt

tzv. kontejnerové školky při ulici
Křídlovická, která by měla uvedenou kapacitu zajistit. Výhodou
tohoto řešení je pak možnost
využití takového objektu pro jiné
účely v době, kdy kapacity v tradičních školkách budou s ohledem na demografický vývoj a očekávaný menší počet dětí
v budoucnu dostačující.
Pro příští zápisy do mateřských
škol také chystáme efektivnější
způsob předávání informací rodičům prostřednictvím webových
stránek.

té vůní cukroví a čerstvě upečené
vánočky. Často si vzpomínám, jak
se u nás doma před Vánoci horečnatě uklízelo, aby se vše lesklo
a vonělo čistotou. Všichni jsme
mysleli jen na ten zvláštní a jedinečný den, na tu domácí pohodu,
klid a soudržnost v kruhu rodiny.
Někdo má Vánoce spojené s dárky, jiný se štědrovečerní večeří,
někdo s křesťanským odkazem
narození Jezulátka a někdo
s cukrovím a časem stráveným
před televizní obrazovkou plnou
pohádek. Ať tak či onak, celá rodina byla vždy soustředěna na ten
jediný den, který si potom společně vychutnala a byla posilněna
dobrou náladou do dalších dní.
Musím se přiznat, že v poslední
době s jistou mírou nervozity sleduji, jak se naše Vánoce stávají

hektičtějšími, nervóznějšími a že
se z nich jakoby vytrácí ona vůně,
kterou znám z dětství. Nic nepomůže, že kupujeme dražší a větší
dárky a že je jich čím dál více.
Jako bychom se chtěli těmi drahými dárky vykoupit z neschopnosti zastavit se, soustředit jen na
naše nejbližší a na to, abychom
měli doma tu správnou vánoční
pohodu. Žijeme v době nebývalého blahobytu, což mnohý historik jistě potvrdí, a zdálo by se
logické, že i Vánoce budou o to
krásnější, ale paradoxně tomu tak
být nemusí.
Sám pro sebe jsem si proto řekl,
že letos o Vánocích odhodím
všechny každodenní starosti za
hlavu a věnuji maximum svého
času mým nejbližším a pokusím
se znovu ucítit tu vůni Vánoc, kte-

rou si pamatuji z dětských let.
A o to samé bych rád požádal
i vás! Zastavte se a věnujte se těm
nejbližším, nezahrnujte je množstvím darů, ale zahrňte je svojí
přítomností a dobrou náladou.
Pokusme se společně o takový
malý restart vůně Vánoc. Když
začneme doma, poneseme si
dobrou náladu do spousty dalších
dní, které jsou před námi a třeba
se nám ji podaří přenést na lidi
kolem nás. Potom prodchne ona
vůně Vánoc celé naše okolí a to
nejen v době adventu.
Krásné a klidné vánoční svátky
a mnoho úspěšných dnů v nadcházejícím roce vám přeje


Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed

Jak voní Vánoce
Vážení čtenáři
Zpravodaje, dovolte mi, abych
se jako první
místostarosta
městské části
Brno-střed v tomto článku výjimečně nevěnoval pracovním
problémům a namísto toho bych
se s vámi v tomto adventním čase
rád podělil o pár myšlenek, které
mi tanou na mysli.
V poslední době jsem si mnohokrát uvědomil, že všichni, mne
nevyjímaje, jako bychom zapomínali na to, jak voní Vánoce. A když
se snažím ve vzpomínkách vrátit
do dob, kdy jsem byl ještě malý,
naprosto přesně se mi vybavuje
to zvláštní aroma smůly a jehličí
z vánočního stromečku, prodchnu-


Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta MČ Brno-střed

Názory zastupitelů

Volební právo lidí evidovaných na úředních adresách vzbuzuje starosti
Městská
část
Brno-střed
je
specifická v mnoha
ohledech.
Jedním z nich
jsou úřední adresy zakládající volební právo zde
nebydlících. Je na nich evidováno
už na 30 000 lidí a přibývá jich
rychlostí kolem 1 000 za rok.
Z toho je 20 000 voličů.

Jedná se o 15 000 lidí na úřední
adrese Dominikánská 2, kde jsou
evidováni občané žijící v cizině
a nemající bydliště v ČR. Tuto „evidenční službu“ zde vykonává za
celou Českou republiku Zvláštní
matrika úřadu MČ-BS podle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách.
Jedná se o výkon státní správy.
Dalších 15 000 lidí je evidováno
na úřední adrese Husova 5. Jedná se o lidi, kteří měli v Brně trvalé

bydliště, a údaj o místě trvalého
pobytu jim byl úředně zrušen. Většinou se však nejedná o bezdomovce, ale o lidi bydlící na neznámých místech. Tuto evidenční
službu zde vykonává Odbor
správních činností MMB za celé
Brno a za neznámé obce, kde tito
lidé skutečně žijí. I zde se jedná
o výkon státní správy, podle zákona č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel.

Podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001
Sb.) má právo volit ten volič, který
je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském
obvodu nebo městské části. Podle
zákona o místním referendu
(zákon č. 22/2004 Sb.) má právo
hlasovat každá osoba, která má
právo volit do zastupitelstva obce.
Lidé z uvedených úředních adres
Pokračování na straně 6
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Názory zastupitelů

Volební právo lidí evidovaných na úředních adresách vzbuzuje starosti
Pokračování ze strany 5
tedy mají volební právo na MČ
Brno-střed.
Zmiňoval jsem to již ve Zpravodaji
č.06-2011 a navrhoval jsem, abychom agendu zpřehlednili vytvořením zcela samostatných volebních okrsků pro úřední adresy.
Dalším a to podstatným krokem
by podle mého názoru mělo být
přijetí změny zákonů, kterou by
lidem z úředních adres nemělo
být umožněno volit v místních volbách a referendech. Podle mého
názoru by úředně nebydlící měli

mít volební právo jen v celostátních typech voleb a případně
i v krajských volbách.
Procházím výsledky posledních
voleb a vidím nízkou účast voličů
na MČ Brno-střed. Jen 41,44 %.
Srovnatelné městské části mají
volební účast o víc než 20 %
vyšší. Protože z úředních adres
chodí k volbám v příslušných
okrscích jen kolem 2 % voličů. Na
první pohled by se tedy mohlo
zdát, že výsledky výrazněji neovlivní. Zkreslují ale statistické
údaje. Počet voličů v seznamech

je 68 000. Jestliže 20 000 z toho
je v území nebydlících, není to
zanedbatelné.
Voliči z úředních adres mohou být
problémem demokratickému fungování městské části a města
Brna. Ztěžují dosažení již dost
přísných limitů pro konání a platnost místních referend. Pokud by
se objevilo téma zajímající tuto
skupinu lidí, mohli by přijít
k místním volbám a ovlivnit je proti
vůli skutečných obyvatel. Celkové
výsledky voleb do PSP-ČR, prezidentské volby a celostátní refe-

renda nezkreslují, protože se jedná o občany ČR.
Prvotní úmysl zavedení evidenčních úředních adres nebyl jistě
špatný. Legislativu je ale potřeba
upravit tak, aby v místních volbách a referendech volil jen ten,
kdo v místě skutečně bydlí. Městská část Brno-střed má k dispozici
500 volných nájemních bytů. Kdo
chce, může tu s námi žít i volit
regulérně.


Ing. Bohumil Bílek,
Zastupitel za KDU-ČSL

Volný čas

Běhat, chodit, lyžovat, jezdit i plavat. To vše jde s Lužánkami

Již pětašedesát let jsou Lužánky symbolem nejen největšího
brněnského parku, ale i místem, kde lze smysluplně trávit
volný čas.
Vystřídaly se zde celé generace
Brňanů, mnozí zde našli kamarády na celý život, dali odborný
směr svojí další profesi. V jubilejní

sezoně se veřejnost může těšit
na sérii aktivit:
Velká jedenáctka
Jedenáct velkých akcí pro veřejnost, které chystají jednotlivá pracoviště. Připraveny jsou Světýlka
na Špilberku, Za bílým koněm,
Vánoční domeček, Den země na
Lince, Čarodějnice na Lánech,
Běhy brněnské mládeže, Rodinný

den v Lužánkách, Kouzelné Vinohrady, Festiválek na Lávce, Mezi
panely a Festival mladého cirkusu.
Žiji s Lužánkami
Běhám, chodím, lyžuji, jezdím,
plavu… s Lužánkami. Tato akce
je určena nejen lužáneckým pracovníkům, ale i příznivcům a široké veřejnosti. Ti všichni mohou
překonat šedesát pět kilometrů
libovolným způsobem a podělit
se o tuto skutečnost s ostatními
na lužáneckém facebooku. Zde
nebo e-mailem je možné se registrovat, odměnou bude odznak
a diplom. Akce se koná od listopadu do června.
Lužánky – je to i váš příběh
Všichni, kteří mají kus života spojený s Lužánkami a chuť se o svoji
vzpomínku, příběh či fotografii
podělit, mohou materiály zaslat
na adresu Milan Appel, Lidická 50, 658 12 Brno, donést osob-

K posezení i zábavě zve Dětský Kabinet múz
Dětský Kabinet múz je od listopadu znovu v provozu.
Místo pro setkávání rodičů a dětí
se nachází v multiúčelovém prostoru Kabinetu múz na Sukově 4.
Maminky a tatínci mohou posedět
u kávy v kavárně nebo si jen tak
odpočinout, zatímco děti řádí
v sále plném hraček. Rodiče si
mohou přinést notebook, zdarma
se připojit na wifi v kavárně

a dohnat nahromaděnou práci.
Lze si tu domluvit pracovní schůzku nebo se jen tak sejít s přáteli.
V dětském koutku je každý všední
den animátorka, která s dětmi
komunikuje a hraje si s nimi. Děti
mohou dovádět na skluzavce, kladině a v bazénku s kuličkami.
V sále se nachází i přebalovací
pult nebo mikrovlnka na ohřátí
jídla.
Každou neděli pobaví děti pohád-
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ka od divadla Koráb, vždy ve
čtvrtek rozdají radost z tvoření
výtvarné dílničky.
Otevřeno je od pondělí do pátku
v době od 9.00 do 14.00 hod., animace od 10.00 do 13.00 hod.,
možnost zarezervovat si celý koutek o víkendu. Vstup je pro dítě
80 Kč, 100 Kč za dva a více sourozenců
dohromady. Více
www.kabinetmuz.cz,
telefon
602 591 517.
 (red)

ně nebo doručit e-mailem na:
mikin@luzanky.cz.
Natoč svoje retro
Výzva pro mladé lidi, kteří chtějí
natočit krátké retro video (na
mobil či videokameru) ze své činnosti, vzpomínek, fikce… prostě
cokoli, co se vztahuje k Lužánkám. Příspěvky budou uveřejněny
na facebooku a nejzdařilejší
budou oceněny. Akce bude probíhat od ledna 2014.
Podrobnosti o připravovaných
akcích na www.luzanky.cz nebo
lužáneckém facebooku, více informací podá také Petra Rychecká na e-mailu rychecka@luzanky.cz nebo mobilu 724 715 952.

(red)

Mikuláš ve Vesněnce
Vesněnka zve rodiče s dětmi na
mikulášské pohádkově-hudební hrátkování „Jak čertík ztratil
mikulášskou písničku“.
Akce spojená s nadílkou od anděla, čertíka a Mikuláše se koná
6. prosince od 10.00 od 17.00
hodin v Zahradním sále na Údolní. Program připravují a sehrají
členové divadelního souboru
V. Vstupenky je možné zakoupit
ve školičce Vesněnka, Údolní 10,
informace na tel. 734 384 388.
Akci podpořil Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. Více na webu
www.vesnenka.eu.
 (red)

Volný čas

Ohňostroj Betlémský sen rozzáří před Vánoci podvečerní oblohu
Vánoce přicházejí 23. prosince
již po jednadvacáté na brněnskou Novou radnici. Od 9.30
hodin je připraven bohatý
zábavný program ve Velkém
sněmovním sále a Křížové
chodbě.
Příchozí zažijí setkání s hudbou,
pohádkami a dalšími pořady
a výstavami pro děti i dospělé.
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. V době
od 10.00 do 15.00 hodin budou
mít zájemci možnost nahlédnout

také do pracovny a salonků primátora.
Dále 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
v 19.00 hodin před radnicí na
Dominikánském náměstí vánočním ohňostrojem „Betlémský sen“
s hudbou.
Tradiční a oblíbené předvánoční
setkání probíhá s podporou statutárního města Brna, ale také
s výrazným přispěním podnikatelských subjektů.
Hlavním producentem je od

počátku reklamní společnost
Snip & Co, která stála u zrodu
tohoto unikátního předvánočního

setkávání lidí na brněnské radnici.

(red)

Děti si mohou v Lužánkách vyzkoušet tradiční vánoční zvyky a obřady
Prostory Střediska volného
času na Lidické budou vonět
14. prosince purpurou, perníčky a znít vánočními koledami.
Pracovníci centra připravili pro
děti i jejich doprovod den plný kouzelné vánoční atmosféry a také
vánočního překvapení.
Účastníci si vyzkoušejí tradiční
vánoční zvyky a obřady, pro ty
nejmenší je připraven zajímavý
program v sále. Větší děti si ve
dvaceti dílnách vyrobí vánoční
ozdoby, dekorace i zajímavé
vánoční dárky.
Nebude chybět tradiční vánoční

„kufrování“ v lužáneckém parku
a vánoční nadílka pro zvířátka.
Vánoční domeček je určen především dětem, otevřen bude od
9.30 do 16.00 hodin.
Podrobné informace o vánočních
dílnách a programu lze získat na
www.luzanky.cz nebo u Evy
Horké na telefonu 549 524 114
a e-mailu evahorka@luzanky.
Vánoční domeček je součástí tzv.
„Velké jedenáctky“, tedy akcí pro
veřejnost, uspořádaných k oslavě
pětašedesáté sezony Střediska
volného času Lužánky.


(red)

V knihovně Jiřího Mahena potěší Zlobivý andílek

Děti se svými rodiči mohou
strávit poslední den před

vánočními svátky v Knihovně
Jiřího Mahena v Brně.

Knihovna se tímto programem,
který nese v letošním roce název
Vánoční vůně, již tradičně zapojuje do projektu statutárního
města Brna Vánoce na brněnské
radnici. Na všechny malé i velké
návštěvníky čeká v 11.00 hodin
pohádka O zlobivém andílkovi
a v čase od 10.00 do 13.00 hodin
si mohou užít malování perníčků
či předvánoční výtvarnou dílnu.
Knihovna Jiřího Mahena touto
akcí zakončuje celoroční obsáhlou nabídku služeb a aktivit pro
čtenáře a návštěvníky všech
věkových skupin a svoje brány
znovu otevře 2. ledna 2014.
Více o www.kjm.cz.
 (red)

Předvánoční
výtvarné tvoření
Centrum pro rodinu a sociální péči na Josefské 1
zve děti ve věku od sedmi
do třinácti let na výtvarné
tvoření.
Děti si v Centru vyrobí
13. prosince od 15.00 do
18.00 hodin dárečky pro rodiče, prarodiče a kamarády.
Cena za vyrobení pěti až
šesti dárečků je 80 Kč. Informace a přihlášky na telefonním čísle 542 217 464. Více
o programech na stránkách
www.crsp.cz.

(red)
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Volný čas

Vánoce si Brňané mohou vychutnat na náměstí, na radnici i v podzemí
Vánoční vesnička s prodejními
stánky bude na náměstí Svobody otevřena od 29. listopadu
do 23. prosince v době od 9.00
do 21.45 hodin.
Město Brno spolu s Turistickým
informačním centrem připravilo
tradiční vánoční trhy na náměstí
Svobody, Staré radnici a v brněnském podzemí.
Náměstí Svobody ozdobí vánoční
strom, který si Brňané v anketě
sami vybrali ze tří kandidátů.
Z hodinového stroje budou padat
po celý advent každou celou hodinu od 11.00 do 23.00 hodin
vánoční skleněnky. Každý čtvrtek

labužníky potěší pravá moravská
zabijačka, kterou připravují studenti SŠPaS Brno, Charbulova.
Nejen děti zaujme betlém z dílny
řezbáře Jiřího Halouzky, který se
letos znovu rozroste o nové figury.
Na každý den je připraven také
bohatý kulturní program.
I letos se ve vánočním čase otevře
veřejnosti běžně nepřístupná část
Labyrintu pod Zelným trhem, kde
se vždy od pátku do neděle budou
prodávat dárkové předměty nebo
ochutnávat káva. O adventu
mohou zájemci vystoupit na věž
Staré radnice a obdivovat pohled
na panorama města. Stará radnice
dále hostí tradiční vánoční burzu

minerálů a každý víkend se zde
konají i oblíbené vánoční dílny pro
děti a rodiče. Letos už popáté proběhne sbírka na slepeckého vodi-

cího psa, který už za rok bude moci
provázet svého pána třeba právě
povánočním Brnem.
 (red)
Foto: M. Růžička – TIC Brno

Pestrou nabídku dárků a hudebních vystoupení nabízí výstaviště
Tradiční Vánoční trhy se na
brněnském výstavišti konají od
6. do 15. prosince. Nákupy zpestří bohatý kulturní program.
Návštěvníci mohou vybírat ve
vánočně vyzdobených pavilonech F a G1 z pestré nabídky více
než čtyř set prodejců z celé republiky i ze zahraničí. V nabídce
budou maličkosti pro radost i dary
za tisíce. Originální ručně zhotovené výrobky z řemeslnického jarmarku, spotřební zboží, sportovní
potřeby, hračky, vybavení domácností i drobné dárky. Nákupy zpří-

jemní atraktivní koncerty v rámci
hudebního programu nebo něco
dobrého na chuť. Děti mohou
využít zázemí dětského koutku
s mnoha krásnými hračkami,
dospělí si pak mohou odpočinout
u svařeného vína, teplé medoviny
nebo u lahodné kávy v kavárně
s prohlídkou obrázků brněnské
malířky Jaroslavy Fišerové.
Neodmyslitelnou součástí nabídky Vánočních trhů je také Řemeslnický jarmark a bohatý kulturní
program.

Jana Tyrichová
Veletrhy Brno

Kluziště na Moravském náměstí nově zve od prosince k bruslení
Od prosince do února si bude
možné zabruslit na Moravském
náměstí, v areálu koupaliště na
Kraví hoře a v kryté hale na
Úvoze.
Pravá ledová plocha na Moravském náměstí o rozměrech hokejové třetiny bude strojově udržovaná a nabídne vyžití pro
milovníky klasického bruslení.
K dispozici bude vyhřívaná šatna,
mobilní WC, zdarma úložné boxy
a možnost malého občerstvení.
Hodinová kapacita plochy je sto
lidí.
V prosinci je otevřeno od pondělí
do neděle v časech od
11.00–13.00 hod., 14.00–17.00
hod. a 18.00–21.00 hod., 24. prosince od 10.00 do 14.00 hod,

31. prosince od 10.00 do13.00
hod a 14.00 do 18.00 hod. Mezi
jednotlivými bloky bude probíhat
úprava ledu.
Jednorázové vstupné na jednotlivé bloky bude pro dospělé za
50 Kč, děti, senioři nad 65 let, ZTP
a ZTP/P zaplatí 30 Kč.
Bruslení na Kraví hoře
Zabruslit si bude možné také na
kluzišti na Kraví hoře. Provoz
bude zahájen v polovině prosince,
podle počasí bude otevřeno do
konce února. Pravá ledová plocha
má rozměry 25x 16 metrů. Je udržovaná malou rolbou a ručně.
Slouží na bruslení hlavně začátečníkům a menším dětem, stejně
jako v minulém roce jsou zde
vyhrazeny bloky pro malý hokej.
Plocha je přímo v areálu venkov-
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ního koupaliště. Otevřeno bude
od pondělí do pátku v době od
15.00 do 17.45 hodin a v sobotu
a neděli od 9.00 do 11.00 hod.,
od 12.00 do 14.00 hod. a od 15.00
do 17.45 hodin.
Vstupné na jednotlivé bloky je pro
dospělé 40 Kč, děti, senioři nad
65 let, ZTP a ZTP/P zaplatí 20 Kč.
Poplatek za pronájem celého kluziště ve vyhrazených blocích činí
500 Kč.
Hokejová hala Úvoz
Krytá hokejová hala je určená pro
sportovní i rekreační vyžití. Hokejové hřiště splňuje všechna kritéria pro soutěžní hokej (zápasy).
Vyžití zde naleznou jak organizovaní sportovci, tak i zájmové skupiny nebo neorganizovaní amatéři. Pro všechny je vytvořeno

zázemí pro hraní zápasů (elektronická časomíra, ozvučení) i pro
trénink. Plocha je upravována
strojově. Veřejné bruslení se koná
v tyto dny: 21., 22., 23., 25., 26.,
27., 28., 29. a 30. prosince a 1. až
5. ledna. Cena za jeden blok je
50 Kč dospělí, 20 Kč děti do 15
let, děti do 6 let zdarma (vstup jen
v doprovodu osoby starší 18 let).
Rezervovat si jednotlivá sportoviště mohou návštěvníci podle
daných pravidel na e-mailu
vojacek@kravihora-brno.cz. Bližší informace o všech sportovištích
a přesné časy jednotlivých bloků
pro veřejnost v hale na Úvoze lze
nalézt na www.kravihora-brno.cz.

Roman Vojáček,
Sportovní a rekreační areál
Kraví hora

Pozvánka na akce radnice
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Naše školy

Zápis dětí do základních škol
Vážení rodiče,
vzhledem k blížícím se lednovým zápisům do prvních tříd základních
škol pro školní rok 2014/2015 vám představujeme jednotlivé základní
školy v městské části Brno-střed.
Povinná školní docházka začíná podle školského zákona počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.
K plnění povinné školní docházky v tomto školním roce může být přijato
i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Zákonný zástupce dítěte je povinen je přihlásit k zápisu, a to v době
od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku. Při zápisu ve škole získáte i případné informace o možnostech a podmínkách odkladu školní docházky. Konkrétní
doba zápisu do každé základní školy je stanovena ředitelem této školy.
Jednotlivé termíny naleznete v tomto přehledu.
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který je povinen přijmout přednostně žáky s místem trvalého pobytu v příslušném
spádovém školském obvodu. Při dostatečném počtu volných míst však
záleží na rodičích, jakou základní školu pro své dítě zvolí. Všechny
naše základní školy pracují na základě svých vlastních školních vzdělávacích programů a nabízejí širokou škálu profilací, mezi kterými si
mohou rodiče vybrat.

Základní škola Brno, Antonínská 3

výběr ze dvou jazyků od prvního ročníku. Rodiče pro své děti volí výuku
angličtiny nebo němčiny od prvního ročníku, v pátém ročníku pak přistupuje povinně výuka obou jazyků. Ze znalosti cizích jazyků vyplývají
mnohé aktivity, které jsou pro žáky do školního programu zahrnuty:
Němčina
– výjezdy do předvánoční Vídně s návštěvou vánočních dílen na radnici
– spolupráce se školami ve Stuttgartu
– 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
– dopisování
– německé olympiády
Angličtina
– jazykově poznávací pobyty ve Velké Británii
– účast v mezinárodních projektech, jejichž komunikativním jazykem
je angličtina, účast v projektu „Child Sponsorship Programme“ (nový
adoptivní spolužák 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. Škola každoročně pořádá lyžařský
a snowboardový výcvik. Žáci se zapojují do široké škály zájmových
útvarů – jazykových, sportovních, uměleckých… Pro žáky 1. stupně
je zajištěna pestrá činnost ve školní družině. Škola je zařazena do projektu Otevřená škola.

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8

Kontakty:
telefon: 541 213 142
e-mail: zsantoninska@zsantoninska.cz
www.zsantoninska.cz
Dny otevřených dveří:
19. 12. 2013 (vánoční dílny – 8.00–12.00 hodin)
10. 1. 2014 (8.00–12.00, 14.00–16.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
17. 1. 2014 (14.00–18.00 hodin)
18. 1. 2014 (9.00–12.00 hodin)

Kontakty:
telefon: 543 212 725
e-mail: vedeni@bakalka.cz
www.bakalka.cz
Dny otevřených dveří:
27. 11. 2013 (8.00–12.00 hodin)
8. 1. 2014 (8.00–12.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
16. 1. 2014 (14.30–18.00 hodin)
17. 1. 2014 (14.30–18.00 hodin)
18. 1. 2014 (9.00–14.00 hodin)

Základní škola Antonínská slaví v tomto roce padesát let rozšířené
výuky cizích jazyků. Svůj školní vzdělávací program má zaměřen na
jazykovou výuku. Antonínská je jedna z mála škol, které nabízejí dětem

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. Využili jsme také více než 50leté tradice školy jako školy
s rozšířenou výukou jazyků. Součástí vzdělávacího programu je
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Naše školy
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 cílem školy 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, jsou ve škole vyučovány se schválením MŠMT již sedmým
rokem v anglickém jazyce předměty pracovní činnosti a informatika.
Tímto krokem získala škola 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.
Škola také nabízí jako jediná škola v Jihomoravském kraji žákům již
od 2. ročníku přípravný kurz ke Cambridge zkouškám, které jsou každoročně pořádány v květnu ve spolupráci s Britskou radou a vedou
k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Nejen na podporu a rozvoj jazykového vzdělávání nabízí škola 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, Filmový klub, výuku hry na flétnu, kroužek „Školní
kapela“, kroužek deskových her, kroužek výtvarné výchovy a keramiky,
kroužek juda, kroužek moderního tance, kroužek badmintonu.
K ověřování komunikačních dovedností v cizích jazycích a za účelem
poznávání škola každoročně pořádá kulturně poznávací zájezdy do
evropských zemí – 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).
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, škola tak ve všech ohledech vyhovuje nejvyšším
nárokům na materiální podmínky vzdělávání a optimální pracovní
klima.
Škola od letošního školního roku rozšířila také počet oddělení školní
družiny na 10 s celkovým počtem 300 přihlášených žáků. Školní družina
je v provozu denně od 6.30 do 17.00.
Pro ověřování studijních výsledků žáků a srovnávání výsledků vzdělávání
v rámci celorepublikového šetření se žáci zapojují do testování firmy
SCIO Stonožka (testy prošli žáci v 3., 4., 5., 7., 8. a 9. ročnících), velké
úspěchy škola zaznamenala v mezinárodním testování PISA, PIRLS
a TIMMS. Mezinárodní společnost Mensa si vybrala školu pro testování
IQ žáků od 1.–9. ročníku a žáci 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 2012/2013 bylo 98 % žáků 9.
ročníku přijato ke střednímu vzdělávání v maturitních oborech, převážně na gymnáziích, část na středních odborných školách, pouze
1 žák 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
a na víceletá gymnázia se hlásí podstatně méně zájemců, než v dřívějších letech.

Vynikajících výsledků dosahují žáci školy při olympiádách a soutěžích,
jak na městské a regionální, tak i na celostátní úrovni.

Základní škola Brno, Horní 16
Kontakty:
telefon: 543 214 361
e-mail: info@zshorni.cz
www.zshorni.cz
Dny otevřených dveří:
14. 1. 2014–16. 1. 2014
Zápis do prvního ročníku:
17. 1. 2014 (14.00–18.00 hodin)
18. 1. 2014 (9.00–12.00 hodin)

Areál školy je situován v klidné a bezpečné části města Brna nedaleko
centra s dobrou dostupností městské hromadné dopravy. Okolí školy
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. Od 7. ročníku
se žáci začínají učit další cizí jazyk, německý nebo ruský. Žáci mají
možnost po celou dobu školní docházky pravidelně využívat výpočetní
techniku.
Ve škole je preferována sportovní výchova, žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, a proto jsou organizovány pravidelné zimní lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě a týdenní pobyt dětí u moře.
Škola pořádá třídenní adaptační pobyt žáků šestého ročníku podle
předem daného plánu, jehož cílem je zvládnutí správných návyků při
učení ve škole i při domácí přípravě a vytváření pozitivních vztahů
mezi spolužáky ve třídě.
Škola se intenzivně zabývá žáky se speciálními potřebami. A to 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 kvalifikovaným učiteli a speciálními pedagogy.
Žákům 1.–4.ročníku je nabízena školní družina, která zajišťuje relaxaci
a zájmovou činnost. Probíhá projekt „Vše pod jednou střechou“ tzn.,
že všechny kroužky, které jsou vhodné pro žáky 1. stupně, jsou časově
sladěny s činností ŠD tak, aby se dalo vyhovět co největšímu počtu
zájemců.
Žáci mají možnost stravovat se v prostorné jídelně a vybírat si z nabídky
dvou jídel a několika druhů salátů.
Předškolákům je nabízen kurz, v němž jsou nenásilnou formou připravováni na vstup do školy.
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Základní škola Brno, Hroznová 1
Kontakty:
telefon: 543 211 912, 543 216 880
e-mail: vedeni@zshroznova.cz
www.zshroznova.cz
Dny otevřených dveří:
13. 12. 2013 (8.00–11.40 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
17. 1. 2014 (14.00–17.00 hodin)
18. 1. 2014 (9.00–11.00 hodin)

Žákům prvního ročníku je věnována maximální péče, protože toto
období považuje škola za rozhodující pro vztah, který si děti ke škole
vytvoří. Jejich třídy jsou umístěny v samostatné budově uprostřed
zahrady, kde je zaručeno klidné, nestresující prostředí bez zvonění,
s možností časového dělení výuky podle potřeb dětí a uvážení učitelky.
K žákům je přistupováno individuálně, pro mimořádně nadané existuje
možnost rozšíření vzdělávání prostřednictvím výukových programů.
Učitelky se podle možností věnují i žákům s vývojovými poruchami
učení. Vyučující i rodiče mají již více než patnáctiletou zkušenost se
slovním hodnocením žáků první třídy, ve kterém budou i v příštím roce
pokračovat. Exkluzivitou je bezplatná výuka angličtiny od první třídy.
Škola je jednou z deseti pilotních škol projektu Magistrátu města Brna
„Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně“. Prvňáčkům
jsou určeny rovněž kroužky keramiky, výtvarných i sportovních činností
a dalších aktivit prostřednictvím školní družiny.
Dále škola nabízí pro zájemce od třetí třídy přípravu k mezinárodní
jazykové zkoušce, anglický klub a cizojazyčnou knihovnu. Výuku němčiny jako druhého jazyka škola poskytuje již několik let od šestého
ročníku. Novinkou je možnost vykonání mezinárodní jazykové zkoušky
i z tohoto jazyka. Informatika včetně využívání internetu je vyučována
formou povinné i zájmové činnosti. Obohacením výuky jsou lekce dramatické výchovy. Kvalita vzdělávání a přípravy žáků na střední školy
se pravidelně ověřuje. Ve srovnávacích testech pro 5.a 9. ročník, které
proběhly loni na všech školách, žáci dosáhli vynikajících výsledků.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Husova 17
Kontakty:
telefon: 542 212 689, 542 213 948 (Rašínova 3)
e-mail: reditel@zshusova.cz
www.zshusovabrno.cz
Dny otevřených dveří (v budově školy I. stupně Rašínova 3):
14. 11. 2013 (8.00–10.00 hodin)
9. 1. 2014 (8.00–10.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku (v budově školy I. stupně Rašínova 3):
16. 1. 2014 (14.00–17.00 hodin)
17. 1. 2014 (14.00–17.00 hodin)
18. 1. 2014 (9.00–12.00 hodin)
Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy uni-
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verzity 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 (angličtina hrou, německý
jazyk, italský jazyk, šachy, klub deskových her, sportovní hry, házená,
florbal, freestyle fotbal, aerobic, hip-hop, keramika, rukodělné tvoření,
věda nás baví, zábavná logika, sborový zpěv, hra na flétnu, náboženství
aj.), výuku plavání (2. a 3. ročníky), výuku bruslení (3. a 4. ročníky).
Celoroční projekty s Mahenovou knihovnou na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a dopravní výchovu na prvním stupni ve spolupráci
s Městskou policií Brno.
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.).

Základní škola a Mateřská škola Brno, Kotlářská 4
Kontakty:
telefon: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz
www.kotlarska.cz
Den otevřených dveří:
12. 12. 2013
Zápis do prvního ročníku:
17. 1. 2014 (14.00–18.00 hodin)
18. 1. 2014 (9.00–12.00 hodin)

Naše školy
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).
Od letošního roku žáci školy skládají 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).
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 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:
telefon: 533 433 611
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz
www.zskrenova.cz
Dny otevřených dveří:
17. 1. 2014 (8.00–13.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
17. 1. 2014 (14.00–18.00 hodin)
24. 1. 2014 (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“. Škola 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
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Naše školy
– posílení klíčových kompetencí (čtenářská a finanční gramotnost)
– otevřený (nízkoprahový) klub Křenka.
Jako partner je škola zapojena do projektu při ZŠ a MŠ Brno, nám.
28.října 22 s názvem Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách „spádových“
v sociálně vyloučených lokalitách – v tzv. romských školách.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Křídlovická 30b
Kontakty:
telefon: 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz
www.zskridlovicka.cz
Dny otevřených dveří:
8. 1. 2014 (8.00–12.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
17. 1. 2014 (14.00–18.00 hodin)
18. 1. 2014 (8.00–12.00 hodin)

Studijní výsledky žáků jsou každoročně ověřovány pomocí celorepublikového testování společnosti SCIO. Žáci tříd s rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných předmětů dosahují v tomto testování
dlouhodobě nadstandardních výsledků, škola obdržela Zlatý certifikát
společnosti SCIO.
Díky vysoké kvalitě pedagogické práce je škola již řadu let fakultní
školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a podílí se
tak na odborné přípravě budoucích pedagogů.
Škola nabízí žákům kulturně-vzdělávací pobyty v Anglii a v Rakousku,
mnoho vlastivědných výletů, pobyty v přírodě, adaptační kurzy, matematická soustředění, lyžařský výcvik. Pro žáky 1.–5. ročníku realizuje
výuku bruslení v blízké Kajot Areně, žáci 2. a 3. ročníku absolvují výuku
plavání. Pestrou činnost nabízí žákům 1.–4. ročníku školní družina,
která je v provozu denně od 6 do 17 hodin; v prostorách školy dále
probíhá množství rozmanitých mimoškolních aktivit pod vedením lektorů CVČ Lužánky, společnosti Věda nás baví a dalších.
Od roku 2007 ve škole funguje Klub dětí a jejich rodičů. Potkávají se
zde děti nadané matematicky, lingvisticky, děti s bystrou logickou
úvahou a děti hravé a ochotné rozšiřovat si obzory všemi směry, a to
i v oblasti sociální a emoční. Činnost klubu zajišťují pedagogové
1. i 2. stupně školy. Klub je otevřený rodičům i dětem ve věku 5–10 let,
a to i dětem z jiných škol. Život klubu pomáhají organizovat také rodiče.
Klub úzce spolupracuje s Mensou České republiky.
O kvalitě výuky na škole svědčí nejen četné úspěchy žáků v soutěžích
a olympiádách, a to i na celorepublikové úrovni, ale i výsledky přijímacího řízení žáků 9. ročníku v minulých letech.

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

ZŠ Křídlovická se nachází v blízkosti centra města Brna s velmi dobrou
dopravní dostupností. Škola patří k zakládajícím členům Asociace
českých daltonských škol a jako pilotní škola je také členem světové
organizace Dalton International. Prvky daltonského přístupu prolínají
výuku ve všech ročnících. Základní daltonské principy – volnost, samostatnost a spolupráce – přinášejí větší zodpovědnost žáků za individuální učební výsledky. Od 1. září 2006 vyučuje podle vlastního školního
vzdělávacího programu Heuréka.
Škola má bohatou tradici práce s nadanými dětmi. Tyto děti jsou integrovány do běžných tříd 1. i 2. stupně a jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů. Kromě podpory nadání v běžné kmenové
třídě je těmto dětem nabízena skupinová výuka v tzv. blocích pro nadané, kde pracují ve skupině podobně talentovaných dětí. Péče o tyto
nadané žáky je zajišťována ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Mensou ČR.
Dlouholetou tradici mají také třídy s rozšířenou výukou matematiky,
přírodovědných předmětů a informatiky pro žáky 6.–9. ročníku. Učební
plán je v těchto třídách rozšířen o hodiny matematiky, fyziky, chemie
a informatiky. Školní třídy jsou vybaveny interaktivní technikou, vedle
tří počítačových učeben žáci studují i v odborných učebnách fyziky
a chemie.
Na ZŠ Křídlovická je zajištěna také nadstandardní péče pro žáky se
specifickými poruchami učení pod vedením odborných učitelů. Na
prvním stupni probíhá výuka souběžně s vyučováním, na druhém
stupni v odpoledních hodinách. Ve škole je zřízeno Školní poradenské
pracoviště, které zaštiťuje školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence rizikového chování.
Výuka anglického jazyka probíhá povinně od 1. ročníku. Škola úzce
spolupracuje s jazykovou školou P.A.R.K. Žáci mají možnost vykonávat
zkoušky Cambridge a tím získat mezinárodně uznávaný certifikát.
Škola se pravidelně účastní mezinárodních projektů podporujících
komunikaci v anglickém jazyce.
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Kontakty:
telefon: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz
www.osmec.cz
Dny otevřených dveří:
9. 1. 2014
Zápis do prvního ročníku:
17. 1. 2014 a 18. 1. 2014

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. Ve škole pracuje více než dvacet kroužků (např. kroužky hudební,
taneční Jagori, výtvarný, keramický, přírodopisný, sportovní a kroužky
informatiky, přípravy na přijímací zkoušky, dále kroužky pro nadané
žáky, kroužky doučování a kroužek školního časopisu Amaro Jilo
a posilovna).
Škola má připravenu nabídku pro všechny věkové kategorie dětí (dvě

Naše školy
MŠ, tři přípravné třídy, devět ročníků ZŠ, kurz pro získání základního
vzdělání v denní i dálkové formě). Ve škole pracuje šest asistentů pedagoga a školní poradenské pracoviště.
Škola se aktivně účastní života v městě Brně. Pro rodiče a širokou
veřejnost pořádá hudebně taneční festival Amari Kereka (15. 5. 2014),
školní akademii (17. 12. 2013), oslavu Dne Romů (8. 4. 2014), Vánoce
na nám. Svobody (9. 12. 2013), Vánoce na Zelňáku (12. 12. 2013).

Základní škola Brno, nám. Míru 3
Kontakty:
telefon: 543 211 805
e-mail: zsmiru@zsmirubrno.cz
www.zsmirubrno.cz
Dny otevřených dveří:
14. 1. 2014
Škola na zkoušku:
4. 2. 2014
Zápis do prvního ročníku:
7. 2. 2014 (14.00–18.00 hodin)
8. 2. 2013 (10.00–12.00 hodin)

ZŠ nám. Míru je menší škola rodinného typu, v krásném a klidném
prostředí mezi Kraví horou a Wilsonovým lesem, obklopená 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 je vyučován 3 hodiny týdně. Ve škole se pracuje
s notebooky, počítači i interaktivními tabulemi. Ve škole je nově vybavená
tělocvična, keramická dílna a přírodovědná učebna.
Škola klade důraz na příjemnou atmosféru pro žáky, učitele i rodiče.
Děti do školy chodí rády, což svědčí o tom, že sem přicházejí i jejich
sourozenci. Učitelé jsou přátelští, ke každému žákovi mají individuální
přístup a pracují i s žáky se speciálními výukovými potřebami.
Škola nabízí i mimoškolní vzdělávací aktivity jako keramický a počítačový kroužek ad.
Výuka je často zpestřována tematickými výlety a exkurzemi, návštěvami
divadla Radost, planetária, Moravského zemského muzea, Knihovny
J. Mahena, Lipky. Na škole má své sídlo soukromá lidová škola umění
a odpoledne se děti mohou zabavit moderní gymnastikou nebo v tělovýchovné jednotě Radost. Po vyučování je dětem nabízena školní družina, která nabízí rozličné aktivity jako výtvarné práce, sportovní hry
či dramatickou výchovu.
Pro malé předškoláčky je připravena 4. 2. 2014 „Škola na zkoušku“,
kde si mohou vyzkoušet školní hodinu a prohlédnout třídu a paní učitelku.

Základní škola Brno, Úvoz 55
Kontakty:
telefon: 541 213 257, 541 215 114 – školní družina
e-mail: skola@zsuvoz.cz
www.zsuvoz.cz
Dny otevřených dveří:
9. 1. 2014 (8.00–17.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2014 (13.00–18.00 hodin)
16. 1. 2014 (13.00–18.00 hodin)

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 specifiku
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.
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.
Škola pravidelně pořádá celoškolní akce pro žáky, např. řádění Debrujárů, Čertoviny, Vševědovu akademii, Pišqoriádu, Barevný den a celou
řadu sportovních akcí. Rovněž se nezapomíná ani na rodiče, bývalé
žáky a přátele školy, kteří se mohou pobavit na plese pořádaném školou.
Žáci a žákyně 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. Stravování je zajištěno v moderní jídelně.
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Inzerce

Naši klienti platí jen

poloviční doplatky
*?çBãPCEGQRPMT?LãIJGCLR
"FWRPjJjIcPLWNJ?RnSJjIĪ
L?PCACNRNMSXCNMJMTGLS
L?áCFM@ĀçLjFMBMNJ?RIS

Vás srdečně zve na zápisy prvňáčků
do nově otevřené
soukromé základní školy v Brně
a dětí do nově otevřené
soukromé mateřské školy v Brně.
Termín zápisu: 7. a 8. února 2014,
případně dle domluvy.

5nACGLDMPK?An5cKPcBGQBĀJnKCTL?áGAFJjIcPLcAF
LC@MRCJCDMLGAIW

Kde nás najdete
2JMTcIMT?
*M@JGçLc
.PJn
/?LQIc

Pod záštitou nakladatelství pedagogické literatury
DIDAKTIS spol. s r. o., ve spolupráci s odborníky z oboru
psychologie, pedagogiky, volného času a dalších.

805
4
5
7
734

Neváhejte si domluvit individuální schůzku v prostorách naší školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Informace o škole ēi zápisu najdete na www.zsdidakƟs.cz
nebo Vám je ráda poskytne Mgr. Alena Hronová,
tel.: 725 694 926, e-mail: zs@didakƟs.cz.

www.chytralekarna.eu

Obytný soubor
Vídeňská Brno

NYNÍ NOVĚ: garážové stání
v hodnotě 420.000 Kč v ceně bytu

Komfort, a.s. – 22 let a desítky
úspěšně dokončených staveb.
Více než 3000 spokojených
zákazníků bydlí v námi
postavených bytech.
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prodejní kancelář:
Křenová 72, 602 00 Brno
tel. 543 235 507
mob. 724 972 540

Inzerce

Potřebujete rychle peníze?
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Zahajujeme: Taneční pro dospělé (leden 2014)
Zveme vás na: Ples taneční školy Dagmar
17. 1. 2014 v Boby centru

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

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

.cz
.c

602 286 666

tel: 606 469 316, 547 225 340
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

Kom
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tiční a úvě
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MALBY

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

Moderní stavební centrum pod jednou střechou
pro všechny, co hledají ucelený přehled materiálů, výrobků a produktů, potřebných pro realizaci výstavby
ať už bytové jednotky, tak staveb rodinných a bytových domů.
Moderní stavební centrum pod jednou střechou pro všechny co hledají ucelený přehled
materiálů, výrobků a produktů, potřebných pro realizaci výstavby ať už bytové jednotky,
tak staveb rodinných a bytových domů.
Nový Tuzex se nachází v městské části Pisárky (Brno-střed) na ulici Bauerova 10 vedle
areálu Brněnského výstaviště, přesněji mezi branami BVV č. 9 a č. 10. Lokalita je
výborně dopravně dostupná včetně napojení na velký městský okruh i na dálnici D1
(Praha – Bratislava –Ostrava - Vídeň).

Bauerova 10
603 00 Brno
info@properity.cz
+420 543 236 244

www.novytuzex.cz

Dostatek parkovacích míst a vynikající dostupnost autem i městskou hromadnou dopravou,
blízkost zastávek tramvaje (číslo 1), autobusu (číslo 44, 52, 84) a trolejbusu (25, 26, 37)
a přímé napojení na hlavní silniční tahy Praha, Ostrava, Vídeň, Bratislava a Svitavy.
Své výstavní plochy má v budově umístěno i Národní stavební centrum pod patronací
České komory stavebních inženýrů. V přednáškovém sále organizuje tematická školení
a přednášky a na venkovních plochách zde rovněž provozuje výstavu typizovaných
rodinných domů a staveb pod názvem Eden 3000.

konkurz pro nové zájemce
od 8 do 12 let a od 13 do 19 let.
Konkurz se bude konat
HUSA NA PROVÁZKU
od 10.00 do 13.00 hod.
Kontakt: M. Tesařová 723 305 074 nebo
e-mail: deditheatre@gmail.com

17
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2013

Inzerce

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

Návrat k tradicím

Pivo ja

ko dáre

k

Starožitnosti
VÝKUP
starožitností, zlata a stříbra
!!! PLATBA V HOTOVOSTI !!!

]DORåHQR

ZLATO – STŘÍBRO: veškeré mince, zlomky, šperky, hodinky, slitky, stříbrné příbory, nádobí,
tabatěrky, pudřenky, tácy, svícny a další
STAROŽITNOSTI: obrazy, rámy, hodinky kapesní a náramkové do r. v. 1980, české granáty, medaile,
vyznamenání, bankovky, bižuterii, sklo, keramiku, porcelán, sošky a plastiky (z porcelánu,
bronzu, kovu, dřeva a slonoviny), šavle, bodáky, korbely, hračky, vánoční (betlémy, ozdoby)
hrací stroje a automaty, smyčcové nástroje, nábytek a spousty dalších předmětů

tel.: 737 171 367 nonstop
Křížová 3 (u Mendlova nám.)
Po–Pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu
+ 420 602 352 922

Starožitnosti
Otevírací doba:
PO–ČT 10–17
PÁ
10–14

Svatopetrská 22a, BRNO-KOMÁROV
10 m § ZASTÁVKA KONOPNÁ ¨ 10 m
(pátá zastávka od hl. nádraží TRAM č. 12)
parkování přímo u obchodu

ZDARMA PŘIJEDEME
ZAPLATÍME A ODVEZEME
I CELOU POZŮSTALOST
starozitnosti-ille@seznam.cz

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

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.

provozovny:
Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8
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Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

Naše školy

Šťastně a vesele bude na Základní škole Křenová i letos o Vánocích
Kouzelná atmosféra Vánoc
dýchá ze všech stran a všichni
už s dětskou nedočkavostí
z okna vyhlížejí sněhové vločky
nebo mávnutí andělských křídel. To radostné očekávání
vrcholí také na ZŠ Křenová, kde
pro žáky a jejich rodiče chystáme jako každý rok mnoho zajímavých akcí.
Pro přátele školy a rodiče žáků
jsme připravili 3. prosince od
10.30 do 11.00 hodin vystoupení hudební skupiny Bongáči
a našich tanečníků na akci
„Vánoční trhy na Zelňáku 2013“.
Mikuláš s andělem a čertem za
námi přijdou 5. prosince do tělocvičny školy. Děti budou moci učitelům a rodičům předvést, co se
naučily ve svých třídách nebo
v zájmových kroužcích. Aktivity
neformálního vzdělávání probíhají ve škole díky projektu Křenka – zážitkem k inkluzi. Tento
projekt je spolufinancován Evrop-

ským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci uvedeného projektu se v prosinci
uskuteční také Vánoční dílny pro
děti a jejich rodiče.
Všichni se těšíme na již tradiční
setkání brněnských škol na slavnostním koncertu Vánoce přicházejí, který se bude konat 17. prosince v Chrámu Spasitele na
Karáskově náměstí v Brně-Židenicích. Tato akce se uskuteční za
podpory Sítě brněnských otevřených škol.
Zasloužit si svou vánoční nadílku
pojede 19.prosince do pražského
divadla Ponec na festival Roztančené školy hudební skupina Bongáči. A než se všude kolem rozeznějí zvuky rolniček a zavoní
cukroví, sejdeme se 20. prosince
ve škole a společně zakončíme
adventní čas Vánočním zpíváním
na schodech.
Děti a učitelé ze ZŠ a MŠ Brno,

Křenová 21 přejí všem krásné
a klidné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví a mnoho úspěchů
v novém roce.



Mgr. Hana Hadrabová
ZŠ a MŠ Křenová

Retrívr Denýsek dětem ukázal, jak se správně chovat k pejskům
samy správné chování ke zvířeti.
Žáci se dozvěděli, co pejskům
nemají dělat, aby jim neublížili,
protože se brání, a jak se k nim
bezpečně přiblížit. Poučeni byli
o tom, že v žádném případě
nemají sahat na cizí psy bez přítomnosti majitele. Dále se dozvěděli, jak se bránit před případným
útokem psa a všichni si vyzkoušeli
ochrannou polohu. Pejsci, které

Část dopoledního vyučování
v základní škole na náměstí
Míru 3 byla 18. října věnována
besedě o psech. Žáci prvního
stupně se dozvěděli, jak se
k nim chovat.
Černý labradorský retrívr Denýsek a jeho paní ukazovali dětem
různé situace a pes reagoval na
její povely. Děti si také vyzkoušely

chováme doma, by měli znát
základní povely pro zvládnutí chování.
Beseda byla velmi hezká, děti se
poučily a získaly takto dobrý vztah
ke zvířatům. Zároveň si uvědomily, že doma se o zvířata musíme
dobře starat a že jsme za ně zodpovědní.

Mgr. Simona Kopřivová
ZŠ nám. Míru

Osmáci provedli své malé spolužáky Itálií. Došlo na sport i tiramisu
Evropský den jazyků se slaví
každoročně 26. září. Jeho cílem
je propagace jazykové rozmanitosti a studia jazyků v zemích
Evropy i podpora mezikulturního porozumění mezi evropskými zeměmi.
Na základní škole Křídlovická probíhaly oslavy Evropského dne
jazyků celých čtrnáct dní od
23. září do 4. října. Každá třída
měla vytvořit prezentaci o jedné
zemi a představit ji dětem z prvního stupně. Na nás připadla Itálie,
kterou jsme měli prezentovat
žákům II.B.
V pátek 4. října jsme v páté vyučo-

vací hodině tedy představili druhákům Itálii. Prezentace začala,
až byli všichni druháčci v naší třídě
usazeni. David Chorvát byl mluvčí,
prováděl posluchače celým programem. První část našeho
vystoupení měl na starosti Jan
Bína, který vysvětlil druhákům,
kde se vlastně Itálie nachází. Jako
další tu byli Ondra Srba a Lukáš
Beránek – ti mluvili o sportu, který
je pro Itálii typický. Potom následoval Dominik Musil, Filip Muzikář
a Barbora Nečasová s částí prezentace o zvycích a tradicích Itálie.
Poté bylo uděleno slovo mě. Já
jsem prezentoval značky aut, které jsou v Itálii doma. Druhákům

jsem rozdal modely Ferrari. Po
mně následoval Dan Galanský
s výkladem barev na italské vlajce
a Pavel Šmarda, který předváděl
italský způsob boje zblízka. A po
všech mých dalších spolužácích
tu byli jako zlatý hřeb programu
Terka Svorová, Magda Páčová
a Petr Kaš, kteří vlastnoručně
pro všechny připravili výborné
tiramissu a pizzu, a tím naši prezentaci slavnostně zakončili. Měli
jsme radost z toho, že se nám
společná práce podařila a že
i našim mladším spolužákům se
líbila.

Jakub Velísek, žák VIII. B
ZŠ a MŠ Křídlovická

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED
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Návštěvě ze Stuttgartu ukázali žáci zajímavosti Brna a jeho okolí

V týdnu od 6. do 11. října navštívily Brno děti ze Stuttgartu, ze
školy Anne Frank Realschule.
Návštěva dětí byla pokračováním projektu se ZŠ Antonínská
– GeschichtemeinerdeinerSchule.

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 jsme již

poznávali centrum města a jeho
skryté památky, Stadtralley.
Druhý den byl velmi náročný,
zahájili jsme jej přijetím na radnici
Brna-střed, pak jsme vystoupali
na hrad Špilberk, kde jsme si prohlédli tvořivou výstavu Krystalíza
her. V poledne nás čekaly tvořivé
dílničky, ve kterých si každý vyrobil svoji dárkovou tašku. V odpoledním programu jsme zavítali do
Mendlova muzea a absolvovali
celodenní prohlídku brněnských
památek, kterou uzavřelo nádherné podzemí pod Zelným trhem.
Třetí den jsme se už těšili na
návštěvu Moravského krasu, prohlídku jeskyní, jízdu na lodičkách
a také jízdu lanovkou na horní
můstek nad propastí Macocha.
I když bylo počasí velmi chladné,
tak jsme z vláčku pozorovali hezké
zbarvení podzimního lesa. V restauraci Starý mlýn jsme si pak dali
vynikající tradiční jídlo české

kuchyně, svíčkovou na smetaně.
Čtvrtý den jsme vyrazili do oslavanského Permonia. Zde děti ve
skupinkách plnily různé úkoly, prolézaly labyrinty, šplhaly v lanovém
centru a hlavně se snažily splnit
vše co nejlépe, aby se jim pak zjevil permoník a mohly tak získat
svoji cenu. 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 doprovodili stuttgartské
děti na hlavní vlakové nádraží.
Protože se již děti znaly ze Stuttgartu, vše probíhalo ve velmi přátelské atmosféře.
Velké poděkování patří i rodičům,
kteří se o děti starali a organizovali
odpolední program.


Mgr. Kateřina Míčová
ZŠ a MŠ Husova

Šifrožrouti reprezentovali na pražském finále soutěže Technoplaneta
mín byl stanoven na 17. září.
Do celostátního finále postoupil
tým The Wesley Crushers ve složení Václav Fabík, Patrik Zadražil,
Štěpán Knap a Vojtěch Zukal
z VIII.B. Žákyně a žáci Klára Horáková, Veronika Topolářová,
Ondřej Buček a Petr Piťha z IX.C
bojovali za tým Šifrožrouti.
Finále již osmého ročníku Technoplanety v pražském lesoparku
Hostivař se zúčastnilo dvaačtyřicet týmů z České republiky i ze
Slovenska. Do cíle dorazilo tentokrát dvacet čtyři týmů. Úspěšně
se záludnostmi organizátorů bojovali i všichni ostatní účastníci. Oba
Žáci ZŠ Křídlovická se pravidelně zúčastňují soutěže
Technoplaneta. S chutí se
ve skupinách věnují luštění
zašifrovaných zpráv, tajných
kódů a logických hádanek.
Hra se skládá z pěti kol hraných

na webových stránkách Technoplanety a z finále uskutečněného
naživo v Praze. Finále hry bylo
v loňském školním roce připraveno do posledního detailu, zmařilo je však počasí. Povodně nám
zabránily se v červnu celostátního kola zúčastnit. Náhradní ter-

Pozvání na Vánoční jarmark
Pedagogové a žáci Základní
a Mateřské školy Křídlovická
srdečně zvou veřejnost na tradiční Vánoční jarmark s vánočními dílnami a kulturním progra-

mem. Akce se uskuteční 19. prosince od 15.00 do 18.00 hodin
v budově ZŠ a MŠ Brno na Křídlovické 30b. Více o škole na
www.zskridlovicka.cz.  (red)
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týmy ZŠ Křídlovická úspěšně
dokončily šifrovací hru; Šifrožrouti
na 17. místě a The Wesley Crushers na 19. místě.
Naše škola se Technoplanety
účastní od roku 2008, do celostátního finále jsme se probojovali
již pošesté, v minulosti jsme získali dokonce jedno první a jedno
druhé místo. Těší nás, že žáci ze
tříd s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů
a informatiky pokračují v této tradici.


Mgr. Pavlína Trnková
ZŠ a MŠ Křídlovická

Osmec zve k prohlídce školy
Základní a Mateřská škola na
náměstí 28. října 22 zve na den
otevřených dveří 9. ledna 2014
od 8.00 do 13.00 hodin.
Vedení školy, pedagogický sbor
a žáci provedou návštěvníky
odbornými učebnami, třídami na
prvním a druhém stupni, předvedou unikátní studio dramatické
výchovy a školní knihovnu. Součástí programu je několik výstav
prací žáků, možnost návštěvy přímé výuky, seznámení s výjimeč-

nými projekty, s historií školy, prezentace ukázek z činnosti školy,
představení kroužků a školního
klubu a mnohé další.
Nachystány jsou také drobné
upomínkové předměty a malé
občerstvení.
Během tohoto dne bude pro přátele školy otevřena budova nám.
28. října 22 – druhý stupeň
a budova Stará – první stupeň.
Bližší informace pro rodiče žáků
na www.osmec.cz.

(red)

Naše školy

Hlavní město očima deváťáků ze Základní školy na Bakalově nábřeží
Co se mi vybaví pod pojmem
Praha?… Ano, hlavní město
České republiky, hodně lidí,
všude samé fronty, spousty
cizinců, vysoké ceny. Ale Praha
má i své dobré stránky, které
bych vám teď ráda přiblížila
krátkým povídáním o tom, jak
deváté třídy ze ZŠ Bakalovo
nábřeží navštívily Prahu.
Mnozí z nás procestovali skoro
celý svět, ale hlavním městem
mnohdy jen projížděli. Proto jsme
uvítali, že i nám, stejně jako předchozím deváťákům, bylo umožněno se do Prahy na pořádnou
exkurzi se superprůvodkyní paní
učitelkou Fabianovou a našimi
třídními učiteli vypravit.
Sraz jsme měli ráno 15. října na
vlakovém nádraží. Moje touha
vidět Prahu, památky a užít si se

spolužáky spoustu zábavy, byla
nepřekonatelná. Nasedli jsme do
vlaku a po dvou hodinách jsme
dorazili do Prahy. Potom jsme se
všichni belhali do kopce Nerudovou ulicí se zavazadly směrem
k hostelu, který mě příjemně překvapil.
Chvíli jsme si odpočinuli a vydali
jsme se do židovského muzea,
synagogy a na hřbitov. Prohlídka
byla sice dost dlouhá, ale bylo to
zajímavé a smutné. Myslím, že
nás všechny zmrazila ta představa, že obyčejní lidé museli umírat
jen proto, že byli Židé. Pomalu
jsme nad tím přestali přemýšlet,
když jsme věděli, co nás čeká.
Večer jsme měli jít do Národního
divadla na Zkrocení zlé ženy. Byla
to klasika, ale stálo to za to! Divadlo bylo krásně zdobené a večer
pěkně nasvícené.

Další den jsme navštívili Pražský
hrad, prozkoumali jsme Zlatou
uličku, Senát ČR a nakonec jsme
se pořádně naobědvali v restauraci U Rudolfína. Po výtečném
obědu jsme šli na Staroměstské
náměstí. Poté jsme se vydali na
Václavské náměstí, kde nás čekal
hodinový rozchod. Večer jsme
měli možnost porozhlédnout se
po večerní Praze. S radostí jsem
tuto nabídku přijala. Byla to nádhera, viděli jsme krásně nasvícený Pražský hrad, prošli jsme se
po Karlově mostě, viděli jsme
Lennonovu zeď, Tančící dům
a spoustu dalších úžasných věcí.
Krásně jsme se vyspali na náš
poslední den.
Ze začátku nám počasí moc
nepřálo, a proto jsme se vydali do
poslanecké sněmovny. Poté jsme
zamířili na Staroměstské náměs-

tí, kde jsme naše zraky upřeli
především na orloj. Opět jsme
navštívili restauraci a poté na
závěr dne jsme si udělali procházku na Vyšehrad.
Byl to úžasný výlet – užila jsem si
spoustu legrace a hlavně posbírala nové vědomosti! Chtěla bych
poděkovat především učitelům,
bez nichž bychom se v Praze ztratili! Po Praze se mi bude sice stýskat, ale Brno s Bakalkou bych
nevyměnila za nic!
 Andrea Tesařová, žákyně IX.B
ZŠ Bakalovo nábřeží

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Neziskovky

V Gruzii se na invalidní vozík čeká i rok. Centrum Gvirila pomůže

V gruzínském městě Khashuri
už druhým rokem slouží seniorům Centrum denních služeb.
Jeho uživatelé nově využívají
také kadeřnictví a hygienické
centrum.
Centrum denních služeb Gvirila
uvedlo do provozu v říjnu minulého roku občanské sdružení
Organizace pro pomoc uprchlíkům. Zavést potřebné standardy
pro péči o seniory pomáhá vedoucí Pečovatelské služby Brno-střed
Květoslava Ráčková. „V Centru
pracují námi proškolené pracovnice, které poskytují služby více
než dvaceti klientům. Senioři

využívají prádelnu, šicí dílnu,
pedikúru a zapojují se do aktivizačních programů,“ informovala
Květoslava Ráčková.
„Největší zájem je o půjčovnu
kompenzačních pomůcek. Takováto služba v Gruzii není dostupná, potřební čekají na invalidní
vozík třeba rok,“ uvedla koordinátorka projektu Hana Natidzeová.
Organizace pro pomoc uprchlíkům proto dokoupila sedm
nových invalidních vozíků a do
budoucna počítá s ještě rozsáhlejším rozšířením půjčovny, která
by pak nabízela pomůcky za úplatu a přispívala tak k větší finanční
samostatnosti Centra.

Nově v tomto roce začalo nabízet
své služby kadeřnictví a hygienické centrum, a to jak klientům Gvirily, tak veřejnosti. Senioři a hůře
pohybliví občané mohou jedenkrát v týdnu využít nabídku bezplatného dovozu a odvozu na
koupel. Kadeřnictví bylo otevřeno
v rámci projektu drobného podnikání. „Služby kadeřnice patří
u českých seniorů k těm nejvyhledávanějším, doufáme proto,
že se s úspěchem setká i v Gruzii,“ osvětlila K. Ráčková.
V příštím roce plánuje Organizace
pro pomoc uprchlíkům zapojit do
práce v Centru studenty sociálních
oborů z nedalekého města Gori.

Dalším krokem bude oslovení gruzínských podnikatelů a khashurské městské samosprávy se
žádostí o podíl na financování.
Projekt je realizován za podpory
České rozvojové agentury v rámci
zahraniční rozvojové spolupráce.
Brněnské středisko Organizace
pro pomoc uprchlíkům sídlí na
Leitnerově 9 a soustřeďuje se zejména na pomoc uznaným azylantům a cizincům s trvalým či
dlouhodobým pobytem v Jihomoravském kraji. Více o práci sdružení na www.opu.cz.


(red)
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Rozhovor

Věra Čáslavská: Když vidím sportovat děti, nabíjí mě to energií…
žádnou legraci a umí ohromně
vyprávět vtipy. Ale ty vtipy jsou
noblesní, stejně jako ona sama.
Věrka se umí velmi dobře vcítit
do osudů jiných. A přitom sama
neměla svůj život vůbec jednoduchý. Při každém setkání s ní
vnímám s pokorou, jak dovede
být stále mladá.

Máte v Brně kromě ní
nějaké další přátele
a známé?

Profil
Věra Čáslavská se narodila 3. května 1942 v Praze. Od dětství se věnovala baletu a krasobruslení. O její
kariéře sportovní gymnastky se rozhodlo v roce 1957, kdy se její trenérkou stala Eva Bosáková. O rok později již získala první světovou medaili
– stříbrnou v soutěži družstev. Stejnou hodnotu má i její první olympijská
medaile z Říma v roce 1960. Na
olympiádě v Tokiu v roce 1964 získala
tři zlaté (víceboj, přeskok, kladina)
a stříbrnou za soutěž družstev.
V Mexico City v roce 1968 to byly čtyři
zlaté (víceboj, bradla, prostná, přeskok) a dvě stříbrné (kladina a družstva). Celkem získala na 140 medailí,
z toho jedenáct olympijských a dalších dvaadvacet zlatých z mistrovství
Evropy a světa. Čtyřikrát zvítězila
v anketě Sportovec roku a v roce
1968 byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa.V témže roce byla druhou nejpopulárnější ženou světa (za
Jacqueline Kennedyovou). V letech
1990–1992 byla poradkyní prezidenta Václava Havla a předsedkyní Československého olympijského výboru.
V čele Českého olympijského výboru
byla v letech 1993–1996 a členkou
Mezinárodního olympijského výboru
v letech 1995–2001. Je členkou Dvorany slávy v New Yorku, držitelkou
stříbrného Olympijského řádu, Ceny
Pierra de Coubertina mezinárodního
výboru pro fair play při UNESCO
a dalších světových ocenění. V roce
1968 se v Mexiku provdala za Josefa
Odložila, se kterým má dvě děti –
Radku a Martina.V roce 1987 se rozvedla, Josef Odložil přišel v roce 1993
o život po konfliktu se synem. Jejím
autorizovaným životopisem je kniha
Pavla Kosatíka Život na Olympu, Věra
Sommerová o ní natočila film Věra 68.
Věra Čáslavská je jednou z nejvýznamnějších českých žen nové doby.

Když si povídáte s Věrou
Čáslavskou, můžete se jí zeptat na cokoliv. Nic nepředstírá
a na nic si nehraje. Hovoří věcně a skromně a nepřipadáte si,
že mluvíte s národní hrdinkou
a symbolem vítězství poníženého Československa nad
okupanty roku 1968. Česká
televize teprve nedávno ukázala její tiché gesto, kdy na
stupních vítězů při olympiádě
v Mexiku, kde stála společně
se sovětskou gymnastkou,
odklonila hlavu od sovětské
vlajky. V tom gestu je výpověď
slavné sportovkyně i statečné
občanky. A pak se najednou
zavřou vody. Nejlepší sportovkyně světa a druhá nejpopulárnější žena planety se stává
uklizečkou, aby si vůbec vydělala nějaké peníze. A lidé
začnou přecházet na druhý
chodník. Takový pád a nespravedlnost by jen málokdo
unesl ve zdraví. Samozřejmě
se na něm podepsalo i sportovní vytížení. A pak i rodinná
tragédie. Paní Čáslavská však
dovedla hodit obrazně i doslova prášky do kanálu a zvedla
se. Usměvavou a v pohodě
jsme ji letos viděli v Brně několikrát.

Na fotografii jste s naší
olympijskou vítězkou
z Londýna v roce 1948
Věrou Růžičkovou. Co
nám o ní můžete říct?
Věrka je velká osobnost. Všichni
ji respektují, protože má charakter a umí držet partu. Nezkazí
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No jéjé (smích). Brno je moje druhá domovina. Tady mám kamarádů a známých! Třeba teď
nedávno při setkání k Věrčiným
pětaosmdesátinám tam byli skoro všichni olympionici z Brna. To
bylo nádherné setkání. Na taková
se nezapomíná…

A co třeba brněnští herci,
znáte Bolka Polívku?
Já se znám se spoustou herců,
kteří prošli, nebo procházejí
Brnem. Postránecký, Stropnický,
Bartoška… Je jich opravdu celá
řada. Ale Bolka Polívku jsem
osobně nikdy nepoznala. Je to
ale pěkný éro (smích) . Ale ta
Anička, ta se mu moc povedla!

Brněnský krasobruslař
Michal Březina začíná jít
ve vašich stopách,
alespoň co se rostoucí
popularity v Japonsku
týče. Znáte Michala?
Já jsem původně krasobruslařka.
Jezdila jsem i závodně a vyhrála
dokonce republikový přebor. Vím,
co je to za sport a co obnáší.
Michala znám a držím mu palce.
Je to pěkný kluk, zdravě ctižádostivý a elegantní. Vím, že má
v Japonsku svůj fanklub a že mu
odtud chodí e-maily i dopisy. Na
přání jeho brněnského manažera
jsem se mu na jeden dokonce
podepsala (úsměv).

Vám také chodí dopisy?
(Smích…) Dodnes dostávám
spousty dopisů. Mám celý byteček zastavěný štosy dopisů.
Pohybuji se mezi nimi po takových cestičkách. Od těch, které
nesnesou odkladu až k těm, které musejí na odpověď ještě bohužel počkat. A pořád ty hromady
narůstají. Moc ráda dostávám

dopisy, ale už nemám takovou
sílu na všechny odpovídat. Nestíhám ani elektronickou poštu. A to
už mám další e-mailovou adresu,
protože nechci žádný ten dopis,
kterých si vážím, smazat. Měla
jsem adresy se slovem Popokatepetl 68, pak tam byla paní
Colombová a teď mám v adrese
slovo sakura.

Podle těch názvů se zdá,
že se stále vracíte
k olympiádám v Tokiu
a v Mexiku. Které vaší
medaile si nejvíc ceníte?
Zlaté z Mexika v roce 1968 za
absolutní vítězství ve víceboji.
Bylo to pár dní po okupaci a my
jsme vlastně jako olympionici byli
jedni z mála, kteří jsme mohli
vyjet za hranice dát celému světu
na vědomí, že jsme neporobený
národ. Naši lidi se k nám upírali
s velkou nadějí a atmosféra
v olympijské výpravě tomu odpovídala. Vzpomínám si třeba na
kanoistu Čtvrtečku, který měl ve
finále za soupeře silného Sověta
a prohrál s ním o pár centimetrů.
Byl tak vyčerpaný, že po projetí
cílem spadl do vody a málem se
utopil. Ale bojoval!

Prý se teď chystáte
doplnit svoje paměti
Když v roce 1972 vyšla moje
knížka Cesta na Olymp, byla do
týdne vyprodaná. Cenzura mi ale
tenkrát polovinu věcí vyškrtla.
Loni jsem napsala s panem
Kosatíkem Život na Olympu. Tam
už toho je o hodně víc, ale stejně
tam není všechno. A tak jsem se
rozhodla, že ještě něco doplním.
Chtěla bych ještě něco říct…

Co vám dělá radost?
Když jsem viděla v Brně při narozeninovém setkání s Věrkou
Růžičkovou cvičit mladé gymnasty a gymnastky, to mě udělalo
radost. Když vidím sportovat
malé děti, nabíjí mě to velkou
energií…



Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Pozvánky na akce radnice
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Informujeme

Železářské zboží se prodávalo
v domě „U zlaté lopaty“

Dům „U zlaté lopaty“ se nachází na Masarykově ulici
V minulém čísle jsme se
pomyslně zastavili před ústím
ulice Masarykovy, abychom si
přiblížili její historii z pohledu
domovních znamení.
Připomínám úkol z předešlého
článku, který jsem vám uložila:
Víte, kde se nacházel dům „U tří
mouřenínů“? V souvislostech
minulých vět vás určitě nepřekvapí, že ho najdete na Masarykově
ulici pod číslem 7, poznávacím
znamením je výloha s domácími
potřebami pana Cimrmana, který
se stal patronem akce Tajemství
tří mouřenínů konané 6. října.
A nyní již zacitujme z poznatků,
které shromáždila historička paní
Milena Flodrová o tomto nádherném domě. „Majitelé domu by se
dali přibližně určit až do 14. století,
ale chtělo by to hodně času. Víme
tedy, že v roce 1779 v adresáři
Brna je jako majitel onoho domu
uveden jistý Anton Brogino –
městský obchodník. Dům nesl
číslo 188, v roce 1805 se změnilo
na č. popisné 441 a v roce 1867
dostal orientační číslo 7. Od roku
1789 je jako nový majitel uveden
patrně syn Johann Brogino, který
však už pracoval jako úředník
účtárny, jež vybírala tzv. nápojovou daň. V roce 1867 se dům stal
majetkem Leopolda Maria Karl
Alexandra Haupta a tato rodina
dům vlastnila až do konce druhé
světové války. Kolem roku 1900
byl dům přestavěn podle projektu
arch.Leopolda Bauera, vídeňského architekta a je velmi cenný, jak
uvádí Karel Kuča ve své knize

Památky Brna: „Činžovní dům
barona Štěpána Haupta: velmi
významné dílo vídeňské moderny
se secesními prvky. Průčelí domu
formují tři polygonní arkýře se
střídmým dekorativním tvaroslovím. Dům se vyznačuje výrazně
funkčním půdorysem.“
Kousek nad tímto domem se
nachází známá lékárna „U červeného raka“, protější dům nesl
znamení „U bílého kříže“, vedle
lékárny byl něžný znak „U tří lilií“,
který sousedil s naopak zcela
praktickým štítem „U zlaté lopaty“,
neboť se v onom domě skutečně
prodávalo železářské zboží. Hned
vedle vévodil znak výše zmíněných Tří mouřenínů a nedaleko
bylo znamení „U zlatého kříže“.
Protější stranu ulice zdobil štít
poněkud neobvyklý – „U modré
velryby“ – a poblíž dnešního nádraží měl své místo domovní štít
„U římského císaře“.
Prošli jsme tedy celou Masarykovou ulicí a příště vás rádi pozveme
na některá brněnská náměstí,
Zelný trh a mnohá další zákoutí.
Odpočiňte si po příjemné procházce, doporučujeme vonnou
kávu nebo teplý čaj, a příště na
shledanou.

Jana Benešová,
Vesněnka, o. p. s.
(s využitím textů
Mileny Flodrové)

Projekt
podporuje
městská část
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Jak se stát profesionální chůvou
Vesněnka jako autorizovaný
zástupce MPSV zve zájemce,
kteří chtějí získat informace
o možnosti zkoušek pro profesní kvalifikaci pro chůvy.
Ti, kteří chtějí vykonávat práci jako
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro
dětské koutky, mohou 13. prosince 2013 navštívit seminář na
Údolní 10 v zahradním sále
v zadní budově.
Dozvědí se nejnovější informace
z oblasti zajištění péče o malé
děti, vzdělávacích kurzech,
samotného průběhu zkoušky
před autorizovanou komisí, spolupráce se Svazem podnikatelek

ČR a jeho podpůrných aktivitách,
systému účetnictví a vedení účetnictví podnikajících chův. V rámci
semináře proběhne prohlídka
pracoviště, kde budou zkoušky
prováděny i podrobný rozpis okruhů odborných kompetencí ke
zkouškám.
Seminář je vhodný pro všechny
zájemce o práci ve firemních
i soukromých školkách, hlídacích
agenturách, dětských skupinách,
jako osoby samostatně výdělečně
činné. Cena je 550 Kč. Bližší informace je možné získat na telefonním čísle 734 384 388, e-mailu
vesnenka@seznam.cz nebo na
www.vesnenka.eu, kde je také
umístěna přihláška.
 (red)

Koledníci se v kostýmech Tří králů
v lednu znovu vydají do ulic
Tříkrálová sbírka se bude
v roce 2014 konat od 2. do
14. ledna.
Znovu bude možné věnovat
finanční příspěvek na pomoc
lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným. Stejně jako v minulých letech zůstane naprostá většina vykoledovaných prostředků v regionu,
kde byly vybrány.

Přispět je možné také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru
DMS KOLEDA zaslané na telefonní číslo 87 777. Cena SMS
je 30 Kč, z toho 28,50 Kč podpoří charitní služby.
Přímý přenos Tříkrálového koncertu vysílá Česká televize na
Prvním programu 5. ledna 2014
v 18.00 hodin.
Více na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz.


(red)

Lázeňské a relaxační centrum
zve do nově opravených prostor
Na začátku října se v Lázeňském a relaxačním centru Rašínova otevřely pro veřejnost
nově zrekonstruované prostory v prvním patře.
Interiér budovy Lázní Rašínova
prošel během posledních tří let
mnoha proměnami. Nové wellness, pokladní systém s turnikety
na hodinkové čipy, rekonstrukce
bazénu, to vše přispělo k většímu
komfortu pro návštěvníky.
Každému příchozímu je nyní
v patře k dispozici denní bar.
Obsluha u baru nabízí návštěvníkům posilovny iontové, sacharidové nebo proteinové nápoje,

energetické tyčinky a jiné doplňky.
Posilovna je vybavena špičkovými
stroji Star Trac, které svým rozsahem plně odpovídají všem
moderním trendům a jsou velmi
jednoduše obsluhovatelné. Začátečníkům napomůže návod na
každém stroji nebo proškolený
personál.
Cvičební sál se zrcadlovou stěnou o rozměru 65 m2 lze využít
jak k individuálnímu rehabilitačnímu cvičení, tak pro organizované skupiny. Veškeré informace
o novinkách a akcích jsou dostupné na www.lazne-rasinova.cz.

Mgr. Michaela Radimská,
Starez - Sport

Informujeme

Klub Diana pomáhá onkologicky nemocným ženám už čtvrt století

Předsedkyně Klubu Diana z let 1988–2013
Klub Diana připravuje pro pacientky a veřejnost každou
středu od 13.00 do 16.00 hodin
poradní dny v sídle organizace,
budově Ženského vzděláva-

cího spolku Vesna na Údolní 10.
Radu a pomoc zde najdou všichni, kteří se ocitli v těžké životní

situaci způsobené onkologickým
onemocněním.
Klub byl založen v září roku 1988,
jeho předsedkyní se stala paní
Věra Svobodová. Klub se začal
rozrůstat o nové členky a ty se
začaly pravidelně scházet na
poradních dnech, na vycházkách
a následně na velmi žádaných
rekondičních pobytech. Sdružení
svým příkladem pomohlo mnohým ženám v republice k utvoření
podobných skupin, hlásajících
námi propagované heslo, že
i s tímto postižením můžeme prožít dny plné radosti a lásky se svými blízkými a přáteli. V roce 1990
navázal klub styky s rakouským
klubem Frauenselbst – Hilfe nach
Krebs ve Vídni. Na zájezdu do
vídeňského klubu byly získány
dlouholeté zkušenosti od organizace, která léta pracovala se stejně postiženými ženami, přátelské
kontakty byly navázány také

s bratislavským sdružením Venuša.
Klub Diana byl jedním z devatenácti neziskových sdružení, které
založily v roce 2002 obecně prospěšnou společnost s názvem Aliance žen s rakovinou prsu. Ta
zastupuje české ženy s rakovinou
prsu na mezinárodních fórech
a v nadnárodních strukturách.
Činnost Klubu spočívá nejen v připravování rehabilitačních akcí,
výtvarných dílen, výletů, zájezdů,
přednášek a ozdravných pobytů
pro své členy, ale také se účastníme akcí pro širokou veřejnost, které připravují jiné organizace. Tyto
akce jsou spojeny se vzděláváním v oblasti prevence rakoviny
prsu.



Eva Najvarová,
předsedkyně Klubu Diana

Svatomartinské hody přinesly Brňanům řadu gurmánských zážitků
Svatomartinské víno bylo slavnostně otevřeno 11. listopadu.
Svatomartinské hody začaly již
tradičně na Petrově, odkud se
vypravil početný svatomartinský
průvod. Role sv. Martina se letos
ujal zpěvák Martin Maxa, který
projel na bílém koni v čele průvodu přes Zelný trh na náměstí Svobody. Společně s několika tisícovkami Brňanů v 11. hodin připil
prvním svatomartinským vínem
a odstartoval tak nejen tradiční

košt, ale celý hodový týden. Svatomartinské hody si bylo možné
užít v šestnácti restauracích,
Městském divadle Brno a nově
i v brněnském podzemí.


(red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Do Sociálního šatníku lze darovat nepotřebné sportovnější oděvy
Nepotřebné oblečení je možné
každou první středu v měsíci
od 16.00 do 20.00 hodin odevzdat v sídle Odboru sociální
péče Magistrátu města Brna na
Křenové 20. Pomůže lidem
v nouzi.
Sociální kurátoři z Odboru sociální péče pracují převážně s lidmi
bez domova žijícími na ulici, s lidmi propuštěnými z výkonu trestu,
psychiatrické léčebny či dětského
domova a dalšími osobami žijícími na okraji společnosti.
Těmto lidem poskytují poradenství při řešení obtížné sociální

situace, azylové bydlení a další
služby k zajištění základních
potřeb včetně ošacení, zajištění
osobní hygieny, praní apod.
Sociální šatník provozují řadu let.
Původní myšlenkou bylo umožnit
výměnu oblečení těm klientům,
kteří prošli Střediskem osobní
hygieny a byl u nich diagnostikován svrab nebo veš šatní. Toto
opatření vycházelo jak z potřeb
samotných klientů, tak z požadavků veřejného zdraví – výměna
kontaminovaného šatstva přispívá k ochraně veřejného zdraví
a snižuje riziko přenosu parazitů
na ostatní spoluobčany, např.

v prostředcích veřejné hromadné
dopravy apod.
S rozšiřující se kapacitou šatníku
byla možnost výměny ošacení
rozšířena pro všechny klienty, kteří žijí v nedůstojných životních
a hygienických podmínkách a je
jim této služby zapotřebí.
Nejvíce potřebné je ošacení
„sportovnějšího“ typu použitelné
pro život na ulici, v zahradních
chatkách, opuštěných domech
apod. Nejvíce žádané je pánské
oblečení (klienty jsou z 80 %
muži): rifle, manšestráky, šusťáky,
tepláky, montérky, podvlíkačky,
spodní prádlo, ponožky, trička, fla-

nelové a podobné (tmavé) košile,
mikiny, svetry, sezonní bundy,
čepice, rukavice, pásky, boty všeho druhu, ale i kapesníky, ručníky,
batohy, spacáky či deky. Zkrátka
vše, co lze použít pro život na ulici,
není vhodné darovat saka, obleky,
bílé košile a další společenské
oděvy.
Před budovou je možnost parkování.
Více informací poskytne Lenka
Prokopová na telefonním čísle
544 502 622 a 544 502 600
nebo e-mailu prokopova.lenka@brno.cz.
 (red)
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Tradiční řezaný vánoční stromek může nahradit jedlička v květináči
Zasadit strom nebo jej skácet?
Ve vánočním čase je možné
zakoupit místo řezaného
stromku jedličku v květináči.
Stromek v květináči lze na jaře
zasadit zpět do lesa. Výsadba je
každoročním vyvrcholením iniciativy na podporu původní české
dřeviny – jedle bělokoré. Ta v průběhu posledních let z české přírody téměř vymizela. „Každoročně prodáme stovky stromků, které
se tak vrátí zpět do přírody.
Během minulých let díky jarním
výsadbám vrátil Ekologický institut Veronica spolu se středisky

ekologické výchovy Rezekvítek
a Lipka a ve spolupráci se sdružením YMCA, Ekocentrem Brno
a Ekoporadnou Tišnovsko do přírody více jak dva tisíce stromů,“
informovala poradkyně z Ekologického institutu Veronica Mariana Zbořilová.
Prodej vánočních stromků v květináči byl v sídle institutu na Panské 9 zahájen koncem listopadu.
Další místa prodeje uvádějí stránky www.veronica.cz a www.rezekvitek.cz.
Více informací je možné získat
také na telefonním čísle
542 422 750.
 (red)

Strážníci Městské policie poradí, jak se při nákupu nenechat napálit
Obchody plné lidí, nervozita
personálu, nižší obezřetnost
zákazníků. Čím mohou obchodníci spotřebitele zaskočit
a co je dobré naopak vědět ještě před nákupy, a to nejen
v čase předvánočním?
Právě na aktuálně tolik diskutovanou problematiku spotřebitelského chování zaměřilo od listopadu svoji pozornost Poradenské

centrum Městské policie Brno.
Příchozí mohou od strážníků
Odboru prevence získat řadu
informací k reklamacím, výměnám dárků i dalším právům zákazníků. Až do konce února 2014
budou k dispozici také užitečné
kontakty na občanská sdružení,
poradny a upozornění na nákupní rizika, ale i nejrůznější brožury.
Velkým lákadlem jsou chystané
přednášky Gerty Mazalové,

předsedkyně Sdružení obrany
spotřebitelů. Ta nejbližší se uskuteční v úterý 3. prosince a nese
název Vánoční nákupy a jejich
rizika.
Po Novém roce, 9. ledna, přijde
pro změnu řeč na slevy, povánoční slevy a jejich rizika.
Obě přednášky jsou zdarma,
začínají v 17.00 hodin a konají
se v zasedací místnosti Městské
policie Brno na Křenové 4. Je tře-

ba se na ně přihlásit předem na
www.mpb.cz/pro-verejnost/poradenske-centrum-mp-brno.
Po přednáškách budou pro
návštěvníky připraveny krátké
testy na probrané téma. Tři vylosovaní, kteří své odpovědi vhodí
do losovacího boxu, obdrží drobný dárek.


Pavel Šoba,
Městská policie Brno

Projekt Trojlístek najde rodinám s malými dětmi náhradní babičku

Centrum pro rodinu a sociální
péči hledá zájemkyně o práci
náhradní babičky.

V Centru pro rodinu a sociální péči
nabízejí od května 2012 službu
zprostředkování náhradní babičky
rodinám s malými dětmi. Projekt,

v rámci kterého službu realizují, se
jmenuje Trojlístek. Je financován
z Evropského sociálního fondu a ze
státního rozpočtu České republiky.
Cílem je umožnit navázání vztahu
mezi dítětem a náhradní babičkou
a také rodiči. Dosud se podařilo
úspěšně propojit přibližně sedmdesát partnerství. Babičky dostávají
symbolickou odměnu 50 Kč za
hodinu a rodina přispívá také na
úhradu jízdného. Jako bonus mají
babičky možnost navštěvovat bezplatně školení v Centru pro rodinu
a sociální péči na Josefské ulici.
Školení se týkají témat spojených
s rodinným životem a péčí o děti
jako např. komunikace s dětmi,

první pomoc malým dětem, mezigenerační dialog.
Několikrát do roka připravují také
společné akce rodin a babiček –
třeba plavbu na parníku nebo tvořivé dílny.
Mnoho mladých rodičů má vlastní
babičku a dědečka daleko, nebo
pracují či jsou naopak již v pokročilém věku. Rodin bez prarodičů je
proto více než žen, které chtějí být
náhradní babičkou. Zájemkyně,
které mají zájem o účast v projektu,
najdou více informací na www.trojlistek.com, informace získají také
na telefonním čísle 605 234 509,
na kterém se mohou domluvit na
osobním setkání.
 (red)

Z kohoutků teče kvalitní pitná voda. Filtrační zařízení jsou zbytečná
Brněnské vodárny a kanalizace
upozorňují na nekalé praktiky
podomních prodejců.

Zaměstnanci Brněnských vodáren a kanalizací byli v poslední
době několikrát upozorněni svými
zákazníky bydlícími v Brně na
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nekalé praktiky podomních prodejců, kteří nabízejí filtrační zařízení, která se osazují na vnitřní
vodovod v nemovitostech a která

dokáží „zázračně zlepšit“ kvalitu
dodávané vody.
Scénář prodeje je vždy stejný.
Pokračování na straně 29

Informujeme

Z kohoutků teče kvalitní pitná voda. Filtrační zařízení jsou zbytečná
Pokračování ze strany 28
Prodejce odebere u zákazníka
vzorek vody a začne provádět
„rozbor“, při kterém dojde ke změně pH, což se projeví změnou barvy, zvýšeným zákalem a vysrážením solí. Prodejci chtějí tímto
způsobem dokázat, jak je voda
nekvalitní. Následně ochotně
nabídnou řešení v podobě filtračního zařízení v hodnotě desítek
tisíc korun. Taktika prodejců však

může být různá a jejich doporučení se mohou lišit.
Voda dodávaná Brněnskými
vodárnami a kanalizacemi, a. s.
splňuje ve všech parametrech
vyhlášku MZČR č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou vodu, ve
znění pozdějších předpisů, a patří
mezi jednu z nejkvalitnějších
v České republice. Je důležité si
uvědomit, že voda je jednou z nej-

kontrolovanějších potravin, kdy
její kvalita je sledována jak při
jímání a úpravě, tak i v celém
distribučním systému. Nezávislou
kontrolu jakosti pitné vody dále
provádí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, pro kterou zajišťuje
laboratorní analýzy laboratoř
Zdravotního ústavu se sídlem
v Ostravě, v souladu s uvedenou
vyhláškou Ministerstva zdravot-

nictví ČR. Nákup a instalace takovýchto filtračních zařízení je proto
z pohledu jakosti pitné vody bezdůvodnou a zbytečnou nemalou
investicí.
Pokud mají odběratelé zájem,
mohou se informovat o aktuální
jakosti vody na webových stránkách www.bvk.cz nebo zatelefonovat přímo do Brněnských vodáren a kanalizací.

(red)

Sport

V Městské hale Morenda se hraje nejvyšší basketbalová soutěž
Rozhodnutím Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna nese hala
Morenda ve Vídeňské ulici od
října tohoto roku oficiální název
Městská hala Morenda.
„Město Brno vložilo a vkládá
nemalé prostředky do rekonstrukce a zvelebování haly, a proto je
toto rozhodnutí logickým vyústěním dlouhodobé snahy o vytvoření
důstojného místa nejen pro vlastní
sportovní aktivity, ale i pro funkční

zázemí jednotlivých sportovních
svazů, které v hale sídlí,“ řekl
s povděkem Jakub Koudelka,
manažer krajského Servisního
centra sportu a manažer basketbalového klubu MMCITÉ Brno,
který zde hraje nejvyšší basketbalovou soutěž mužů. Kromě té
se v hale hraje také první liga mužů
a nejvyšší basketbalové soutěže
juniorů, dorostenců i žáků.Více na
www.basketbrno.cz.

(red)
Foto: Basket Brno

Tým malých plavců z Kraví hory získal na přeboru osmnáct medailí

Na Ponávce se 19. října konal
Podzimní oddílový přebor plaveckého klubu Komety Brno.
Kvalitní sportovní výkony zde
předvedli plavci celoročně trénující na Kraví hoře.

Na přeboru závodili nejlepší registrovaní plavci České republiky.
Zúčastnily se nejen ročníky
2001–2003, ale i ročníky mladší
(2004–2005) z různých bazénů
klubu Kometa.
Za zmínku stojí především výkony
nejmladších účastníků z tréninkové skupiny z Kraví hory, kteří
poprvé plavali delší vzdálenosti
než 25 m. Želízkem v ohni se stal
osmiletý Thomas van Kranenburg, který suverénně vyhrál 50 m
volný způsob a jako jediný ze své
věkové kategorie se odvážil na
nejtěžší disciplínu 50 m motýlek.
Jeho týmový kamarád Karel Kratochvíl získal bronzovou medaili

na trati 50 m prsa a zlatou medaili
na 100 m polohový závod, v němž
musel v určitém pořadí vystřídat
všechny plavecké způsoby. Devítiletý Šimon Merhout vybojoval
hned dva cenné kovy. Za závod
50 m motýlkem získal zlato, za
50 m volným způsobem stříbro.
Dvojnásobnou medailistkou se
stala i Andrea Kačmářová. Ta na
trati 50 m prsa obsadila druhé
místo a na 100 m polohový závod
třetí místo.
Ze starších ročníků byli nejúspěšnější Daniela Oplatková (stříbro
na 100 m znak, stříbro na 100 m
volný způsob a bronz na 100 m
polohový závod) a Mikuláš Řeho-

řík (stříbro na 100 m motýl, bronz
na 100 m prsa a bronz na 100 m
volný způsob), kteří obhájili svoje
pozice z minulého roku.
Svým medailovým úspěchem na
Kraví hoře přispěli také:Valerij Gan
(stříbro na 50 m motýl), Michal Hladík (stříbro na 50 m znak) a Lucas
van Kranenburg (bronz na 100 m
prsa). Michal Tyleček se závodů
zúčastnil poprvé a hned zvítězil na
50 m prsa.
Tým plavců z Kraví hory trénující
pod vedením ředitelky Kateřiny
Haškové se tak stal nejúspěšnějším díky zisku osmnácti medailí.

Michaela Sychrová,
vedoucí trenérka týmu Kraví hora

Klub itelligence Bulldogs Brno nabírá do svých řad nové florbalisty
V brněnské SportPoint Aréně
se konal 2. listopadu den otevřených dveří, který pořádal
florbalový klub itelligence Bull-

dogs Brno. Do svých řad zve
nové zájemce o tento oblíbený
sport.

Den otevřených dveří byl zaměřený především na ty nejmenší.
Tomu napovídal turnaj jihomoravské ligy elévů, jenž se konal na

„minihřišti“ – na jedné polovině
hrací plochy. Ta druhá patřila
dětem i dospělým, kteří si přišli
Pokračování na straně 30
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Klub itelligence Bulldogs Brno nabírá do svých řad nové florbalisty

Pokračování ze strany 29
hru s děrovaným míčkem vyzkoušet. Do zkoušení se zapojili také
hráči družstev, která právě nehrála. Zdokonalit se mohli ve vedení
míčku mezi kužely, střelbě na plachtu, nebo se naučit, jak se taková
florbalka vůbec drží.
Komu jedno dopoledne nestačilo,
je zván na běžný trénink. Nábor

je pro ročníky 2003 a mladší
v pondělí od 15.00 hodin. Mladší
žáci, ročníky 2001 a 2002 mají
náborový trénink v úterý v 16.00
hodin a starší žáci, ročník narození 1999 a 2000 v pondělí od
16.30. Všechny tyto tréninky probíhají na sportovní hale SportPoint na ulici Střední 26.
Součástí programu byla také dvě

exhibiční utkání mezi malými florbalisty Buldoků a dětmi ze základní školy Novoměstská.
Dlouhodobý nedostatek sportovních hal byl velkým problémem
nejen pro florbal. Nově postavená
hala za lužáneckým parkem,
poskytla klubu s buldokem ve znaku klubové sídlo a domácí prostředí. To využívají především

ženy a mládežnické kategorie od
těch nejmenších, tedy elévů a přípravky, až po juniory ke svým tréninkům přes týden a k zápasům
o víkendech. Výhodou haly je také
speciální povrch určený právě pro
florbal.


Radim Komínek,
itelligence Bulldogs Brno

Kultura

Kuba, Anče a hajnej čekají na děti
na výstavě v Hlídce pod Špilberkem

Ondráš zve Na koladu do kostela

Vojenský umělecký soubor
Ondráš se svými sólisty připravil 20. prosince v 18.00 hodin
vánoční koncert.
V adventním období soubor rozeDo světa pohádek zve až do
26. prosince Hlídka pod Špilberkem.
Nejen pro malé návštěvníky
budou v prostorách Hlídky
k vidění dvě zimní instalace kulis
a kostýmů. Provedou vánočním
příběhem Anděl Páně s anděly,
Bohem, Marií, ale i čertem a dalšími postavami z této filmové
pohádky. V druhé části výstavy
se děti vydají za Kubou, Ančí,

hajným a lamentujícím Trautenberkem z nejoblíbenějšího
večerníčku Krkonošské pohádky.
Doplněním expozice bude „play
list“ pro zvídavé a pozorné děti.
Výstava je otevřena od úterý do
neděle vždy v době od 10.00 do
16.00 hodin, 25. a 26. prosince
od 13.00 do 17.00 hodin. Více
informací na telefonním čísle
605 972 588.

(red)
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zní Červený kostel na Komenského náměstí koncertem s názvem
Na koladu jsme k vám. Účinkuje
orchestr lidových nástrojů a dívčí
pěvecký sbor. Vstup je volný. Více
na www.vusondras.cz.  (red)

V divadle zazáří Betlémská hvězda
Turistické informační centrum
města Brna rozšířilo nabídku
oblíbených adventních divadelních balíčků.
Vedle Louskáčka se tak objeví
i zcela nový titul Národního divadla Brno Betlémská hvězda, pro
který složil hudbu Petr Ulrych.
Nejen pro rodiny s dětmi jsou
určena představení Ostrov pokla-

dů, Pohádka o malém Mozartovi
a velkém drakovi nebo Jak dostat
maminku do polepšovny.
Tyto balíčky lze zakoupit v Labyrintu pod Zelným trhem, a to také
v kombinaci s adventními procházkami, které TIC Brno pořádá
nebo v případě Betlémské hvězdy
spolu s prohlídkou brněnského
podzemí. Více informací na
www.ticbrno.cz.
 (red)

Kultura

V Letohrádku Mitrovských vystavují obří třešťský betlém ze samorostů
V Letohrádku Mitrovských
a freskovém sále Staré radnice
budou k vidění rozmanité
podoby betlémů.
V Letohrádku Mitrovských vystavují od 7. prosince do 12. ledna
historické betlémy hned v několika podobách. Výstava Třpytivé
Vánoce s betlémy představí ty od
krásných malovaných papírových až po vyřezávané dřevěné
betlémy. Návštěvníci se mohou
těšit na obří třešťský betlém vyrobený z části pařezů, samorostů,
mechů a lišejníků.
Výstavu doplní profesionální floristické práce, takže obdivovatelé
nápaditých dekorací získají inspiraci pro vánoční výzdobu bytu či
domu. Nebudou chybět ani
různorodé ozdoby vánočních
stromů.

Návštěvníci zde mohou do 5. ledna shlédnout také prodlouženou
výstavu Nekonečný příběh jablonecké bižuterie – 200 let kontinuální výroby bižuterie na severu
Čech.
Otevřeno je denně kromě pondělí, vždy v době od 10.00 do 16.00
hodin, 25. a 26. prosince do
17.00 hodin, 24., 31. prosince
a 1. ledna 2014 je Letohrádek
zavřen. Více na webové stránce
www.letohradekbrno.cz.
Směs toho nejzajímavějšího,
s čím se mezi betlémy lze setkat,
nabízí od 1. do 23. prosince také
freskový sál na Staré radnici.
Základ výstavy tvoří velká sbírka
betlémů od paní Schusterové
plná papírových betlémů,
reklamních, skládacích až po ty
vyrobené podle uznávaných
malířů a výtvarníků. Doplněny
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pondělí 2. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
úterý 3. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
po skončení představení
Mikulašská nadílka
středa 4. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi
po skončení představení
Mikulášská nadílka
čtvrtek 5. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
po skončení představení
Mikulášská nadílka
pátek 6. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
po skončení představení
Mikulášská nadílka

úterý 17. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Kdo zachrání Izabelu?
středa 18. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Kdo zachrání Izabelu?
čtvrtek 19. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
pátek 20. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
sobota 21. prosince, 10.15 a 15.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
sobota 21. prosince, 17.00 hod.
Dětská dílna
Změna programu vyhrazena!

sobota 7. prosince, 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
po skončení představení
Mikulášská nadílka
sobota 14. prosince, 15.30 hod.
Kdo zachrání Izabelu?
premiéra
pondělí 16. prosince, 10.15 a 14.15 hod.
Kdo zachrání Izabelu?

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

jsou o další kusy ze dřeva, vosku,
skla, plechu a dalších. Výstava
se koná ve spolupráci s TIC Brno
a je otevřena denně od 9.00 do
17.00 hodin.

Více na telefonním
605 972 588.

čísle



(red)
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neděle 1. prosince, 15.00 hod.
Divadlo Věž – VČELÍ MEDVÍDCI OD JARA DO ZIMY
Veselý pohádkový příběh
úterý 3. prosince, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Host večera: básnířka a prozaička TAPI
středa 4. prosince, 14.30 hod.
PREVENCE NÁSILNÉ KRIMINALITY
Organizuje radnice MČ Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko Kávéeska ve spolupráci s MP Brno.
Zveme především seniory
čtvrtek 5. prosince, 19.30 hod.
242. Večer P.T.O.:
Ozvěna a UCHO
Vánoční koncert
pátek 6. prosince, 19.30 hod.
VELKÁ MORAVA a RESERVOAR DOGZ
Heavymetalová legenda a nadcházející hardrocková legenda
úterý 10. prosince, 19.30 hod.
Jiří SMRŽ a Dagmar VOŇKOVÁ
Křest nového CD ,,Kořeny“ písničkáře Jiřího Smrže
středa 11. prosince, 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu
čtvrtek 12. prosince, 19.30 hod.
D EPOG
Cesty/Poutě I.
Derniéra
čtvrtek 12. prosince, 21.00 hod.
D EPOG
Cesty/poutě II.
Derniéra

pátek 13. prosince, 19.30 hod.
EARLY TIMES a ŠIDLO (SK)
Tradičně netradiční předvánoční bluegrassový koncert
sobota 14. prosince, 18.00 hod.
CESTA
Vánoční koncert
úterý 17. prosince, 19.30 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ RO(C)KOVÁNÍ Jiřího ČERNÉHO
Poslechový pořad hudebního kritika
středa 18. prosince, 19.30 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ ANTIDEPRESIVNÍ VEČÍREK JANA
BURIANA
čtvrtek 19. prosince, 19.30 hod.
QUANTI MINORIS
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

Zpravodaj městské části Brno-střed, ročník XXII, číslo 12, prosinec 2013, vychází 2.–4. 12. 2013 (na internetu je číslo k dispozici od 25. 11. 2013)  Vydává: Statutární město Brno – Městská část Brno-střed, IČ: 44992785 01
 Vychází 1x za měsíc (o prázdninách dvojčíslo)  Místo vydávání: Brno  Náklad tohoto čísla je 51 000 výtisků  Šéfredaktor: Mgr. Roman Burián (tel.: 542 526 306, mobil: 776 553 699, e-mail: burian@stred.brno.cz).
Redaktorka: Marta Vojáčková (tel.: 542 526 315, e-mail: vojackova@stred.brno.cz)  Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno  Redakční rada: Mgr.Libor Šťástka (předseda),
Bc. Pavel Sázavský (místopředseda), Věra Soukalová, Ing. Bohumil Bílek, Mgr. Jasna Flamiková, Jiří Hráček, Ing. Stanislav Pšeja, Mgr. Roman Burián, Marta Vojáčková  Lednový zpravodaj vyjde 20.–22. 1. 2014  Příjem
příspěvků do lednového čísla do 30. 12. 2013  Příspěvky zaslané do rubriky Ohlasy mají doporučený rozsah 2000 znaků včetně mezer. Reakce čtenářů na články v rubrice Ohlasy mohou být zveřejněny na webu
radnice v odkazu Zpravodaj  Inzerce: vnitřní strany Bc. Milan Nerud (tel.: 774 458 060, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz), zadní strana Michaela Tunová (tel.: 543 210 364)  Výroba, správa inzerce a distribuce do stojanů:
Samab Brno Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno  Distribuce do schránek Česká pošta, s. p.  Oficiální webové stránky radnice: www.stred.brno.cz  Registrováno MK ČR E 12188

31
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2013

Inzerce

V iladùm II. È ervený kopec

- postele
- jednolůžka

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

LISTOPAD 2013

KOLAUDACE

LEDEN 2014

Brno-týøice, ulice Èervený kopec, klidný vnitroblok

Klidné prostøedí, vzdálené od centra 9 minut
Byty 2+kk, 3+kk, 4+kk, plocha bytù od 63,8 m2
Cena bytù od 3 447 497 Kè vèetnì 15%DPH
Garáové stání a sklepní kóje v cenì bytu
Máte-li zájem o prohlídku nebo dalí informace, kontaktujte nás:

www.ne tde ve lopme nt.c z
info@ne tde ve lopme nt.c z

Tel.: 5 38 72 8 8 5 0

6 0 3 333 9 9 9

prodejna: Horova 65, 616 00 BRNO 16
tel./fax:+420 541 213 386
info@ustohal.cz
www.ustohal.cz
e-shop: www.nabytekustohal.cz
otevírací doba: po-pá 9:00-18:00 hod
so 9:00-12:00 hod

NOVÝ PEUGEOT 308

ZAMĚŘENO
NA VAŠE SMYSLY

Kombinovaný provoz: spotřeba: 3,6–5,8 l/100 km, emise CO2: 95–134 g/km

Jak jsme dokázali vytvořit ještě intenzivnější zážitek z jízdy? Zmenšili jsme volant, pro vyšší citlivost řízení. Zvedli přístrojovou desku, abyste neztráceli kontakt s vozovkou.
Zlepšili aerodynamiku. Snížili hmotnost i spotřebu. Navrhli jsme prostornější interiér a ještě zvětšili zavazadlový prostor. S novým Peugeotem 308 můžete nyní objevit spojení
s vozovkou, které probudí všechny vaše smysly.

NOVÝ PEUGEOT 308

FAMKO,
spol.ssr. r.
KONCESIONÁŘ
PEUGEOT
XXXXXX, spol.
o.,o.,
KONCESIONÁŘ
PEUGEOT
xxxxxx 653, 393
Tábor,
tel.: xxxxxxxxx
– www.xxxxxx.cz
Čechyňská
23,09
602
00 Brno,
tel.: 725
087 306, 606 698 366, 725 087 304 – autosalon@famko.cz – www.famko.cz
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