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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Měsíc září je pro některé z nás spojen s vůní
burčáku, pro jiné zase s dýmem bramborové
natě a někteří mají tento měsíc spojený třeba
se začátkem hokejové sezony. Ať už jsme ale
vyznavači čehokoliv, v září jsme všichni museli,
nebo ještě budeme muset – do školy. Začátku
školního roku a věcem s tím spojeným je věnován i film Bota jménem Melichar, který měl premiéru přesně před třiceti lety. A protože jeho
režisér patří rovněž k letošním jubilantům, školu
měl moc rád, a taky proto, že nedávno předal
v brněnské dětské nemocnici významný dar,
rozhodli jsme se požádat o zářijový rozhovor
právě jeho. Jmenuje se, jak jste už mnozí poznali, Zdeněk Troška.
Pokračování na str. 15

entru
Léto v c ě 2–3
na stran

Září patří škole a volnému času

Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků
Střed Brna ožije od 12. září do 13. října
čtvrtým ročníkem Festivalu v centru dění.
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční
Slavnosti piva, Slavnosti jídla a Slavnosti
vína. Letos poprvé uzavřou měsíc chutí,
vůní a zážitků Slavnosti řemesel.
„Slavnosti piva nabídnou od 12. do 15. září
na náměstí Svobody a v parku na Moravském
náměstí piva různých značek z různých míst
České republiky. K zakousnutí zde bude pestrý výběr pochoutek a specialit,“ představil
nabídku starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Na obou místech
proběhne každý den doprovodný hudební
program. „Na náměstí Svobody zazní komornější muzika od 14.00 do 18.00 hodin, rockové kapely zahrají na Moravském náměstí od
16.00 do 22.00 hodin,“ uvedl starosta.
Zveme občany na
17. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

18. září 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.

Festival na náměstí Svobody pokračuje
19.–22. září Slavnostmi jídla. „Servírovat
se bude od 11.00 do 20.00 hodin vše od
předkrmů, přes hlavní chody až po la hodné dezerty,“ lákal na labužnická menu
Šťástka.
Slavnosti vína představí od 27. září do 4. října
stovku vín z produkce tuzemských vinařství.
Drobní řemeslníci z celé republiky se sjedou
na náměstí Svobody na Slavnosti řemesel
od 7. do 13. října. „Výrobky předvedou nejen
šperkaři, kořenáři, mýdlaři, hrnčíři, bylinkáři,
perníkáři, kožešníci, ale také prodejci
s regionálními potravinami,“ nastínil dění na
náměstí starosta.
Stejně jako u ostatních Slavností i v tomto
týdnu se návštěvníci mohou těšit od 14.00
do 18.00 hodin na doprovodný program na
pódiu.
Festival připravila radnice městské části
Brno-střed ve spolupráci se svým kulturním
a vzdělávacím střediskem.
Více na www.festivalvcentrudeni.cz.


(red)
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Září bývá ve znamení
návratu do školních lavic
a do učeben. Samozřejmě
především pro děti a pro
pedagogy. Dětem –
a zvláště prvňáčkům –
chci popřát, aby se jim ve
škole líbilo a dařilo, aby je bavila a aby si
zde našly nové kamarády. Jejich učitelům
přeji hodně sil a trpělivosti, ale i radosti
z práce s těmi nejmenšími. Součástí přirozeného vývoje dětí ovšem musí být i kvalitní trávení volného času – k tomu, aby
bylo z čeho vybírat, jistě přispěje i číslo
našeho zpravodaje, které právě držíte
v ruce. A doufám, že bude užitečné nejen
pro školáky a jejich rodiče, stejně tak může
inspirovat i dospělé a seniory – nabídka
volnočasových aktivit pro všechny generace je totiž v naší městské části velmi
bohatá. Jsem rád, že jejich organizátoři
s námi již mnoho let spolupracují a užitečné informace, které pak můžeme dál zprostředkovávat, nám pravidelně zasílají.
V září se také již pomalu stalo tradicí, že
v centru Brna startuje Festival v centru dění
– čtvrtý ročník tohoto měsíce plného vůní,
chutí a zážitků letos začíná 12. září a je
mou milou povinností vás pozvat, abyste
si vybrali z jeho pestré programové na Mgr. Libor Šťástka, starosta
bídky.

8
Cvičení
s olympioničkou
Věrou Růžičkovou

29
Historické budovy
oživí domovní
znamení

Den architektury
seznámí se
zajímavostmi Brna

Akce radnice

Léto v centru rozeznělo střed města tóny hudby rozličných žánrů.
Léto v centru si Brňané užívali
od 21. června do 30. srpna. Hudba zněla na Moravském náměstí, na pláži na náměstí Svobody
i v areálu koupaliště na Kraví
hoře.
Hlavní program festivalu se odehrával každý pátek na Moravském
náměstí. Odpolední výtvarné dílny pro děti střídala divadelní představení celkem jedenácti souborů. Horké podvečery patřily
začínajícím a méně známým
hudebníkům, v závěru programu
pak davy posluchačů přivedly do
varu známé kapely – Kern, Rybičky 48 nebo We On The Moon
a další.
Na náměstí Svobody návštěvníci
centra relaxovali na pláži, každý
čtvrtek jim navíc pohodu zpříjem-

ňovala živá hudební vystoupení.
Díky letošnímu tropickému počasí
padl na koupališti na Kraví hoře
návštěvnický rekord. Koupání
a opalování zpestřily také tři koncerty, na kterých zahráli Flying
Parties, legendární Peter Lipa
a Circus Ponorka.
Léto v centru společně s radnicí
městské části Brno-střed připravily její příspěvkové organizace –
Kulturní a vzdělávací středisko
„U Tří kohoutů“ a Sportovní
a rekreační areál Kraví hora.

(red)

Příznivce folkových písní potěšila Pavlína Jíšová

Reklamní partner akce:

Z výtvarných dílen si děti odnášely originální výtvory

Na Moraváku měly od 14.00 hodin hlavní slovo děti

Pohádku O ševci Kubovi sehrálo Divadlo Mrak

Pop-punkové Rybičky 48 posluchače roztancovaly
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Rocková skupina Imodium zahrála 19. června

Akce radnice

Děti potěšily výtvarné dílničky a pohádková představení

Posluchače v létě potěšila téměř třicítka kapel

Hudba rozezněla i náměstí Svobody

Jazz a blues v podání Petera Lipy na Kraví hoře

Posezení na pláži přišlo v horkých dnech vhod

Stalo se v naší městské části

Kameny zmizelých na Čápkově ulici připomínají nacistickou genocidu
Uctít památku Elly a Huga Traubových a připomenout holokaust chtějí stolpersteiny –
kameny zmizelých.
Na ulici Čápkova 5 byly 19. července položeny za přítomnosti
příbuzných obětí a zástupců
Židovské obce kameny, o které
mají kolemjdoucí klopýtnout a připomenout si osoby, které v domě
bydlely a byly v druhé světové válce zavražděny.
Hugo Traub krátce působil jako
pedagog v Prostějově, poté až do
dubna 1939, kdy byl propuštěn
z rasových důvodů, učil na II. české reálce v Brně. Byl oceňován
jako skvělý řečník, výborný učitel,
pilný historický badatel. Věnoval
se hlavně politickým dějinám
devatenáctého století, událostem
roku 1848 na Moravě, zpracoval

řadu monografií význačných českých politiků. Často organizoval
přednášky, působil i novinářsky.
Hugo Traub byl deportován
29. března 1942 do Terezína,
zahynul 27. dubna 1942 v Izbici
stejně jako jeho manželka Elly.
(Zdroj: www.encyklopediebrna.cz)
Stolpersteine je složenina německých slov stolpern (klopýtnout,
škobrtnout) a stein (kámen). Název
vyjadřuje sílu příběhu, který se za
každým ze stolpersteinů skrývá,
a který nedovoluje minout jej
a pokračovat v chůzi. Naopak nutí
zastavit se a symbolicky se sklonit
před obětí, jejíž jméno je na kostce
o rozměrech 10 x 10 x 10 cm vyraženo.
První kameny umístil německý
umělec Gunter Demnig v roce
1995 v ulicích Kolína nad Rýnem,
poté následoval Berlín a další

německá města. Projekt postupně
expandoval za německé hranice
a jeho realizace dále pokračuje
v Rakousku, Itálii, Nizozemsku,
Belgii, Francii, Polsku, Maďarsku,

na Ukrajině, v Norsku, Dánsku
a dalších zemích. Položeno bylo
již přes třicet tisíc kamenů ve stovkách evropských měst. Více na
www.stolpersteine.cz.  (red)
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Stalo se v naší městské části

Postižení sportovci si z Brna odvezli více než dvě stovky medailí

Na Mezinárodních hrách handicapované mládeže soupeřili od
19. do 23. června na brněnských

závodištích sportovci z deseti
evropských zemí.

Hry otevřel plavecký závod v krytém bazénu na Kraví hoře, takže
na podvečerním slavnostním
zahájení na náměstí Svobody se
už nejlepší plavci pyšnili získanými
medailemi. V následujících dnech
pak sportovce čekaly atletické disciplíny. Mládež změřila síly také ve
stolním tenise a boccii, hře podobné pétanque.
Závěrečný den her patřil exhibičním utkáním na náměstí Svobody,
kdy byl prezentován florbal a ragby
na vozíku. Tým zastupující městskou část Brno-střed pod vedením
starosty Mgr. Libora Šťástky se
radoval z druhého místa, porazit
ho dokázalo jen zlaté družstvo herců Městského divadla Brno.

Tečku za dny naplněnými sportováním udělalo plachtění na speciálně upravených jachtách na
Brněnské přehradě.
Závěrečný ceremoniál v Besedním
domě zpestřilo vystoupení dětského sboru Filharmonie Brno a bubenická show.
Mezinárodní hry handicapované
mládeže
připravil
Nadační
fond Emil, více o akci na
www.eyg.brno.cz, o činnosti fondu
na www.emilnadace.cz.  (red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Informace z radnice

Žáci ze ZŠ a MŠ na Kotlářské vyzdobili sociální a zdravotní odbor

Žáci prvního stupně ZŠ a MŠ
na Kotlářské ulici rozsvítili svými pestrobarevnými kresbami
a výrobky chodby sociálního
a zdravotního odboru ÚMČ
Brno-střed na Měnínské 4.

Povedená dílka mohou obdivovat
návštěvníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení
péče o dospělé.
Oddělení sociálně-právní ochrany
dětí spolupracuje s Magistrátem

města Brna při výběru klientů
umísťovaných do zařízení pro přechodný pobyt, popřípadě spolupracuje s dalšími obdobnými zařízeními poskytujícími pomoc
rodinám s dětmi. V rámci prevence sociálně-patologických jevů se
ve spolupráci s Policií ČR účastní
nočních výjezdů zaměřených na
kontroly mladistvých v hernách,
restauračních zařízeních a na
místech, kde se scházejí uživatelé
drog.
Oddělení péče o dospělé napomáhá zapojení těžce zdravotně
postižených občanů do kulturního
a společenského života prostřednictvím klubů seniorských aktivit,
podílí se na řešení otázek bydlení

těžce zdravotně postižených
občanů, působí k překonávání
nepříznivé životní situace občanů,
kteří potřebují zvláštní pomoc,
spolupracuje se zdravotnickým
zařízením. Dále zajišťuje vítání
občánků, gratulace k životním
výročím a jubilejní svatby občanům městské části. Podílí se na
řešení otázek bydlení starých
občanů a občanů těžce zdravotně
postižených v domech s pečovatelskou službou ve spolupráci
s městem.
Plný rozsah činnosti oddělení na
www.stred.brno.cz/odbory/odborsocialni-a-zdravotni.


(red)

Informace o možnosti řešení nárůstu populace volně žijících koček
Přemnožené volně žijící kočky
bez majitelů je možné hlásit na
úřad městské části, který zajistí
jejich odchyt, kastraci a očkování.
Na jaře začíná rozmnožování
koček, které probíhá několikrát do
roka, takže počet koček se stále
zvyšuje, což vede ke snižování
kvality jejich života i života obyvatel v dané lokalitě.
Pro vyřešení této naléhavé situa-

ce se provádí odchyt volně žijících koček, jejich kastrace, očkování a případně přeléčení potřebných jedinců. Po nezbytné
karanténě se kočky v dobrém
zdravotním stavu vypouštějí na
původní místa výskytu. Zde pak
žijí, aniž by rodily stále nové
potomky. Tento postup je předepsán v doporučení Ústřední
komise pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství České republiky (dříve metodický pokyn
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č. 3/1995 Státní veterinární správy České republiky).
Odchyty v Brně provádí městský
Útulek pro opuštěná zvířata
v Brně-Bystrci v rámci svého rozpočtu (více informací o činnosti
útulku a odchytech volně žijících
koček
je
umístěno
na
www.mpb.cz/cinnost-utulku). Je
to dobré řešení a vede k regulaci
a stabilizaci počtu koček.
Co je třeba?
Podat podnět na úřad příslušné

městské části, obvykle na odbor
životního prostředí, sdělit informace o místě výskytu a počtu koček,
nejlépe i s uvedením kontaktních
osob (telefon a adresa) znalých
místních poměrů. Tyto podněty
jsou podkladem pro následnou
objednávku a provedení celé akce.


Informace poskytl:
Odbor životního prostředí
ÚMČ Brno-střed

Informace z radnice

Setkání v Nojmánku zpříjemnily veselé písně i pestré občerstvení
Uživatelé Centra denních služeb
z Lipové 31 přijali v květnu pozvání do Domova pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek.
Na odpolední setkání s hudebním
doprovodem přijaly pozvání také
studentky z Domova mládeže při
Střední zdravotní škole a Vyšší
odborné škole zdravotnické na ulici Merhautova 15.

Společné posezení se uskutečnilo díky příznivému a slunečnému počasí v zahradě Nojmánku.
Na programu bylo pěvecké
vystoupení studentek zdravotní
školy s pásmem veselých lidových a známých populárních písní. Poté následovalo hudební
a pěvecké vystoupení uživatelů
Nojmánku, kdy za zvuků afrických
bubnů, píšťal, fujary a zvonících

nástrojů, zahráli a zazpívali skladbu „Děti země“.
Pro všechny zúčastněné uživatelé Nojmánku připravili sladké
občerstvení, domácí koláče,
jablečný závin i osvěžující nápoje.
Společně strávené odpoledne
spojené s pobytem venku v krásné přírodě se všem moc líbilo
a těší se na další setkávání.

(red)

Správa nemovitostí MČ Brno-střed rozšiřuje okruh spravovaných domů
Správa nemovitostí městské
části Brno-střed přebírá s účinností od 1. 11. 2013 do správy
část domů, které v současné
době spravuje soukromá společnost AGER s. r. o.
Změna se týká domů na ulicích:
Bayerova, Beethovenova, Botanická, Čápkova, Dvořákova, Hrnčířská, Jana Uhra, Jiráskova,
Kobližná, Konečného nám., Kotlářská, Kounicova, Lidická, Mášova, Moravské nám., Nerudova,

Opletalova, Slovákova, Smetanova, Sukova, Sušilova, Tučkova,
Údolní, Úvoz, Vachova, Veveří,
Zahradníkova, Zámečnická a Žižkova. Každý nájemník bude
o změně informován oznámením
do poštovní schránky a také prostřednictvím domovních vývěsek.
SNMČ-BS, p.o. sídlí na adrese
Měnínská 4, Brno. Kancelář se
nachází přímo v budově úřadu
městské části Brno-střed, v přízemí objektu, se samostatným
vstupem z ulice.

Úřední hodiny:
Pondělí a středa:

7.00–12.00,
13.00–17.00

Hlášení havárií, objednaní
klienti:
Pondělí až pátek:
7.00–8.00
Základní telefonické kontakty:
předpis nájemného:
542 526 143
technici:
542 526 145
dluhový poradce: 542 526 147

V době od 20. 9. 2013 do 30. 10.
2013 bude provoz u stávajícího
správce – firmy AGER s. r. o. probíhat pouze v omezené míře. Prosíme tedy nájemníky o trpělivost.
V neodkladných věcech se
během této doby mohou obracet
přímo na bytový odbor ÚMČ
Brno-střed, Dominikánská 2,
Brno.


Informace poskytla:
Správa nemovitostí
MČ Brno-střed
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Informujeme

Kariérní centrum vysokoškolákům pomůže s uplatněním na trhu práce

Kariérní centrum Provozně
ekonomické fakulty Mendelovy
univerzity na Zemědělské 1
zahájilo svou činnost letos
v září. Podpoří zaměstnanost
svých studentů a absolventů.
Až pětašedesát procent úspěšných absolventů všech vysokých
škol v České republice své první
zaměstnání nachází mimo studovaný obor, nebo pod úrovní svého
vzdělání. „Vznik kariérního centra
je především odpovědí na sou-

časnou situaci na trhu práce.
Cílem fakulty je studenty nejen
kvalitně vzdělávat, ale také jim
pomoci najít adekvátní uplatnění
v praxi. Utváření vazby mezi studentem a zaměstnavatelem
z oboru již v průběhu studií je
efektivní cesta, jak tento cíl podpořit,“ uvedla prof.Ing.Jana Stávková, děkanka fakulty.
Centrum nabídne nejen služby
z řad odborníků působících na
fakultě, ale i služby externích
poradců.

„Inspirováni vývojem a novými
trendy z této oblasti bude spektrum činností našeho centra
zaměřeno nejen na poradenství
v oblasti zaměstnanosti. Bude se
stejnou měrou soustředit i na
poradenství osobnostního rozvoje. Pořádat vzdělávací semináře,
přednášky a také nabízet odborné psychologické služby. Chceme
studentům pomoci jednoduše
odpovědět na otázky: jakou pozici
zvolit, pro jakou firmu, jaké platové
ohodnocení a být jim plně k dispo-

zici i v případě dalších otázek.
Podařilo se nám získat pro centrum významné partnery ze všech
těchto oblastí“, doplnila informace
Mgr. Hana Pindryčová, vedoucí
kariérního centra. Studenti
a absolventi Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity
budou mít navíc všechny služby
zdarma.
Více na tel. čísle 545 132 798 a na
www.pef.mendelu.cz.


(red)

Senior linka bezpečí Městské policie Brno poradí, jak na podvodníky
Důvěřuj, ale prověřuj, praví jedna dobře míněná rada. Co dělat,
když se ozve zvonek a za dveřmi stojí člověk domáhající se
vstupu dovnitř s tvrzením, že
je z plynárny, elektrárny, vodárny nebo ze sociálního odboru?
Případů, kdy důvěřivost zejména
seniorů pomůže podvodníkům
k laciné „kořisti“, není zrovna
málo. Možností, jak vyzrát na lidi
s nekalými úmysly, je přitom
dostatek. Od viditelných pomůcek

typu domovních řetízků až po ty,
které se obejdou bez pořizovacích nákladů. K těm patří třeba
Senior linka bezpečí Městské
policie Brno, kterou před několika
lety uvedli do provozu strážníci
odboru prevence. Na telefonní lince 541 248 844 jsou v pondělí až
čtvrtek od 7.30 do 17.00 hodin
a v pátek od 7.30 do 14.30 hodin
připraveni podat občanům informace o tak zvaných neobjednaných službách.
Pokud tedy u dveří zazvoní ne-

známá osoba tvrdící, že jde vykonat konkrétní činnost, je třeba zjistit si její totožnost a číslo průkazu
a ihned vytočit výše uvedené číslo. Strážníci obratem v databázi
ověří, zda dotyčný figuruje na
seznamu pracovníků dané firmy.
Půjde-li o podvodníka, zpravidla
zmizí okamžitě, jak zjistí, že jsou
jím uváděné údaje ověřovány.
Pokud k tomu dojde, je nutné bez
otálení oznámit veškeré známé
údaje k jeho osobě na tísňovou
linku 156. Je lepší riskovat nedo-

rozumění než to, že se obětí případného podvodníka stane
někdo další.
Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků vybraných institucí, zveřejňují
stránky
www.mpb.cz,
seznámit se s nimi lze také v Poradenském centru Městské policie
Brno na Křenové ulici 4 nebo na
telefonním čísle 544 252 617.


Mgr. Pavel Šoba
Městská policie Brno

Spotřebitelské problémy vyřeší odborníci v poradně i po telefonu
Od září opět začínají v prostorách poradny Sdružení obrany
spotřebitelů – Asociace besedy
pro spotřebitele. První na téma
Potraviny se uskuteční 27. září
od 10.00 hodin.
„Máte při nákupech problémy
s reklamacemi a nevíte, jak je
řešit? Zajímá vás, jak je to
s odstoupením od smlouvy? Prodejce vás odbývá a není s ním

řeč? Nevíte si rady? Pomůžeme
vám při obraně před podvodnými
společnostmi a jejich triky,“ vyzvala k návštěvě poradny na Mečové 5 předsedkyně sdružení Gerta
Mazalová.
Spotřebitelé se na poradu mohou
obracet s problémy, které se týkají
služeb – třeba telekomunikací,
dodavatelů energií nebo smluv
o dílo či nájemních vztahů. Pomohou vyznat se v chaosu kolem
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zdravotnictví, při nákupech bezpečných hraček i oblečení pro děti
a zodpoví otázky týkající se spotřebitelské problematiky.
„Zajišťujeme také další bezplatné
poradenství v oblasti sociální
(dávky a další sociální poradenství) a v oblasti rodině-právní.
Specialista na tuto oblast je přítomen každé úterý v době od
10.00 do 17.00 hodin,“ informovala dále Mazalová.

S ohledem na velký zájem je
potřeba se dopředu objednat na
telefonu 900 101 010 (10 Kč/min.)
nebo přímo v poradně.
Poradna je otevřena od pondělí
do pátku v době od 9.00 do 18.00
hodin, v této době jsou odborní
poradci k dispozici také na výše
uvedeném čísle. Více na
www.asociace-sos.cz.


(red)

Informujeme

Věra Růžičková slaví a cvičí. Zváni jsou senioři i mladí sportovci
Věrou Růžičkovou, je připraveno na 12. září. Pod jejím vedením si bude možné i zacvičit.

Setkání s jednou z našich nejstarších olympijských vítězek,

Věra Růžičková oslavila 10. srpna
svoje pětaosmdesátiny. Tři dny
poté jsme si připomenuli pětašedesát let od jejího sladkobolného
vítězství na olympiádě v Londýně
v roce 1948. Silný a emotivní příběh tehdy nejmladší členky týmu
sportovních gymnastek, která
letěla do Londýna jako náhradnice a vracela se se zlatou medailí
a urnou s ostatky náhle zemřelé
Elišky Misákové, kterou ve zlatém
týmu nahradila, není příliš znám.
Je mi proto ctí, že mohu uspořádat setkání u příležitosti životního
jubilea paní Věry Růžičkové
a představit příběh plný radosti,

smutku i odhodlání, který popisuje
televizní film Miroslava Kačora
Zlato pro Elišku. Setkání s jubilantkou a promítání filmu za účasti
režiséra se koná ve čtvrtek
12. září od 18.00 hodin v sále
brněnského klubu Šelepova No.1.
Od 16.00 hodin se uskuteční ve
spolupráci se Sokolem Brno I
v parku před klubem zábavné
sportovní odpoledne Cvičíme
s Věrou. Pozváni jsou všichni členové Českého klubu olympioniků
Jihomoravského kraje a kromě
dalších českých olympioniků
a sportovců také Věra Čáslavská.
Věřím, že se hojně zúčastní i členové klubů seniorů z Brna-střed,
ale i mladí zájemci o sport, neboť
pro ně bude během odpoledne
připraveno setkání Senioři, přijďte

si hrát. Pořádá je občanské sdružení Mezigenerace a senioři se
zde mohou utkat s mladou generací při netradičních sportovních
hrách pétanque, kubb, mölkky či
woodball.
Připraveny budou ukázky domácích her a také cvičení, měření
tlaku zdarma a břišní tance. Záštitu převzali hejtman Jihomoravského kraje, primátor statutárního
města Brna, starostové městských částí Brno-střed, Královo
Pole a Žabovřesky, starosta Sokola Brno I a Český klub olympioniků
JMK. Vstup na akci je volný, kapacita sálu je omezena.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Ekologický institut Veronica se ptá spotřebitelů: Umíte si vybrat?
Ekologický institut Veronica
spustil novou kampaň pod
názvem Umění vybírat, věnovanou ekologickému nakupování.
Webové stránky www.umenivybirat.cz přinášejí deset vybraných
oblastí, ve kterých nejčastěji
nakupujeme. Spotřebitelé jsou
nuceni každodenně volit, co si
koupit. Aniž si to mnohdy uvědo-

mují, má tato volba velký vliv na
životní prostředí a nákupem tak
přímo i nepřímo ovlivňují podmínky, ve kterých žijí. Web poradí, jak
na nákup oblečení, úklid, kosmetiku, potraviny, osvětlení, mobilní
telefony, dětské pleny, hračky,
květiny i nábytek.
Současně institut vydal moderně
provedenou stejnojmennou publikaci. Kniha je vytvořena tak, aby
sloužila jako přehledný návod

k ekologicky šetrnému nákupu.
Každý zájemce ji zdarma získá
osobně v Ekologické poradně
Veronica na Panské 9.
Brňané, a speciálně obyvatelé
městské části Brno-střed, na
webových stránkách kampaně
navíc najdou aktualizovanou Ekomapu Brna. Díky ní se dozví, kde
lze zakoupit ekologickou kosmetiku, kam zavítat do kavárny na
fairtradovou kávu, kde si nakoupit

biopečivo nebo kde odevzdat starý, ale ještě použitelný textil.
Ekologická poradna Veronica na
Panské 9 má otevřeno kromě pátku každý všední den od 9.00 do
17.00 hodin. Zdarma poskytuje
informace a odpovědi na otázky
týkající se životního prostředí.


Petr Ledvina
Ekologický institut Veronica

V Domově pro seniory nabízejí klientům řadu aktivizačních programů
Domov pro seniory v Černé
Hoře nabízí svoje služby také
obyvatelům Brna.
Domov je umístěn v budově bývalého zámku. Poskytuje dvě pobytové sociální služby pro seniory,
kteří dosáhli pětašedesáti let, jsou
závislí na péči druhé osoby, trpí
Alzheimerovou chorobou nebo
syndromem demence.
V domově podporují kvalitu života, respektují důstojnost, identitu
a potřeby člověka. Vycházejí
z potřeb uživatele a podle možností přizpůsobují službu jeho
individuálním přáním.
Veškeré vzdělávací, aktivizační
a volnočasové aktivity probíhají
individuálně podle potřeb a přání
uživatelů. „K aktivizaci seniorů
využíváme rovněž reminiscenční
terapii, jejíž techniky napomáhají

vyvolat příjemné vzpomínky a posilují vědomí vlastní hodnoty. Součástí aktivizace jsou prvky bazální
stimulace (zklidňující a stimulující
masáž), skrze něž umožňujeme
uživatelům navázání komunikace
s okolím a vnímání vlastního těla
a identity. Jsme zapojeni do programu Bon Appetit, který vychází
z předpokladu, že kvalita poskytované péče se zrcadlí ve zcela prostých a přirozených aktivitách, jakými je právě stravování,“ představila
péči o klienty sociální pracovnice
Denisa Kvapilová.
Do domova pravidelně dochází
canisterapeutka z občanského
sdružení Aura Canis, která provádí jak canisterapii (terapie
pomocí psa), tak i felinoterapii
(terapie pomocí kočky). Podle
zájmu uživatelů je možné zprostředkovat duchovní rozhovory

s knězem, pravidelně probíhají
římsko-katolické bohoslužby.
Dotazy zodpoví sociální pracovni-

ce na tel. číslech 516 426 443
a 739 492 213. Více informací na
www.domovch.cz.
 (red)
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O historii budov v centru města promluví stará domovní znamení

Patronkou soutěže Brněnský hrnek je historička Milena Flodrová
Vesněnka ve spolupráci s historičkou Milenou Flodrovou
oživí domy ve středu města
původními domovními znameními.

ský hrnek. Letošním tématem
mělo být zpracování rodinného
domovního znamení formou
kachle.

„Nevím, jak vy, ale já jsem vždycky toužila bydlet v domě, nad
jehož vchodem by se vznešeně
tvářilo krásné a půvabné domovní
znamení. Třeba U tří lilií nebo
U zlaté trubky, či U krajkového
šátečku. No, nepovedlo se, bydlím
v paneláku a sním alespoň o tom,
že se Brno přece jen k oněm
půvabným domovním znamením
někdy vrátí. Alespoň v historickém
jádru města. Alespoň u těch
domů, o nichž víme přesně, jaká
znamení nesly. Dovedu si představit, jak asi teď usilovně přemýšlíte, zda znáte vůbec nějaké
domovní znamení v Brně kromě
Červeného raka, případně Tří
kohoutů. Ale Brno, ostatně jako
každé větší město u nás, od dob
renesance až do druhé poloviny
18. století, mělo své domy označeno právě oněmi znameními.
Byla to jakási orientační pomůcka, ale přiznejme si, že krásná,“
napsala známá brněnská historička Milena Flodrová v úvodu
publikace Brno v proměnách času
(Malá zamyšlení).

Byla to možná náhoda, když jsem
toto téma přibližovala patronce
Brněnského hrnku paní Milce Flodrové, která již osmým rokem
pomáhá s vyhlašováním soutěže,
možná jsem téma nepřesně
vysvětlila.Tak se stalo, že mi krátce
po našem setkání zaslala dva
archy papírů, kde bylo na stroji
napsáno asi čtyřicet adres brněnských domů s popisem, která
domovní znamení byla kdysi na
jednotlivých domech. Jakoby na
mě z těchto materiálů dýchla historie. Zdálo se mi škoda, abychom
tohoto „pokladu“ nevyužili. Změnili
jsme tedy zadání z rodinného
tématu domovního znamení na
stará původní brněnská domovní
znamení a při slavnostním udílení
cen sedmého ročníku jsme toto
zadání ústy paní Flodrové dětem
představili. Byli jsme překvapeni
jejich nadšením. Dokonce i soutěžící kolektiv až z daleké Melče od
Ostravy přislíbil svou účast a děti
s paní učitelkou si při zpáteční cestě na vlak některé domy prohlédly,
aby načerpaly inspiraci.

Soutěž Brněnský hrnek

Prvních osmnáct

Denní centrum pro děti Vesněnka
se věnuje především zajištění
celodenní péče o předškoláky,
kterou doplňuje volnočasovými
aktivitami pro děti, rodiče a prarodiče. Jednou z těchto činností
je již tradiční soutěž pro děti, mládež a dospělé v keramice Brněn-

V tuto chvíli máme zmapováno
téměř čtyřicet domů, jejich současných majitelů, jejich původních znamení a pracujeme na přípravě zpracování podkladů pro
popis jejich historie. Podali jsme
projekt na Nadaci VIA Města
z jiného těsta a budeme čekat na

Patronka mění zadání
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výsledky grantového řízení.
Finanční podpora by nám výrazně
pomohla k zajištění keramické hlíny a glazury pro soutěžící kolektivy a realizaci celého projektu
obnovy domovních znamení na
vybraných domech. V první etapě
jsme vytipovali prvních osmnáct
domů, které budou zařazeny do
soutěže. Jejich původní domovní
znamení dostanou jako zadání
do soutěže v září 2013 přihlášené
soutěžní kolektivy keramiků.
V rámci hodnocení odborná komise vybere v březnu 2014 nejzdařilejší keramický návrh a ten bude
následně převeden do daného
formátu keramické kachle, kterou
osadíme na jednotlivé domy.
V celé přípravě spolupracujeme
s Odborem památkové péče města Brna, Magistrátem města Brna,
záštitu nad projektem převzal
a aktivně jej podpořil také starosta
městské části Brno-střed Libor
Šťástka.

Tajemství tří mouřenínů
V rámci Brněnských dnů pro zdraví se 6. října uskuteční akce pro
rodiny s dětmi Tajemství tří mouřenínů aneb Stará domovní znamení ožívají. Rodiče s dětmi
budou putovat v historickém středu Brna a pátrat po stopách
domovních znamení, seznámí se
s historií a původem domovních
znamení a vybranými objekty.
Jsme rádi, že majitel domu na
Masarykově ulici, který je vlastníkem domu U tří mouřenínů, naši
aktivitu podpořil a souhlasil se
zapojením do tohoto projektu.
V tuto chvíli již mapujeme historii
této významné stavby. Jaká je
přesná adresa ještě nyní nepro-

zradíme, ani sám pan majitel
původní domovní znamení neznal. Domovní znamení budou
také tématem akce radnice Brno-střed Všude dobře v centru
nejlíp, která se koná 28. října.

Znamení jdou do světa
Pokud se vše podaří podle našich
představ, rádi bychom následně
vydali publikaci o celém projektu
s fotodokumentací o jednotlivých
domech, replikách domovních
znamení, které budou vytvořeny
soutěžícími keramiky, historií
i současností zmíněných domů.
A pokud půjdeme ještě dál, rádi
bychom každé keramické domovní znamení doplnili plechovou
tabulí s názvem domovního znamení a datem výstavby domu či
stavby. Prezentaci celého projektu
přislíbil Brněnský rozhlas.
Také ve Zpravodaji městské části
Brno-střed budeme postupně
odkrývat historické informace
o budovách, kolem kterých každodenně chodíme, bydlíme
v nich, nakupujeme, či sedáme
u kávy a odpočíváme – a vlastně
o nich nic moc nevíme.
Budeme rádi za jakoukoliv podporu, historické fotografie, poznatky, materiály, či připomínky, které
je možné směřovat na adresu
Vesněnka, Údolní 10, telefonicky
pak na číslo 734 384 388.
V příštím čísle zpravodaje přineseme bližší povídání o historii
značení domů, vybraných domech a jejich znameních. Pokusíme se aktuální informace uvádět i na stránkách školičky
Vesněnka, www.vesnenka.eu.

Jana Benešová
Vesněnka

Školení pro ženy nad padesát let
Vzdělávací společnost Santia
podporuje nezávislost žen ve
věku kolem padesátky.
Po dvou úspěšných bězích, které
absolvovalo šedesát žen, startuje
v září další sled vzdělávacích,
poradenských a dalších aktivit
projektu s názvem „Začít můžeš
kdykoliv – akce 50+“, který je
financován z Evropského sociálního fondu. Projekt realizuje vzdělávací společnost Santia a jeho

cílem je pomoci ženám v tomto
věku postavit se na vlastní nohy
a najít novou práci.
Zkušený tým specialistů poskytne
školení ušité na míru a dodá
sebevědomí. Všechny aktivity
jsou zcela zdarma.
Zájemkyně mohou kontaktovat
Mgr. Ivanu Matouškovou na tel.:
777 970 288, nebo e-mailu
matouskova@santia.cz. Více na
www.zacitmuzeskdykoliv.cz.

(red)
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Benefiční akce Koláč pro hospic pomůže nevyléčitelně nemocným
Dům léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa v Rajhradě pořádá
9.října dvanáctý ročník benefiční
akce Koláč pro hospic, která se
uskuteční tradičně v centru měst
Brna, Rajhradu a Židlochovic.
Stánek v Brně bude umístěn na
rohu ulice Masarykovy a Panské,
prezentace přímo od hospicových
zaměstnanců a dobrovolníků bude
probíhat od 9.00 do 17.00 hodin.
Charitativní akce je pořádána u příležitosti Světového dne hospicové
a paliativní péče a jejím cílem je
seznámit veřejnost s hospicovou
problematikou, informovat o tom,
co je hospicová a paliativní péče,
komu hospice slouží a jak mohou
hospice pomoci občanům a občané
jim.
Oproti běžnému nemocničnímu
zařízení hospic nabízí komplexní
odbornou individuální paliativní léčbu a péči nevyléčitelně nemocným
a umírajícím, lidský přístup založený na respektu a úctě k člověku,
usiluje o vytvoření domácího prostředí a atmosféry klidu pro umírající a jejich blízké.
Dům léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa v Rajhradě je nestátním

církevním zařízením Diecézní charity Brno, disponuje padesáti lůžky
a svoji kapacitou je největším v České republice.
Součástí prezentace na stáncích je
veřejná sbírka, při které je pro dárce
za dobrovolný příspěvek odměnou
a poděkováním sladký koláč. Výtěžek sbírky je použit výhradně na
úhradu léků tišících bolest pro těžce
a nevyléčitelně nemocné pacienty
hospice. Tyto léky umožní poskytnutí špičkové paliativní léčby bolesti
a pomohou pacientům prožít
poslední chvíle života co nejdůstojněji a snesitelněji.
Akce se každým rokem setkává se
zájmem veřejnosti, médií a podporou významných firem a institucí,
což ukazuje, že hospicová a paliativní péče o nevyléčitelně nemocné
vstupuje do povědomí lidí a těší se
přízni.
Pozitivní ovlivňování veřejného
mínění o tomto tématu je možná
ještě důležitější než samotná výše
věnovaných finančních prostředků.
Počet umírajících v klidu, bez bolesti, důstojně a v kruhu blízkých, prostě tak, jaký si konec lidského života
zaslouží být, je totiž stále velmi nízký, a to především z důvodu nein-

formovanosti široké veřejnosti
o možnostech paliativní péče.
Záštitu nad benefiční akcí uděluje
každoročně hejtman Jihomoravského kraje JUDr.Michal Hašek,
primátor města Brna Bc. Roman
Onderka a starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
V rámci Světového dne hospicové
a paliativní péče (12. října) pořádá
Dům léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa dne 11. října také přednášku pro veřejnost na téma „Život
s nevyléčitelnou nemocí“ s panelem
odborníků v sídle Veřejného

ochránce práv v Brně. Dne 12. října
v 17.00 hodin se rovněž na podporu
hospice sv.Josefa v Rajhradě uskuteční benefiční koncert v podání
brněnského filharmonického sboru
Beseda brněnská, a to v kostele
Nejsvětější Trojice v Brně-Králově
Poli.
Více o Domu léčby bolesti s hospicem svatého Josefa na www.rajhrad.charita.cz.


Ing. Hana Bělehradová
Dům léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa

Projekt „Jdeme společně“ chce vnášet přirozenost do lidských vztahů
Nestátní zdravotnické zařízení
Psychoprofi zahájilo v lednu
v Jihomoravském kraji dvanáctiměsíční vzdělávací projekt
s názvem Jdeme společně.
Projekt umožní trénink lektorů pro
posílení kompetencí lékařů,
sociálních pracovníků, pedagogů
ve vztahu s dětmi do sedmi let
a jejich rodiči. Třicet odborníků
z řad pedagogů, lékařů a sociálních pracovníků dostane možnost
bezplatného vzdělávání. Učit se

budou otevřené komunikaci a vzájemnému sdílení a vylaďování.
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvořeného a pilotně odzkoušeného kurzu umožnit
budoucím lektorům rozvoj dovedností a znalostí založených
především na praktickém nácviku. Tito lektoři se budou podílet
na vylaďování pracovníků v pomáhajících profesích tak, aby
docházelo při jejich každodenní
práci s malými dětmi a jejich rodinami k vzájemnému porozumění,

naslouchání, respektování s velkou dávkou úcty, lásky a s přijímáním každého bez rozdílu
a podmínek.
Budoucí lektory čeká šedesát
hodin interaktivní práce založené
na vlastní zkušenosti, u které
bude využíváno podpůrných
didaktických materiálů v podobě
připravovaných inovativních skript
nebo pomůcek využitelných při
další práci s malými dětmi.
Zájemci o zapojení do projektu
mohou kontaktovat koordinátorku

projektu Ing. Zuzanu Šmerkovou
na telefonu 721 864 530 nebo
e-mailu zsmerkova@email.cz.
Více na www.jdemespolecne.cz
nebo na facebooku pod názvem
Jdeme společně.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
ČR, registrační číslo
CZ.1.07/3.2.04/04.0069.

(red)

Varování pro řidiče: Kdo včas nevymění řidičský průkaz, ten nepojede
Řidičské průkazy vydávané od
1. ledna 2001 do 30. dubna 2004
jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu
řidičské průkazy pozbývají
platnosti.
Řidičské průkazy je třeba vyměnit
podle místa trvalého pobytu na

území České republiky, v Brně
tedy na Magistrátu města Brna
na ulici Kounicova 67 v hale řidičských průkazů, v pondělí a ve
středu od 8.00 do 17.00 hodin,
v úterý a pátek od 8.00 do 12.00
hodin. K výměně je třeba předložit
Žádost o vydání řidičského průkazu, platný doklad totožnosti
(občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografii o rozměrech

3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz,
který podléhá povinné výměně
a posudek zdravotní způsobilosti
v případě, že je třeba nově zapsat
nebo vymazat čočky či brýle.
Nový průkaz žadatel obdrží do
dvaceti dnů od podání. Povinná
výměna je osvobozena od správního poplatku vyjma vydání ve
lhůtě kratší, tedy do pěti pracovních dnů od podání žádosti, kdy

správní poplatek činí 500 Kč.
S blížícím se koncem stanoveného termínu pro výměnu řidičských
průkazů lze očekávat u přepážek
zvýšenou kumulaci osob. Čas
ušetří elektronické objednání.
Více informací na www.vymentesiridicak.cz nebo na www.brno.cz
v záložce Potřebuji si vyřídit.


(red)
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HC Kometa Brno otevírá nejsportovnější školku na Moravě

Mateřská škola Kometka otevírá od září. Je ojedinělou
školkou zaměřenou na rozvoj pohybových schopností
dětí.
Děti jsou v Kometce vzdělávány
na základě Školního vzdělávacího programu, který vychází
z Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školka
je součástí HC Kometa Brno,
která tak rozšiřuje svůj sportov-

ně vzdělávací program. Po navázání spolupráce s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity, Sportovním gymnáziem
Ludvíka Daňka, Obchodní akademií ELDO a základní školou
Labská, nyní přichází s možností
pro nejmladší děti předškolního
věku. Školka je zaregistrována
v rejstříku mateřských škol.
„Přáli jsme si, abychom služby
a nabídku veřejnosti ze strany
Komety ještě zkvalitnili, což se
nám nyní povedlo. Školka

Kometka nebude speciálně
zaměřená na lední hokej, florbal
nebo krasobruslení. Dětem
nabídne všeobecnou tělesnou
průpravu navíc v nádherném
prostředí. Škola je pro kluky i pro
holčičky, které budou mít stejné
vyžití. Zajímavostí bude lékařský
dohled na děti, díky kterému se
rodiče dozvědí vše o růstu svého
potomka. Věříme, že nejen rodiče, ale hlavně děti budou v naší
školce spokojené a budou se
k nám rády vracet,“ seznámil se
zaměřením zařízení majitel HC
Kometa Brno Libor Zábranský.
Školka sídlí na ulici Střední 26
(vedle Hokejových hal dětí a mládeže), dotazy je možné směrovat
na ředitelku Bc. Marcelu Havlíčkovou na mobilní telefon
739 219 156 nebo na e-mail
mskometka@kometagroup.cz.
Přihlášku i další informace zájemci najdou na stránkách
www.mskometka.cz.


(red)

Kometka nadstandardně nabízí:
• program vyváženého tělesného
růstu pod odborným dohledem
ortopeda a pediatra
• výuku bruslení
• jazykové kurzy začleněné do
výchovně vzdělávacího procesu
• všeobecnou tělesnou průpravu
(1 hodina tělocvičny týdně)
• přípravu na pozdější sportovní
zaměření (lední hokej, bruslení,
florbal,…)
• logopedickou péči ve formě
každodenní logopedické prevence a logopedické poradny
• preventivní prohlídky zubního
lékaře
• unikátní propojení školky s novou speciální střelnicí, ledovou
plochou a tělocvičnou
• sportovní tábory a kempy
• patrony školky z řad hráčů
prvního týmu HC Kometa Brno
• vyváženou stravu odpovídající
věkové kategorii předškolních
dětí
• moderní útulné prostředí
• aktuální výukové trendy

Denní centrum Vesněnka zve do své školičky děti od jednoho roku
Vesněnka – školička pro děti na
Údolní 10 nabízí volná místa na
školní rok 2013/2014.
Denní centrum pro děti Vesněnka
zajišťuje péči o děti od jednoho do
pěti let. Rodičům je zde k dispozici
logopedické pracoviště, psycholo-

gické poradenství a nově i zajištění
péče o děti v domácím prostředí
prostřednictvím služby Vesněnka –
pomoc rodinám.V září jsou ve Vesněnce připraveny také dva kreativní kurzy – 19. září Tvorba Kanzashi
květů a 26. září Enkaustika – malba
horkým voskem.

Centrum nabízí také širokou nabídku pobytů pro rodiny s dětmi – letní
prázdninové, podzimní, lyžařské
s výukou lyžování malých dětí,
kreativní kurzy pro zájemce o rukodělné tvoření, rekvalifikační kurzy
pro lektory volnočasových aktivit
s akreditací MŠMT, tradiční soutěž

pro děti, mládež i dospělé v keramice Brněnský hrnek, výukové
programy pro mateřské a základní
školy a další aktivity pro rodiny
a s dětmi. Termíny a více o těchto
aktivitách na www.vesnenka.eu.

Jana Benešová
Vesněnka

Plavba s Pepkem námořníkem vedla čtyřmi městy ležícími na Dunaji
Základní škola při fakultní
nemocnici na Černopolní se
účastnila Evropského dne.
Svůj den nazvala škola „Pepek
Námořník pluje po Dunaji“. Cílem
bylo seznámit žáky s hlavními
evropskými metropolemi, ležícími
na řece Dunaji a podpořit je
v uzdravení. V rámci prezentací
a her navštívili čtyři města –
Vídeň, Bratislavu, Budapešť
a Bělehrad. Před cestou učitelé
a žáci vyrobili velkou stolní hru
s mapou a papírovou lodičku
a postupně, pomocí hodů kostkou, propluli řekou, kde plnili úkoly
tematicky zaměřené na jednotlivé
země.
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Evropské dny nazvané „Evropa
otevřená všem, škola otevřená
všem“ připravilo od 9. května do
27. června třicet mateřských,
základních a středních škol
v různých krajích republiky. Pořádající školy se zúčastnily soutěže
vyhlášené Domem zahraničních
služeb určené školám vzdělávajícím žáky s jakýmkoliv typem
znevýhodnění a dosud nezapojeným do Programu celoživotního
učení. Více na www.evropanasimaocima.cz.



Petr Chaluš
Dům zahraničních služeb

Informujeme

Přitáhnout malé školáky ke čtení chce slavnostní pasování v knihovně
Prvňáčci se mohou od 1. září
do 31. října bezplatně zaregistrovat do Knihovny Jiřího
Mahena.
Jedenáctý ročník projektu „Poprvé do školy – poprvé do
knihovny“ dále nabízí školákům
3. října od 14.00 do 18.00 hodin
slavnostní pasování na rytíře knih
a jmenování čtenářem knihovny
v Ústřední knihovně na Kobližné 4
a knihovně „Na křižovatce“ na Křížové 24.

Navíc se děti ve věku od šesti do
desíti let mohou zapojit do výtvarné soutěže „Kouzelná píšťalka“.
Určená je i pro jejich rodiče nebo
školní kolektivy u příležitosti devadesátého výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové.
Soutěž potrvá od 9. září do 16. října, její pravidla jsou uvedena na
všech provozech Knihovny Jiřího
Mahena.
Více na www.kjm.cz.


(red)

Skupina Fénix společenství Anonymních alkoholiků změnila působiště
Alkoholici snažící se o život ve
střízlivosti se od srpna scházejí
na nové adrese.
Na společná setkání zve skupina
Fénix Anonymních alkoholiků
nováčky do areálu kláštera Milosrdných bratří na Vídeňské 3.
V nových prostorách se scházejí
v úterý od 19.00 hodin a v ostatní
dny kromě čtvrtka od 17.30 hodin,
aby se vzájemně podpořili ve
svém rozhodnutí nepít.
Jak společenství pomáhá? Svoji
první návštěvu popsala alkoholička Jana. Po marných pokusech
přestat pít vlastní silou, se roz-

hodla přesvědčit, jestli příběhy
z prostředí Anonymních alkoholiků známé z amerických filmů nejsou jen pohádka. „Přicházím.
Pozdě a opilá. Očekávající radu
jak se dát do pořádku a žít s mírným pitím dál. Cítím se být ve formě a schopná diskutovat, shovívavě se usmívám. Co vidí ostatní?
Opilou pochechtávající se trosku
s mírnou dávkou arogance. Neradí nic, vyprávějí. Vyprávějí o tom,
jak žijí. Jak žijí a nepijí. Oni fakt
nepijí? Alkoholici? Říkají, že jsou
alkoholici a přiznávají to. Že nebojují a jsou bezmocní. Že jsou
nemocní. Že ta nemoc je smrtelná

S Alzheimerovou chorobou
seznámí Pomerančový den
Pomerančový den přináší veřejnosti informace o Alzheimerově chorobě a o dostupné
péči pro lidi trpící demencí.
Tradiční osvětová akce je součástí Pomerančového týdne, ve
kterém se konají celorepublikové
informační kampaně o poruchách paměti u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy
choroby, který připadá na 21.září.
Informační stánek bude v Brně
umístěn 19. září od 8.00 do 16.00
hodin na Malinovského náměstí
před Mahenovým divadlem. Akci
pořádá brněnské středisko Diakonie Českobratrské církve
evangelické, které působí
jako kontaktní místo České alz-

heimerovské společnosti (ČALS)
pro Jihomoravský kraj. Zájemci
obdrží od pracovníků Diakonie
podrobnější informace o poruchách paměti, bezplatném vyšetření paměti i službách a možnostech pomoci pro lidi trpící
poruchami paměti.
Součástí akce je také veřejná
sbírka. Každý, kdo přispěje
nejméně dvaceti korunami,
obdrží kromě informačních
materiálů také keramickou placku připomínající pomeranč.
Oranžová barva pomerančů
vyvolává radostné, pozitivní
myšlení, proto je celá kampaň
nazvaná právě po pomerančích.

Mgr. Jana Gomolová
Diakonie ČCE

a nadosmrti. Ale dá se s ní žít
a uzdravovat se. Že to sami
nezvládli, v lidských silách není
ukončit pití alkoholika… Nechápu.
Mám svůj názor. Vím to líp. Ale
chodím a poslouchám, chtějí mě
totiž vidět. Mají o mě zájem, o mě,
které už nikdo nevěří…“
Jana díky pravidelné docházce
na setkání dokáže nepít. Bez
alkoholu žije už třetí rok. „Mám
manžela a dvě dcery. Obě už mají
svou domácnost. Ale vracejí se
za svou mamkou s radostmi i starostmi. Dokázaly mi znovu uvěřit,
že jsem tu pro ně. Můj manžel
pochopil, že mé uzdravování je

celoživotní a přináší klid i jemu.
Mám dobrou práci, pořád tutéž.
Kdybych nepřišla mezi Anonymní
alkoholiky, nevím, co bych dnes
o svém životě řekla. Jestli vůbec
něco. A jestli by to vůbec měl kdo
říct,“ dodala na závěr.
Zájemci mohou psát na e-mail
aabrnofenix@seznam.cz nebo
volat na telefon Břeťovi na číslo
722 073 003 a Soně na
774 063 797. Informace o dalších
brněnských skupinách i činnosti
společenství na www.anonymnialkoholici.cz.


(red)

Charitní bazar Baltazar obléká lidi
bez domova či v sociální nouzi
Diecézní charita Brno provozuje čtyři místa, kde mohou
lidé darovat nepotřebné ošacení.
Baltazar je charitní šatník
s oblečením. Nachází se na ulicí
Hybešově 51, Bratislavské 58,
Rosické 1 a autobusovém nádraží na Zvonařce. Na Rosické
a Bratislavské mohou lidé darovat zachovalé, ale už nepotřebné ošacení. Na ostatních adresách jsou také prodejny –
charitní bazary, kde je možné
oblečení za symbolickou částku
zakoupit a podpořit tak provoz
bazarů.
„Velká část darovaných oděvů
však směřuje zcela zdarma

skrze charitní střediska lidem
bez domova a ve spolupráci
s úřadem práce také lidem
v sociální nouzi,“ uvedl za Textilní banku Baltazar Filip Habrman.
Zboží v obchůdcích přijímají
každý všední den od 8.00 do
16.00 hodin, na Bratislavské
také v sobotu od 7.30 do 13.30
hodin.
Pro darování oděvů je možné
využít také oranžové kontejnery
s charitním logem, kterých je po
Brně rozmístěno pětapadesát,
jejich místa jsou uvedena na
www.dchb.charita.cz/baltazar.



(red)
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Rodiče malých dětí se v kurzech naučí, jak obstát na trhu práce
Usmíření profesního a rodinného života napomáhal projekt M_Anima, na který v září
naváže Motivační kurz v Centru pro rodinu a sociální péči.
Pokud si v současné době
někdo splní přání založit rodinu,
přivést na svět děti, většinou je
jeho první starostí: „Co bude se
zaměstnáním?“ V případě, že
se jeden z rodičů (u nás v drtivé
většině matka) bude věnovat

péči o děti, rodina bude muset
hospodařit pouze se šedesáti
procenty prostředků oproti rodině se dvěma příjmy a bude čelit
nebezpečí sociálního vyloučení.
Jak tomu nejlépe čelit? Nejde
o to předepisovat konkrétní
řešení, ale povzbudit k samostatnému hledání a identifikaci
osobního potenciálu a možností, které situace aktuálně nabízí.
Právě tuto cestu zvolil vzdělávací projekt M_Anima, financo-

vaný z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost, který nabídl
vzdělávání pro lepší uplatnění
při návratu na trh práce v mateřských a rodinných centrech.
Během realizace projektu se
maminky soustředěně zapojily
do pojmenovávání vlastních
dovedností, určování priorit
a stanovování cílů, kterými chtějí naplnit svou rodinnou strategii.

Mluvily o obavách z budoucnosti, vzájemně se podporovaly
a inspirovaly při hledání neotřelých řešení.
Nabídka vzdělávání pokračuje
od září formou Motivačního kurzu, který se uskuteční v Centru
pro rodinu a sociální péči na
Josefské 1. Více informací na
www.familypoint.cz.


Petra Michalová
Národní centrum pro rodinu

Názory vedení radnice

Fakta o hazardu v Brně
Herny a jejich počet v Brně. Věc,
která se řeší už
dlouho v nejedné
obci a městě. Po
změnách v posledních dvou
letech nakonec
obce mohou tuto věc ovlivnit. Brno
učinilo první krok k zásadní regulaci hazardu již před dvěma
lety.
Schválilo vyhlášku, kterou projevilo svou vůli herny zrušit. Některé
městské části, celkem 19, požadovaly na svém území úplný zákaz
(což je i případ Brna-střed), dalších
9 jeho omezení na určité lokality
a jedna omezení nepožadovala.
Převládl celkem jasně názor, že
stávající situace s tak masivním
počtem heren v Brně je neakceptovatelná. A že je nutné to změnit.

Jeden typ hazardu, tzv. výherní
hrací přístroje, už město v rámci
své kompetence v minulosti
zrušilo. A protože obec může
současný hazard (interaktivní
videoloterijní terminály apod.)
regulovat právě prostřednictvím
přijetí vyhlášky, ale samotné zrušení konkrétních heren (respektive vydaných povolení k provozu
těchto přístrojů) může učinit
pouze Ministerstvo financí ČR
(které je taky v minulosti povolilo), obrátilo se město Brno na
ministerstvo opakovaně s podnětem, aby celou věc řešilo
a povolení a herny v návaznosti
na přijatou vyhlášku zrušilo.
Pokud vím, ministerstvo financí
postupné rušení zahájilo letos.
Zbývá vyřešit poslední otázku,
zda hazard úplně zakázat nebo
zásadně a radikálně omezit. Pro-

to město osloví i Národní monitorovací středisko pro drogy
a drogové závislosti, spadající
pod Radu Vlády České republiky
pro koordinaci protidrogové politiky. Tedy odborníky. Přibývá totiž
názorů, které varují před následky úplného zákazu. Argumentují
dopadem na sportovní kluby,
neziskové organizace i rozmachem nelegálních heren s nárůstem kriminality a ještě větším
sociálním dopadem na gamblery.
Objevují se i takové, že za snahou hazard zrušit úplně stojí lobbisté, kteří na tom vydělají. A svými nelegálními internetovými
kasiny se sídlem v daňových
rájích českým gamblerům a jejich
rodinám ještě více zatopí. A že
se jim v tomto boji vyplatí najmout nejrůznější aktivisty, kteří
proti zrušení jednoho typu hazar-

du vystupují ostošest. Nevím. Pro
mě jako starostu Brna-střed je
důležité, aby z ulic zmizely herny,
ale zároveň jako houby po dešti
nevyrostly jiné, ještě horší… Přiznám se, že kasino v tom či onom
brněnském hotelu, kde své peníze dobrovolně utratí zahraniční
turista, mě nepohoršuje. Co mi
vadí a co je potřeba změnit, jsou
stovky heren v brněnských ulicích, kde prohrávají své poslední
peníze lidé závislí na automatech
a nezaměstnaní své dávky. Tam
musí cílit snaha v Brně hazard
omezit. A o tom, jak s fakty
zacházejí některá média, se
můžete přesvědčit na mém webu
www.liborstastka.cz.

viduálních. Do těch nejrozšířenějších, jakými jsou třeba fotbal,
hokej, baseball, florbal, tenis či
plavání nebo do aktivit rozvíjejících koncentraci a obratnost. Na
to jsou zaměřená třeba bojová
umění či jóga. Nebo mohou zvolit
u nás méně běžné, ale možná o to
zajímavější sporty – třeba hokejbal nebo korfbal. Dokonce ani
finanční hledisko by nemělo být
překážkou ve sportování, zdarma
nebo téměř zdarma připravují
pohybové kroužky ve školních

družinách a v některých oddílech
jsou poplatky spíše symbolické.
Nenechávejte tedy sedět své
potomky po škole u počítačů. Při
sportování se totiž děti nejen protáhnou a zlepší si fyzičku, ale získají také zdravé sebevědomí
a najdou kamarády, kteří je budou
provázet možná celý život.



Mgr. Libor Šťástka
starosta MČ Brno-střed

Najděte pro své dítě „jeho“ sport
Září je časem,
kdy dětem končí
volnější prázdninový režim a vracejí se do školních lavic. Čeká
je spousta nových potřebných
vědomostí, které ale doprovází
dlouhé sezení v lavicích. Pro svůj
rozvoj však děti potřebují procvičit
nejen ducha, ale i tělo.
To je výzva pro rodiče, kteří svým
ratolestem volí kroužky, které

budou navštěvovat. Chtěl bych
upozornit především na ty sportovní, kterých na Brně-střed pracuje nepočítaně. Přestože jich
každoročně můžeme na stránkách zpravodaje představit jen
část, výběr bývá opravdu široký.
Malí školáci se mohou zapojit do
klubů, které sdružují pestrou škálu sportů, jakými jsou Moravská
Slavia Brno, VSK Technika Brno
či TJ Sokol Brno I, nebo do oddílů
specializovaných na jediný sport.
Do kolektivních sportů nebo indi-
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Bc. Pavel Sázavský
1. místostarosta MČ Brno-střed

Názory zastupitelů

Nekrmte holuby, prosím
Žijí nad námi,
kolem nás a jsou
krotcí, tito divoce
žijící holubi. Slétávají se v hejnech
a v hejnech vzlétají. Víří množství
městského prachu pohyby křídel a přidávají do
něho své parazity. Někteří občané
se jich štítí a nazývají je létajícími
potkany, jiní s nimi mají množství
špatných zkušeností a práce navíc.
Jsou však i tací, kteří je stále ještě
milují a krmí zbytky pečiva. Mají za
to, že dělají dobrý skutek. Opak je

pravdou. Tři vážné důvody, proč
nekrmit holuby:
1. Holubi jsou přenašeči alergenů.
Představují zdravotní rizika
a nebezpečí hlavně pro astmatiky. (Netýká se domácích holubů.)
2. Holubi ničí fasády domů a je jim
jedno, jestli je to památkově
chráněná budova nebo zánovní
činžák. Vyzobávají omítku, protože obsahuje vápno, které
potřebují. Pokud nejsou na
všech pro ně dostupných místech hroty či pletivo, udělají si
tam svoje stanoviště. Poznáme

to hlavně podle znečištěných
chodníků pod nimi, někdy i na
svém oděvu...
3. Množství holubích výkalů musejí (měli by) majitelé domů
odklízet z půd, střech, okapů,
výklenků a fasád krásných gotických, renesančních, barokních,
secesních a dalších budov
v našem městě.
Ukázkovým příkladem, kde se holubům daří, je Konečného náměstí.
Mimořádné domy TIVOLI, i všechny
okolní, jsou z větší míry proti nim
zabezpečeny. Pokud si však najdou
místečko, jsou tam a „řádí“. Na

chodnících je to znát. A v přilehlém
parčíku na lavičkách sedí hodní lidé,
kteří jim nosí něco dobrého do zobáčku...
Krmení holubů na veřejných prostranstvích a ulicích je upraveno
obecně závaznou vyhláškou o udržování čistoty na ulicích a jiných
veřejných prostranstvích. Podle této
vyhlášky je každý povinen chovat
se tak, aby nezpůsobil znečištění
ulic a jiných veřejných prostranství,
přičemž tímto znečištěním se,
mimo jiné, rozumí i krmení holubů.

Věra Soukalová
zastupitelka TOP 09

Občanské léto ve znamení územního plánování
Česká vláda se
definitivně zdiskreditovala zrovna před prázdninami. Má ostatně
splněno, protože
všechno špatné
stačila udělat,
nebo se aspoň pokusit, už za 3
roky. Stihla také další liberalizaci
stavebního zákona, jehož vládní
novela platí od 1. 1. 2013.
Patřím k těm, kteří upozorňovali
zákonodárce na nedemokratické
tendence k omezování účasti
občanů v procesech územního plánování a stavebního řízení. Kvituji
proto, že ustanovení umožňující
účast veřejnosti vyplývající z práv-

ních předpisů hájících stávající
hodnoty zůstala v platnosti. Přetrvávají ale pochybnosti, jestli stavební zákon dostatečně motivuje
úřady k hájení obecně prospěšných východisek před pouhým sledováním „potenciálu rozvoje“. Mrzí
mě proto, že neobsahuje výraznější preambuli, s ujištěním, že se
územní plánování děje, či spíše má
dít, ve veřejném zájmu.
Novela SZ zavedla novinku, která
byla v Brně poprvé uplatněna
k 22. 7. 2013. Občané měli možnost vyjádřit své připomínky
k dokumentu Návrh změny
Územního plánu města Brna
„Aktualizace Územního plánu
města Brna“ již ve fázi jeho pro-

jednávání s úřady. Léto, které je pro
většinu lidí ve znamení odpočinku,
se proto těm svědomitějším stalo
obdobím zvýšeného úsilí. Jedná
se často o lidi zaměstnané, kteří
se ve volném čase věnují obecně
prospěšným věcem. Jim patří dík
za to, že pohlídali různé úmyslné
i neúmyslné disharmonie návrhu
a připravili půdu k tomu, abychom
i my ostatní při dalším veřejném
projednávání byli více respektováni. K čemu novinka povede, teprve
uvidíme, protože magistrátní orgány mohou návrh upravit, nebo
vydat rozhodnutí bez ohledu na
připomínky. Bude to záležet na
zastupitelích města Brna.
Zvyknul jsem si rekapitulovat,

k čemu byly klidné letní měsíce
využity z hlediska developerského a z hlediska prosazování kontroverzních záměrů, ke kterým
mají lidé výhrady. Letos si
počkám, protože zmíněnou novelou SZ je položen větší důraz na
projednávání jen v územně-plánovacích procesech. Věci, které
už těmito procesy prošly, se
naopak dostávají do mnohem volnějšího režimu. Mohl by tedy
nastat obdobný efekt jako na dráze, kde se výhybky (zde rozuměj
novely SZ) tak dlouho přehazují,
až všechny vlaky (zde rozuměj
kontroverzní záměry) projedou.

Ing. Bohumil Bílek
zastupitel za KDU-ČSL

udržet fyzické herny. Mýtem je to,
že většina hráčů pochází z málo
vzdělaných a nízkopříjmových
rodin. Závislost hráče nutí za každou
cenu získat peníze do hry, zvyšuje
se tak počet krádeží, loupeží, pojistných podvodů. V automatech ale
často končí i sociální dávky.
Je nelogické, aby neziskový sektor
byl financován penězi z činnosti, která míří proti cílům drtivé většiny
podobných organizací. Stav, kdy
jsou zisky hazardního průmyslu
(a o ty jde v této diskusi především),
draze vykoupeny šířením sociálně
patologických jevů a zhoršováním
kvality života celé společnosti nelze
nadále trpět.
Studie, které si nechaly zpracovat
některé státy, ukázaly, že ekonomické dopady provozování
hazardu na státní rozpočty jsou

větší, než příjmy z této činnosti.
Zvýšené náklady na potírání kriminality, zvýšené náklady v sociální
oblasti na pomoc postiženým rodinám a peníze na léčbu závislých je
možné vyčíslit finančně. Co vyčíslit
nejde, jsou zničené životy konkrétních lidí. Mluvila jsem s několika členy postižených rodin.Této závislosti
v nich propadli lidé vzdělaní, otcové
od rodin, kteří svým blízkým dokázali prohrát střechu nad hlavou.
Dopady na ostatní členy rodiny,
včetně dětí, byly devastující. I kdyby
provozovatelé hazardu věnovali
všechny výnosy z hazardu na veřejně prospěšné činnosti, jeho negativní dopady na kvalitu života celé
společnosti to nevyváží.

Mgr. Jasna Flamiková
předsedkyně klubu SZ
zastupitelka MČ Brno-střed

Ustupovat hazardu je hazard
Na jaře na jednání
našeho zastupitelstva vystoupili zástupci několika
neziskových organizací v roli lobbistů hazardu. Ve
svém vystoupení
požadovali jeho mírnější omezení,
protože výnosy z hazardu jim pomáhají ve financování jejich činnosti.
Další podobná vyjádření dostali
zastupitelé poštou. Nejkřiklavější byl
dopis z Prahy od Nadace Terezy
Maxové. Ta po Brně-střed požadovala mírnější omezení heren, protože od hazardních společností
získává část peněz na svoji činnost.
Přitom mezi jejími klienty jsou bezpochyby i děti, jejichž rodiny se rozpadly, případně klesly na sociální
dno právě díky závislosti jejich rodi-

čů na hazardu. Dopisy vyvolaly velkou vlnu nevole veřejnosti i jiných
neziskových organizací. Tereza
Maxová veřejně přiznala, že tento
dopis a podpora hazardu byla chyba
a dále, že dopis byl iniciován zástupci hazardních společností.
Nemůžeme zavírat oči před tím, že
hazardní byznys ročně posílá ke
dnu tisíce rodin, zvyšuje kriminalitu, narušuje sociální vazby a snižuje kvalitu veřejného prostoru.
Dá se říci, že na automatech ročně
několik stovek lidí doslova prohraje
svůj život. Ročně je to až 600 sebevražd, které se uvádějí do souvislosti s hazardem.
Výnosy z hazardu pochází většinou
z trestné činnosti a utrpení rodin,
případně jsou to proprané špinavé peníze. I to je důvod, proč lobbisté za každou cenu potřebují
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Pozvánky na akce radnice
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Rozhovor

Zdeněk Troška: Lidi, vzdělávejte se a buďte chytří, blbejch je dost…!
Režisér Zdeněk Troška přerušil
uprostřed letošního léta dokončovací práce na pokračování
divácky úspěšného filmu Babovřesky, aby na zahradě dětské
nemocnice v Brně vykouzlil šek
na částku 240 000 Kč a předal
ho Garymu Edwardsovi, zakladateli sdružení Zdravotní klaun.
Předání šeku bylo součástí
slavnostního vystoupení dětských pacientů, kteří se účastní
projektu Cirkus Paciento. Zdravotní klauni realizují tento projekt ve Fakultní nemocnici Brno
ve spolupráci s Nadačním fondem Krtek, který se stará o volný
čas dětských onkologických
pacientů. Diváky ceněný a kritikou haněný režisér Troška patří
bezesporu k výrazným postavám naší filmové současnosti.
Ať už jste ale jeho vděčným
divákem, nebo nekompromisním kritikem, měli byste vědět,
že Zdeněk Troška je také citlivým člověkem, pro kterého
pomoc bližním a zejména dětem
není jen otázkou nějakých proklamací či mediálních póz.

V souvislosti s vaším příjmením
se nabízí docela příznačný veršík – S Troškou i troška zábavy
přispívá dětem ke zdraví
To je hezky řečeno, děkuju. Chci
ale říct, že každý dospělý, který
se dovede starat o vše potřebné
pro tyto děti, odvádí skvělou práci
a budiž mu vzdán obrovský dík.
A tady ti zdravotní klauni, to je přece výborný nápad – uspořádat
přímo v nemocnici týdenní program pro malé pacienty, jehož
vyvrcholením je slavnostní
vystoupení dětí přímo v cirkusovém stanu. A pomocí hry, v tomto
případě tréninku cirkusového
umění a kouzelnických triků vzbudit v dětech zájem o aktivní přístup k životu.

Jak jste se k tomu dostal vy?
Jezdil jsem už dřív za onkologicky
nemocnými dětmi se svými princeznami, ať už to bylo s Míšou
Kuklovou, Sabinou Laurinovou
nebo Yvetou Blanarovičovou.
A samozřejmě s nejkrásnější
a nejmilejší čarodějnicí Helenkou
Růžičkovou. Tam to všechno

začalo. A teď se producenti filmu
Babovřesky rozhodli podpořit ty,
kteří pomáhají nemocným dětem
jako zdravotní klauni. Proto jsem
přijel do Brna.

V úvodu bylo řečeno, že vaše
filmy patří k nejnavštěvovanějším a přitom kritici na vás nenechají nit suchou. Nemrzí vás to?
Teď už ne. Opravdu. Ale přiznávám, že mě to dřív mrzelo. Teď už
ty kritiky vůbec nečtu. Dokonce si
myslím, že někteří mají napsanou
kritiku na můj film ještě dřív, než
ho natočím (smích). Ale tohle já
už dávno neřeším. Pro mě je skutečně nejdůležitější divák. Ten,
který se přijde do kina pobavit
a zasmát. A třeba i sám sobě. To
jsou pak ty moje Oscary (úsměv).

Jaký jste vlastně režisér? Také
bijete a škrtíte herce, jak se to
říkávalo o nedávno zesnulém
Jiřím Krejčíkovi?
Já jsem narozený ve znamení
Býka. Mám velkou trpělivost.
A jsem dlouho jen pozorovatel.
Když se mi nelíbí práce někoho
z mého štábu, vezmu si ho stranou a mezi čtyřma očima si to
s ním vyříkám. Ale udělám to
maximálně třikrát. A když se to
stane počtvrté, nekřičím, jen mluvím důrazně. Zavolám producenta a řeknu – tento pán nebo tato
paní tady skončili. Prosím auto
a odjezd…

V Brně máte spoustu známých
a přátel, na jaké brněnské herce
nejraději vzpomínáte?
Miloval jsem Vlastu Fialovou. Je
pro mě nezapomenutelnou divou
Bárou a sultánkou Mechmene
Banu z filmu režiséra Kršky
Legenda o lásce. Tím jsem byl
jako dítě okouzlený. A v roce
1973, kdy jsem přišel do Prahy
na FAMU, jsem byl z osobního
setkání s paní Vlastičkou úplně
nadšený. Byla nesmírně sdílná
a dlouze a vstřícně mi vyprávěla
o svých filmech. A když přeskočím
celou řadu dalších výborných
brněnských kumštýřů, nemohu
nejmenovat nejlepší babičku
Boženy Němcové na světě – Jiřího Pechu. Měl jsem velkou radost,
když pan Pecha přikývl na účast
v Babovřeskách.

Profil
K vašim nejúspěšnějším filmům
patří vaše prvotina Bota jménem
Melichar
Byl jsem až šestý oslovený režisér. Všichni přede mnou to odmítli,
protože, jak se říká – filmař má tři
nepřátele, děti, zvířata a sníh. A já
tam měl celou školu dětí. Ale byla
to bezvadná práce a mám radost,
že ten film dodnes boduje u dětí
i dospělých.

Jaký jste byl vy žák a student?
Přímo nadšený žák i nadšený student. Já jsem byl tak nadšený žák,
že o prázdninách po čtvrté třídě
jsem si už poslední den v červenci
sbalil aktovku a řval jsem, že už
chci jít do školy, že mě už prázdniny nebaví. A celých devatenáct
let, co jsem chodil do školy a študoval, jsem seděl v první lavici
u stolku. Musel jsem být co nejblíže kantorům a katedře. Když
mě jednou přesadili někam dozadu, nastoupil okamžitý nezájem
o předmět a četl jsem si pod lavicí
romány. Kdybych byl v důchodu,
okamžitě se přihlásím na Univerzitu třetího věku a studoval bych
historii, která mě šíleně zajímá.
Myslím si, že čím víc toho člověk
ví, čím víc má informací, tím se
mu na světě žije líp. Může porovnávat, lépe se orientuje. Lidi,
vzdělávejte se a buďte chytří,
blbejch je dost (smích)!

Co byste popřál letošním
prvňáčkům?
To moje nadšení ze školy. To bych
přál všem!


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Zdeněk Troška se narodil 18.května
1953 ve Strakonicích a to proto, že
v Hošticích uVolyně, odkud pochází
a kde je pasován na nejslavnějšího
rodáka, porodnici nemají☺. Již jako
malý chlapec se nechal okouzlovat
filmem a divadelní ochotničení
v rodné obci ho poznamenalo na
celý život. Středoškolská studia
absolvoval na Lycée Carnot ve francouzském Dijonu a poté vystudoval
režii na Filmové a televizní fakultě
Akademie múzických umění. Po
studiích nastoupil do Filmového studia Barrandov, kde pracoval jako
pomocný režisér mj. na filmech Krakonoš a lyžníci, Signum laudis či
Křtiny.V roce 1979 debutoval povídkou Poštovský panáček z triptychu
Jak rodí chlap, samostatně se
poprvé uvedl komedií ze školního
prostředí Bota jménem Melichar
(1983). Mimořádné divácké úspěchy slavil s trilogií Slunce, seno,
jahody, Slunce, seno a pár facek
a Slunce, seno, erotika. Divácky
úspěšné jsou i jeho pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci,
Princezna ze mlejna, Z pekla štěstí,
Nejkrásnější hádanka či Čertova
nevěsta. Stejný úspěch jako u trilogie inspirované anekdotami Kameňák 1, Kameňák 2 a Kameňák 3 lze
očekávat od rovněž předpokládaného triptychu Babovřesky. Režisér
Zdeněk Troška má na svém kontě
dvaadvacet filmů, méně se však ví,
že je vášnivým milovníkem opery
a že inscenoval například Dona
Carlose v Národním divadle, Carmen a Rusalku ve Státní opeře
nebo třeba Čarostřelce na otáčivém
hledišti v Českém Krumlově. Z mnoha diváckých ocenění zmiňme alespoň Českého lva za divácky nejúspěšnější film roku (Princezna ze
mlejna 2).
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Inzerce

ušetříte 30 Kč

V našich lékárnách
za každý Váš recept!

Uspějte chytrostí,

ne rozpočtem – VELETRH řešení

Lékárna na Josefské – Josefská 16, Brno
Lékárna u Ronda – Nové Sady 42, Brno
Lékárna Sﬁnx – Hrnčířská 6, Brno
Lékárna u Rubínu – Makovského nám. 2, Brno

www.veletrhreseni.cz

www.lekarnyrubin.cz | www.zdravialeky.cz

Nová Kia cee’d GT

www.kia.com

Zažijte víc...

Modelová řada cee’d je kompletní! Od 249 980 Kč*.
Praktický pětidveřový cee’d, prostorné kombi cee’d SW a přitažlivý 3dveřový pro_cee’d
teď doplnila první sportovní Kia cee’d GT. Přesvědčte se o jejích přednostech sami…
• Dynamický sportovní vzhled
• Výkonný turbomotor o síle 204 koní
• Sportovní brzdy a sedadla Recaro
Nová Kia cee‘d GT pro ty, kteří chtějí zažít mnohem víc!
LET

LET

LET

ZÁRUKA

ASISTENCE

PROHLÍDKY

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
e-mail: pemmbrno.prodej@pemm.cz
tel.: 547 423 064-66 • web: www.pemm.cz

*Cena platí pro cee´d Active 1,4 CVVT.
Pro bližší informace o financování navštivte http://www.kia.cz/Content/Financovani-Kia/O-financovani/. Pro detailní informace o Programu 777
kontaktujte vašeho prodejce KIA. Kombinovaná spotřeba 3,7 – 7,4 l/100 km. Emise CO2 97 – 174 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
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Inzerce

Přijďte si pro
Vaše odměny!
Najdete je ve všech
pobočkách v Brně.
Galerie Vaňkovka
Panská 2/4
M-Palác, Heršpická 5
Palackého 38
Eden, Purkyňova 35 E

Váš příběh. Vaše banka.
Infolinka 800 133 444
www.SberbankCZ.cz
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ODKOUPÍM
VÁŠ STARÝ

PSYCHOWALKMAN
NABÍDNĚTE:
adamki@centrum.cz
nebo 733 15 65 18

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
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

...moderní fitness studio
prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Electrolux...
Nabízíme:

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

ČTYŘMĚSÍČNÍ KURZY
PILATES, POWER YOGY, PortDeBras, CHI TONINGu a BALETu
(17 lekcí / 1530 Kč)
LEKCE OPEN CLASS
CVIČENÍ PRO SEDAVÉ ZAMĚSTNÁNÍ
SLEVY PRO STUDENTY A SENIORY (70 Kč / lekce)
Přijďte a vyberte si z pestré nabídky našich lekcí.

TANEČNÍ lekce

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

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

lekce CARDIO
Příjem inzerce do zpravodajů

FIT Dance / Zumba Fitness

Bosu Cardio / Piloxing
Trampolínky / Kruhový trénink

Brno-střed, Bohunice,
Starý Lískovec, Útěchov

POSILOVACÍ lekce

lekce BODY&MIND

inzerce@zpravodajebrno.cz

Body Styling / Půlhodinky
posilování problémových
partií / TRX

Bosu Core / Chi-Toning / Pilates
Pilates pro začátečníky
Power Yoga / Zdravá záda

tel.: 774 458 060

A nejen to, více informací na

www.promoBRNO.cz

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí
Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov

www.befitbrno.cz

befitbrno@seznam.cz

ADRESA:
Lidická 81, 602 00 Brno (budova META)
vstup z ul. Lidická přes vchod Spořitelny
nebo ul. Kotlářská zezadu budovy

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po - Pá 9:00 - 21:00
Sobota dle rozvrhu
Neděle dle rozvrhu

tel.: 773 919 795

Jsme na
FACEBOOKU:
BeFIT Brno
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Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
úterý
8–13 hod.
středa
8–13 hod.
čtvrtek
8–11 hod.

tel. 777 268 848

Naše školy

Na Osmecu zajišťují individuální přístup k žákům tandemoví učitelé
Na základní škole na náměstí
28. října je nyní díky dotaci
z Evropských sociálních fondů
více možností, jak účinně podporovat žáky ve vzdělávání a
zajistit tak, aby dosáhli na své
osobní maximum.
Ve třídách působí tandemoví učitelé, takže se výrazně snížil počet
žáků připadajících na jednoho
pedagoga. Učitelé působí buď
současně v jedné třídě nebo si
rozdělí třídu na skupiny. Nižší
počet žáků ve skupině umožňuje
individuální přístup k žákům a
zohledňování jejich speciálních
vzdělávacích potřeb.
Ve třídách také působí asistenti
pedagoga. Výuka v přípravných
třídách a na prvním stupni probíhá podle zásad vzdělávacího pro-

gramu Začít spolu, na druhém
stupni probíhá integrovaná tematická výuka a projektová výuka.
Individualizaci vzdělávání navíc
podporuje práce školního poradenského pracoviště (ŠPP).
K dispozici jsou žákům a jejich
rodičům školní psychologové,
speciální pedagog, sociální pedagog, logoped, výchovní poradci,
metodik prevence a asistent ŠPP.
Tato podpůrná a vyrovnávací opatření v rámci projektu Model se
týkají všech žáků naší školy od
přípravných tříd, přes žáky
prvních až devátých tříd, až po
studenty docházející do Kurzu pro
získání základního vzdělání.
Více informací o škole naleznete
na www.osmec.cz.

Mgr. Barbora Glogarová
ZŠ a MŠ nám. 28. října

V soutěži Schoolvision jsou Češi nejúspěšnější. Díky žákům z Husovy
Základní škola Husova již
pátým rokem reprezentuje Českou republiku v prestižní evropské hudební soutěži Schoolvision.
Již v roce 2009 vyhrála první ročník soutěže a od té doby se v každém dalším kole umisťuje převážně na medailových pozicích.
Každým rokem se úroveň hudeb-

ních videoklipů kvalitativně posouvá a profesionalizuje. V tomto roce se účastnilo osmatřicet
evropských škol. Proto získání
čtvrtého místa můžeme považovat za velký úspěch. Česká republika je tak historicky nejúspěšnější
zemí v této soutěži.
Vše se daří díky finanční podpoře
Magistrátu města Brna a především podpoře a přístupnosti vede-

ní školy. Důležitá je i spolupráce
všech učitelů a žáků školy
a samozřejmě jejich rodičů. Velké
poděkování patří také brněnské
kapele Suzaplay, která umožňuje
dětem pracovat v profesionálních
nahrávacích studiích s využitím
moderní techniky.
Jsme brněnskými patrioty, jsme
hrdí na dosažené úspěchy i na
podporu a pomoc, které se nám

z řad Brňanů dostává, proto se
všechny naše videoklipy natáčejí
výhradně v interiérech a exteriérech města Brna.
Evropské projekty přispívají k širší
komunikaci mezi jednotlivými školami. Díky tomuto projektu do
Brna již zavítala návštěva ze Skotska, Německa i Polska.

Mgr. Kateřina Zadražilová
ZŠ a MŠ Husova

Atleti z Úvozu poprvé závodili v nově postaveném sportovním areálu
Ke konci školního roku na Úvoze patří neodmyslitelně lehkoatletické přebory. Letos se
uskutečnil již jejich čtyřiadvacátý ročník.
Tento ročník byl historickým
mezníkem pro atletiku na naší
škole, neboť se konal v nově vybudovaném sportovním areálu školy. V minulých letech závodili žáci
v prostoru pronajatého stadionu
na „Rosničce“, tentokrát v domácím prostředí.
Závody byly rozděleny do tří kategorií podle věku. Nejprve otestovali nová sportoviště nejmladší
závodníci z prvních až třetích tříd.
Další závodní den startovali žáci
čtvrtého a pátého ročníku. Lehkoatletické přebory zakončili
26. června žáci druhého stupně.
Soutěžilo se v technických disciplínách – skoku dalekém, skoku

vysokém, hodu kriketovým míčkem a vrhu koulí.
V běžeckých disciplínách probíhaly
největší souboje a honby za překonáváním osobních rekordů ve
sprintech na šedesát metrů. I méně
populární disciplína, kterou jsou
běhy na delší trati, byla tentokrát
obsazena velkým počtem závodníků. Hlavním lákadlem se pro ně
stal zbrusu nový atletický ovál.
Vrcholem dopoledne byly závody
štafet na šedesát metrů, ve kterých
se projevila sehranost jednotlivých
týmů při předávkách štafetových
kolíků a rychlých výbězích zatáček
běžeckého oválu.
Při prvním ročníku atletických přeborů v novém sportovním areálu
podpořil mladé sportovce svou
účastí i nejslavnější odchovanec
Úvozu, Brňák tělem i duší, držitel
kompletní sbírky medailí z mistrovství světa v ledním hokeji, Petr

Hubáček. Výkony závodníků
a sportovním areálem byl nadšený,
jen trochu zalitoval, že v době jeho
působení na škole neměl možnost
si zazávodit na „domácí půdě“. Po
ukončení přeborů společně s pořadateli závodů předal nejlepším
účastníkům ceny za výborné výkony, největší odměnou pro všechny
zúčastněné však byla možnost

společné fotografie a získání jeho
podpisu.

Mgr. Miloš Doležal
ZŠ Úvoz

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED
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Prodaná nevěsta se líbila žákům z Bakalky i jejich babičkám a dědům

V Základní škole na Bakalově
nábřeží a v Národním divadle
Brno se konal 17. června projektový den v rámci Evropského roku občana s názvem
„Babi, dědo, pojďte s námi do
divadla“.
Cílem projektového dne bylo sblí-

žit děti školy s rodinnými seniory,
rozvíjet vzájemnou interaktivitu
a zapojit je do společného dialogu. Seniorům byla nabídnuta, kromě setkání se svými vnoučaty ve
školním prostředí a společných
aktivit na téma opera, i účast na
představení opery Prodaná nevěsta v Janáčkově divadle v Brně.

Zájem byl velký a kapacita divadla
omezená. Spolupráce s divadlem
však byla výborná, a proto se
v uvedeném termínu představení
opery zúčastnila devadesátka
seniorů a šestašedesát dětí školy.
Další registrovaní, kteří se již do
Janáčkova divadla nevešli, mohli
ve stejnou dobu sledovat představení dětského divadla v tělocvičně
školy. Celkem se akce zúčastnily
více než dvě stovky osob.
Po představení v Národním divadle Brno se pak všichni účastníci
společně vyfotografovali se sólisty
opery a uměleckými šéfkami opery Národního divadla Prof. Evou
Blahovou a ředitelkou Základní
školy Bakalovo nábřeží Brno,
PhDr.Yvetou Gašparcovou.
Senioři spolu se svými vnoučaty
z vyšších ročníků vytvořili společné poselství generacím Evropy:

„Milá Evropo, přejeme Ti, abys
rozkvétala. Ať v tobě žije spousta
skvělých lidí, kteří se vždy společně domluví k prospěchu všech
generací. Ať si všechny státy
zachovají svou národní hrdost
a zvyky. Kéž v tobě, Evropo,
mohou žít spokojený život všechna vnoučata, jejich rodiče a prarodiče. Ať máš spoustu skvělých
babiček a dědečků, kteří budou
rádi předávat své zkušenosti
vnoučatům. Ať vnoučata svým
mladým životem a svou energií
dodávají všem lidem radost do
života.“
Projekt navázal na ten loňský
s názvem „Ahoj babi a dědo na
Bakalce“, za který škola obdržela
od Evropské unie Národní cenu
ČR.
 Marek Švorčík
ZŠ Bakalovo nábřeží
Foto: Alena Pančochová

Z pardubické Alfamánie si florbalisté přivezli stříbrné medaile
Na Základní škole Horní je nejoblíbenějším sportem florbal.
Florbal žáci hrají v hodinách
tělesné výchovy na prvním stupni, v hodinách tělocviku na druhém stupni, ve sportovních hrách
a v kroužcích. Často se také
zúčastňují florbalových turnajů
jak v Brně, tak třeba v Hradci Králové nebo v Pardubicích.
Letos jsme si na konci školního
roku zajeli s naším sportovním
týmem do Pardubic na florbalový

turnaj Alfamánie organizovaný
Dětským domovem mládeže Alfa
v Pardubicích.
Do této soutěže se v kategorii
starších žáků přihlásilo celkem
sedm týmů, které byly rozděleny
do dvou základních skupin. Po
výhrách nad týmy domácí Alfy
a Hradce Králové jsme ze základní skupiny bez problémů postoupili do semifinále z prvního místa.
V semifinále naši opět porazili tým
domácích Pardubic. Ve finále
v základním hracím čase remizo-

ve finále jsme měli velkou radost
ze druhého místa a stříbrných
medailí. Všem hráčům patří dík
za vzornou reprezentaci školy
a města Brna.

PaedDr. Marie Dejmalová
ZŠ Horní

Zřizovatelem
vali se Základní školou z Chocně
a bohužel po samostatných
nájezdech prohráli. I přes porážku

škol je
městská část

BRNO-STŘED

Volný čas

Centrum pro rodinu a sociální
péči otevírá vzdělávací programy
Začátkem září začínají pravidelné kurzy Centra pro rodinu
a sociální péči.
Programy jsou určeny dětem,
dospívajícím, snoubencům, rodičům, ženám, úplným i neúplným rodinám, seniorům
a odborné veřejnosti.
Přihlášky a podrobné informace
je možné získat na tel. číslech

542 217 464 a 731 402 731.
Centrum pro rodinu a sociální
péči nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské
programy a také podporu v obtížných životních situacích. Sídlí
na ulici Josefská 1, více o jeho
činnosti na www.crsp.cz.


(red)
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V hudební přípravce
čeká program i na nemluvňata
Hudební škola Yamaha připravila na začátku školního roku
bezplatné ukázkové lekce.
Na pobočkách v sídle Ženského
vzdělávacího spolku Vesna na
Údolní 10, Solné jeskyni Brighite
na Staré 22, v Centru Majka na
Hybešově 8 nebo v Základní škole Rašínova 3 se mohou rodiče
seznámit s výukou, kterou hudební škola připravuje. Oblíbené
a výjimečné „hudební přípravky“

pro nemluvňata, batolata a předškoláky jsou ideálním impulsem
pro další vývoj dítěte. Robátka
jsou určena pro nejmenší děti od
čtyř do sedmnácti měsíců. První
krůčky k hudbě zapojují caparty
od osmnácti měsíců do čtyř let.
Rytmické krůčky zkoušejí pod
vedením odborníků předškoláci
od čtyř do šesti let. Více na telefonním čísle 603 943 213 nebo
na www.yamahaskola.cz/brno.

(red)

Volný čas

Zahradnické minimum naučí, jak přilákat na zahradu užitečné živočichy
Také ve školním roce 2013/2014
přináší Lipka řadu kroužků pro
děti a vzdělávací programy pro
dospělé.
V pestré nabídce jsou kroužky pro
děti všech věkových kategorií,
které je hravou formou učí poznávat okolní svět, přírodu a roli člověka v ní. Jednotlivé kroužky jsou
zaměřeny na rozmanité aktivity,
ať už přírodovědné, řemeslné
nebo třeba jazykové. Kroužky na
Lipce mají jeden společný cíl –
rozvíjet v dětech vztah k přírodě
formou, která je i lektory baví. Dále

Lipka nabízí především dospělým
Zahradnické minimum na pracovišti Kamenná 20. První 19. září
na téma Zelené střechy, 3. října
pak naučí Jak přilákat užitečné
živočichy. Upéct jablečný závin,
vylisovat a ochutnat jablečný mošt
a z vlašského ořechu si vyrobit
káču bude možné 27. září na pracovišti na Lipové 20 v odpoledni
s názvem Chutě a vůně podzimu.
Více o připravovaných programech na www.lipka.cz.


(red)

Největší české volnočasové zařízení se předvede v galerijní tramvaji
S činností Střediska volného
času Lužánky se až do 30. září
seznámí cestující městskou
hromadnou dopravou.
„Lužánky připravují přes čtyři
stovky příležitostných akcí, nabízejí více než pět set padesát
kroužků pro všechny věkové
kategorie od nejmenších až po
seniory. Ani v létě nezahálí.
V letošním roce přichystaly v létě
sto padesát osm příměstských
a třiapadesát pobytových táborů.

Pod křídly střediska pracují kluby
a poradny, nabídku obohacují
také výukové programy pro školy
a ti nejmenší docházejí do miniškolky Maceška,“ vypočetla aktivity Lužánek tisková mluvčí
Mgr. Milena Bogdálková.
Středisko, které je největším volnočasovým zařízením v republice, pořádá také postupové soutěže, závody a olympiády.
„Naše akce nejsou určeny jen
dětem školního věku, ale
i nejmenším dětem, předškolá-

kům, mládeži, dospělým i celým
rodinám. Snažili jsme se fotografiemi přiblížit to nejzajímavější
z naší činnosti. Doufáme, že
snímky cestující zaujmou a zpříjemní jim cestu tramvají,“ uvedla
garantka výstavy Gabriela
Odstrčilová.
Kromě fotografií naleznou cestující v galerijní tramvaji také veškeré informace o tom, co Lužánky nabízejí v letošním školním
roce.
„Je to tradiční akce, kterou orga-

nizujeme společně s Dopravním
podnikem města Brna již sedmým rokem. Pro ty, které některá
z našich činností zaujme, tu je
zápis do kroužků. Na všech pracovištích se koná začátkem září,“
dodala Odstrčilová.
Seznam otevíraných kroužků
a více informací o nich je zveřejněno na internetových stránkách
www.luzanky.cz.


(red)

Děti si vyzkoušejí v kroužcích Junioru historický šerm i robotiku
Junior – Dům dětí a mládeže
připravuje pro děti, mládež
i dospělé širokou nabídku
kroužků a kurzů. Zápis na školní rok 2013/2014 se koná od
11. do 13. září v budově hlavního pracoviště na Dornychu 2
od 8.30 do 18.00 hodin.
K zapsání do kroužků lze využít
také on-line přihlášení na
www.junior.cz. Na volná místa se
zájemci mohou hlásit až do konce
září. Pravidelná činnost kroužků
a kurzů bude zahájena 1. října.
Na co se mohou malí i velcí
návštěvníci těšit?
V oblasti keramiky a výtvarné
výchovy jsou to především kurzy
keramiky pro děti školního věku,
keramika pro maminky s dětmi
a večerní kurzy pro dospělé.Tradici
mají kurzy točení na hrnčířském
kruhu, letos nově nabízíme také

točení na kruhu pro děti od desíti
let. Dále pak výtvarné tvoření pro
předškolní děti i pro školáky. Letos
připravujeme také další novinku
pro děti školního věku: výtvarný
kurz přípravy na střední školu,
řemeslné dílny a kroužek vaření.
Pro příznivce sportu a pohybu
nabízí Junior aerobik, hip-hop,
dřevárenský i historický šerm,
šachy, sebeobranu, stolní tenis,
bodyform pro ženy, cvičení pro
nejmenší s opičkou Žofkou, cvičení pro rodiče s dětmi apod.
Novinkou letošního roku bude
taneční kroužek s různými tanečními styly.
Jazykové a hudební oddělení otevírá pro děti i dospělé kurzy
angličtiny, francouzštiny, němčiny,
hry na kytaru, klávesy i flétnu.
Technické oddělení zve děti do
klubu vědy a techniky, klubu robotiků, modelářů leteckých, raketo-

Oblibu si získal také zimní šachový turnaj
vých, plastikových i železničních,
dále pak nabízí kroužek programování, tvorbu webových stránek
a 3D grafiku. Všechny tyto obory
mají u nás dlouholetou tradici
a vysokou úroveň.
V tomto školním roce budou pro-

bíhat také rukodělné dílny pro
dospělé s různým zaměřením,
testování IQ, aquaaerobic, relaxační podvečery s tibetskými
mísami či kurzy bubnování.

Eva Sádlíková
Junior – Dům dětí a mládeže
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Volný čas

Sdružení Ženy50 zve ženy i muže do podzimních kurzů a seminářů

Vzdělávací programy sdružení
Ženy50 chtějí poučit, pobavit
a vytvořit místo pro setkávání
osob ve věku nad padesát let.

V současné době je již samozřejmé celoživotní vzdělávání. Je
nejen výhodné, ale do určité míry
nutné i po padesátce sledovat

Akreditované kurzy naučí pečovat
o seniory i handicapované děti
Ženský vzdělávací spolek Vesna na Údolní 10 připravil pro
letošní školní rok širokou
nabídku vzdělávacích aktivit.
Zájemci se mohou hlásit na kurzy
s akreditací Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR Pracovník
v sociálních službách – pečovatel(ka) o seniory a handicapované
a Pracovník v sociálních službách
– pečovatel(ka) o děti do patnácti
let včetně handicapovaných.
Připravena je výuka hry na kytaru,
klavír a flétnu, taneční a pohybová
výchova pro děti, dramatický
kroužek, základy sebeobrany pro
děti nebo kurz tvůrčího psaní.

Ve Vesně se koná také výuka
angličtiny, němčiny či francouzštiny ve všech úrovních a pro
všechny věkové kategorie.
Pestrou nabídku aktivit doplňují
lekce zdravotního cvičení nebo
tréninků paměti.
Halloweenský pobyt pro rodiny
nebo seniory s dětmi v Karlovicích
láká k účasti od 20. do 30. října.
Více informací o chystaných programech na www.vesnaspolek.cz
nebo osobně v kanceláři Vesny
každý všední den od 10.00 do
12.00 hodin, v pondělí také od
13.00 do 18.00 hod., úterý od
13.00 do 15.00 hod. a v pátek od
13.00 do 16.00 hodin.  (red)

vývoj informačních technologií,
rozumět si s počítači, mít svůj
e-mail, získávat informace na
internetu, případně využívat
elektronické bankovnictví atd. Pro
ty, kteří si počítač teprve osahávají, pořádá občanské sdružení
Ženy50 počítačové kurzy pro úplné začátečníky. Pro ty zdatnější
nabízíme kurzy pro pokročilé,
tvorbu prezentací v PowerPointu
a vytváření koláží z digitálních
fotografií v programu GIMP.
Procvičit mozek pomůže Trénink
paměti, získat nové a doplnit stávající vědomosti ohledně nakládání s penězi Seminář o finanční
gramotnosti, v semináři Sebevědomá žena se spolu s lektorkou
účastnice zamyslí nad pravidly,
která řídí jejich život.

Důležité je také umět se uvolnit,
odpočinout, na což je zaměřen
seminář Jsem v klidu. Koncentraci
na sebe a relaxaci přinese i tříměsíční kurz tchai-ti.
Sdružení Ženy50 pořádá i jazykové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé.
Na webu www.zeny50.cz je zveřejněn kompletní seznam připravovaných aktivit, které se konají
v sídle sdružení na Anenské 10,
bližší informace zde lze získat
každý čtvrtek od 15.30 do 17.30
hodin. K dispozici je také e-mail
info@zeny50.cz, nebo telefony
728 740 449 a 732 348 993.


Ing. Jana Jarušková
Ženy50

Takřka rodinné studi(jk)o S lehkou
hlavou nabízí Pohyb a odpočinek
Studi(jk)o S lehkou hlavou
připravuje kurzy jógy i programy pro rodiny s malými
dětmi.
Odpočinout si po práci je možné
ve studiu na Kounicově 10 na
lekcích jógy, power jógy, hatha
jógy, sahaja meditací, ashtanga
jógy, Port de Bras, taneční kontaktní improvizace či Contemporary dance.
„Pro rodiny s malými batolaty
i odrostlejšími dětmi pořádáme
v našem téměř rodinném studiu
pravidelné lekce jógy pro děti,

tvořivá dopoledne Arte pro děti
a mámytáty nebo Jógu pro mámy
s Kulihrášky. Nastávající maminky se u nás protáhnou na lekcích
jógy pro těhotné. Několikrát do
roka také pořádáme víkendové
pobyty spojené se zdravým pohybem a (b)lahoděním v přírodě,“
vypočetla připravené aktivity za
studio Lucie Stejskalová.
Všechny lekce vedou odborně
školení lektoři, ve skupinkách
je maximálně patnáct lidí.
Více na internetových stránkách www.slehkouhlavou.cz.

(red)

Novinářem, nebo moderátorem se mohou stát v Klubu Litina i školáci
V Klubu Litina si děti a mládež
vyzkoušejí novinářskou práci,
potkají známé osobnosti
a nahlédnou do práce nejen
českých redakcí.

nazývá Klub Litina a sídlí ve Středisku volného času v Lužánkách
na Lidické 50. Její členové se pravidelně scházejí, učí se vylepšo-

Pro zvídavé a neposedné ve věku
od sedmi do devatenácti let, kteří
by se rádi stali novináři a chtěli by
zajímavou práci vyzkoušet hned,
je tu Klub Litina.
Dětská tisková agentura je celorepubliková organizace zaměřená na děti, které si hrají na novináře. Jihomoravská redakce se
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vat své psaní článků, natáčejí rozhovory se slavnými osobnostmi
a dostávají se společně díky novinářským průkazům na místa, kam
se jen málokdo smí podívat.
Malí novináři spolupracují s Českým rozhlasem Dvojkou, píší
recenze pro nakladatelství,
moderují folklorní a filmové festivaly (Písní a tancem Luhačovice,
Dětský filmový a televizní festival
Oty Hofmana v Ostrově, Celostátní soutěž dětských zpěváků
lidových písní Zpěváček ve Velkých Losinách a další). Členové

mají i vlastní pořad na internetovém rádiu Domino.
Na rozdíl od dospělých novinářů, mladí redaktoři nic nemusejí.
Jen pokud chtějí, mohou publikovat články na internetových
Malých (ale našich) novinách
(www.dta.zde.cz), točit reportáže
na výstavách či dělat rozhovory
s umělci.
Více informací na www.dta.cz,
zájemci se mohou hlásit na
e-mailu litina.dta@gmail.com.


(red)

Volný čas

Otevřená zahrada vybízí návštěvníky k poznávání i oslavování
Dvanáct stanovišť, čtyři živly,
nespočitatelná zábava. To je
Otevřená zahrada Nadace Partnerství.
Otevřená zahrada se skládá se
ze dvou částí. Jednou je poradenské centrum, které celému prostoru zahrady vévodí. Jedná se
o názorný příklad moderního
a zeleného stavění. Tou druhou
pak je venkovní „výukové hřiště“
s dvanácti interaktivními stanovišti, která jsou rozdělena do čtyř
tematických skupin – Země,
Voda, Vzduch a Slunce.

V Otevřené zahradě se v průběhu
roku konají nejrůznější akce,
odborné semináře a přednášky,
tematické dny pro celou rodinu či
výukové programy pro žáky
základních a středních škol. Nově
jsou také k dispozici pravidelné
komentované prohlídky unikátního pasivního domu a možnost
uspořádat rodinnou či narozeninovou oslavu.
Areál na Údolní 33 je otevřený
každý den od 10.00 do 18.00
hodin. Více na www.otevrenazahrada.cz.  Monika Urbášková
Nadace Partnerství

V Lamacentru zavrčí kolovrátky
Základní organizace Českého
svazu
ochránců
přírody
Pozemkový spolek Hády
a Lamacentrum Hády zvou na
Loučení s létem v Lamacentru.
Den otevřených dveří přírodní
památky Kavky a celodenní akce
Loučení s létem v Lamacentru se
uskuteční 21. září od 10.00 do
17.00 hodin.
Průvodci návštěvníkům ukáží jedi-

nečné přírodní bohatství Hádů,
následně bude v Lamacentru připraven kulturní program v podobě
ukázek předení na kolovrátku,
malování na obličej a různých her
a soutěží pro děti. Odpoledne zpestří vystoupení hudební kapely
„000“.
Více na telefonním čísle
608 434 564 nebo na www.lamacentrum.cz.

(red)

Rezekvítek zve na exkurzi
Rezekvítek zve 12. října na
exkurzi „Krásy Dolních Kounic“ jihozápadně od Brna do
údolí řeky Jihlavy.
Ve městě se nachází řada památek z různých historických období
– kaple svatého Antonína, romantická zřícenina kláštera Rosa
Coeli, zámek, židovský hřbitov
a synagoga, renesanční a barokní měšťanské domy a také boží

muka stojící u cest. Se zajímavostmi Dolních Kounic a jejich
památek seznámí místní průvodkyně.
Cena exkurze je 260 Kč, v ceně
je doprava IDS JMK, průvodce,
vstupné do synagogy a kláštera
Rosa Coeli. Podrobnosti sdělí
Tereza Žižková, e-mailem
tereza.zizkova@rezekvitek.cz,
mobil 775 580 203. Více na
www.rezekvitek.cz.
 (red)

Expresivní terapie uzdravuje prostřednictvím uměleckých disciplín
Mezi expresivní terapie patří
především arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně – pohybová terapie.
Vzdělávací instituce Creatis na
Botanické 13 reaguje na vzrůstající zájem odborné i laické

veřejnosti a zve v rámci odborných kurzů přední specialisty.
Na rok 2013 připravila odborné
kurzy: Využití muzikoterapie
a muzikofiletiky při práci s dětmi,
žáky a studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami, Úvod
do tanečně pohybové terapie

Umění na vlastní kůži
Občanské sdružení Ars longa zve na Den
otevřených dveří 16. září.
V kulturním centru Musilka lektorky sdružení
přesvědčí, že umění je nejen věčné, ale je
také určeno všem. „Každý člověk si může
podle své chuti zazpívat, zatančit, namalovat
obraz nebo zahrát divadelní představení,“
podělila se o své předsvědčení předsedkyně
sdružení Mgr. Jitka Nedomová.
Na Dni otevřených dveří bude možné si
některé techniky vyzkoušet a dozvědět se
podrobné informace. Více je uvedeno také
na www.arsloga.cz.

(red)

a švédské metody muzikoterapie,
zaměřené na stimulaci funkcí lidského těla (FMT), Využití arteterapie a dramaterapie při zpracování vybraného tematického
celku – komunikace, Úvod do
rožnovského přístupu v arteterapii a Arteterapie – úvod do muzi-

Dětský den s Pavučinou
Brněnská pionýrská skupina 13. PS
S.T.O. Pavučina zve na Dětský den
aneb Tajemství mořských hlubin.
Letos se každoroční akce opět uskuteční
na Kraví hoře, a to 15. září od 10.00 do
16.00 hodin. Dětský den se koná za využití dotace města Brna a sponzorských darů
společnosti SAKO Brno.
Zvány jsou všechny děti i dospělí, na které
čeká spousta zážitků, malování hrnečků
nebo malování na obličej.

(red)

koterapie a imaginativních technik.
Všechny kurzy mají akreditaci
MŠMT a MPSV. Jejich termíny
a podrobné informace na
www.creatis.cz.


(red)

Výstava sukulentů
Výstava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin se koná od 27. září do 6. října
denně od 10.00 do 18.00 hodin.
K vidění bude kolem dvou set exponátů tvořených společenstvími sukulentních rostlin
v miskách z přírodního kamene nebo v keramických objektech všemožných tvarů. Ozdobou podzimní výstavy budou květy živých
kamenů mnoha druhů, tygřích tlamiček a dalších kosmatcovitých sukulentů z jižní Afriky.
Výstava je připravena v Zahradním centru
Čtyřlístek na ulici Bystrcká 40.


(red)
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice
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Neziskovky

Kontakt bB hledá dobrovolníky pro výuku plavání tělesně postižených
Od začátku září se mohou hlásit zájemci, kteří by se rádi podíleli na výuce plavání tělesně
postižených jako plavečtí
instruktoři.
Celoroční plaveckou výuku pořádá brněnské středisko Kontaktu
bB ve Sportovním a rekreačním
areálu Kraví hora, v řečkovickém
bazénu a nově i na bazénu v areálu Centra Kociánka. Každým rokem se tohoto programu zúčastní
okolo osmdesáti plavců.
Výuka plavání tělesně postižených probíhá formou individuální
výuky na bázi originální metodické řady nazvané „Konev“ podle
zakladatelů sdružení – paralympijského vítěze Martina Kováře
a jeho trenéra Jana Nevrkly.
„Bez dobrovolníků by naše práce
nebyla možná. Celkem jich každoročně do naší činnosti zapojíme
okolo čtyřicítky. Značná část jich
je z řad studentů vysokých škol,

kteří v okamžiku ukončení svého
studia už nemohou ve spolupráci
pokračovat. Plavecká výuka začíná v říjnu, od září proto nabíráme
nové pomocníky a v druhé půlce
měsíce pro ně připravujeme
v odpoledních hodinách školení.
Všichni, kteří mají blízko k vodě
a chtějí svůj čas prožít v dobrém
kolektivu při smysluplné práci, nás
mohou kontaktovat na telefonu
724 372 773 nebo e-mailem
brno@kontaktbb.cz,“
vybídl
vedoucí brněnského střediska
sdružení Jan Drobný.
Kontakt bB byl založen v roce
1998, působí ve čtyřech městech
– Praze, Brně, Karlových Varech
a Českých Budějovicích. Brněnské středisko připravuje celoroční
výuku plavání pro více než osmdesát plavců s tělesným postižením všech věkových kategorií.
Vede také plaveckou přípravku
pro předškolní děti z Dětského
centra na Hlinkách. Celoroční pla-

vecký program doplňují výjezdy
na závody, týdenní pobytové akce
a drobné sportovní a kulturní akti-

vity. Více informací o činnosti
sdružení na www.kontaktbb.cz.

(red)

Občanské sdružení Na počátku poskytuje pomoc těhotným ženám v tísni
Během první poloviny letošního roku se podle sociálních
pracovnic počet těhotných žen
v nepříznivé životní situaci zvýšil oproti stejnému loňskému
období o jednu třetinu.
Občanské sdružení Na počátku
provozuje poradnu pro těhotné
ženy v tísni. Zvýšení jejich počtu
dávají do souvislosti se zhoršující
se ekonomickou situací domácností i zvyšujícím se napětím ve
společnosti, neboť právě tyto okolnosti bývají prvotní příčinou
následných sociálních problémů
spojených s těhotenstvím.
„Mezi nejčastější případy, které
řešíme, patří neplánovaná těhotenství žen, které již mají jedno

nebo dvě děti, a vědí, že další již
nebudou schopné uživit,“ uvedla
vedoucí poradny Kamila Culíková. Často také dochází k tomu, že
se s nově nastalou situací nedokáže vyrovnat manžel nebo partner a od ženy odejde nebo jí vyhodí z bytu či domu. Podobně je
tomu i u mladších klientek, kdy
dceru, těhotnou dívku, napospas
ulici nechávají vlastní rodiče. Ve
dvanácti procentech případů byly
ženy kontaktující poradnu oběťmi
domácího násilí.
„Obvyklou komplikací jednotlivých případů je zadluženost,
nezaměstnanost a dlouhodobě
nefunkční vztahy. Za takové situace představuje nová výzva
v podobě neplánovaného těho-

tenství katalyzátor všech neřešených problémů, vyhrocení vztahů
a následnou krizovou situaci
nastávající maminky. Ta se nečekaně ze dne na den ocitá bez
přístřeší, bez prostředků a bez
naděje na dobrý život svého dítěte,“ dodala Kamila Culíková.
Často pak ženu nenapadne jiné
řešení, než umělý potrat, se kterým se však neztotožňuje a který
může být do budoucna příčinou
silného traumatu. „V takovém stavu je nejlepší obrátit se na odborníky, kteří mohou pomoci s hledáním cest, jak nepříznivou
situaci řešit,“ doporučila Culíková.
Poradna provozovaná občanským sdružením Na počátku

poskytuje odborné sociální poradenství těhotným ženám, které
se v důsledku svého těhotenství
dostaly do nepříznivé životní
situace. Pomoc vychází z individuálních potřeb žen. Je poskytována způsobem, který je podporuje v aktivním řešení situace,
v rozvoji dovedností pro samostatný život a směruje je k začlenění zpět do přirozené komunity.
Více na telefonech 548 221 405
a 774 440 821 nebo e-mailu
poradna@napocatku.cz.



(red)

Ohlasy

Vyjádření k záměru radnice zrušit zahrádky na Kraví hoře
Po přečtení článku o záměru zrušit na Kraví hoře zahrádky chci
vyjádřit svůj nesouhlas, i když tam
zahrádku nemám. Město neudržuje řádně ani současnou zeleň
a tolik by jí mělo přibýt? Vyřešit

by se měla situace s neudržovanými plochami kolem garáží,
problém vyhořelého objektu na
Žižkové. Nahoře je neudržované
hriště. Sportovišť je tam dost.
Zahrádky slouží celým rodinám

a především starší generace, která nestojí o sportoviště, je hojně
využívá k aktivnímu prožívání stáří. Starší nevidí smysl v adrenalinové zábavě, vydávání energie
sportem, ale rádi fyzicky pracují.

Nový záměr slouží mladým a pejskařům. Mladé lidi zahrádkaření
nezajímá, ale mnoho lidí
k této bohulibé činnosti v určitém
věku přirozeně dospěje. V naší
Pokračování na straně 28
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Ohlasy
Pokračování ze strany 27
republice je to tradiční a velmi rozšířený koníček, který je lukrativní
pro podnikatele se zahradnickým
materiálem a rostlinami.
Na jednu stranu je tu petice občanů, kteří chtějí zahrádky zrušit,
ale je tu také Český svaz zahrádkářů, který má stejné právo do
problému mluvit. Obávám se, že

za záměrem přebudování zahrádkových kolonií na veřejnou zeleň
není jen zájem o blaho občanů,
jsou v tom jistě obrovské peníze?
Zajímalo by mě, jak takové rušení
zahrad bude probíhat? To se zruší
ploty, odvezou domky a postříká
se to celé herbicidem, bagry rozorá, vytrhají se stromy a začne na
zelené louce? Nebo se při rekon-

strukci využijí cestičky v kolonii
a nechají se stát stromy, které si
tam zahrádkáři vysázeli a nyní
jejich ovoce budou sklízet všichni
občané Brna? Údržba vzniklého
díla je velmi nákladná. Zodpovědně říkám, že je to nesmysl a vyhazování peněz, které už dnes na
údržbu zeleně ve městě chybějí.
Prosím, aby se město do tohoto

megalomanského
projektu
nepouštělo, snažilo se pochopit
všechny strany a udělalo rozumný
kompromis, se kterým budou spokojeni všichni a nikdo nebude
vyloženě nešťastný, což se v případě zničení zahrádek stane
mnoha lidem.


Magdaléna Chytrá

V rubrice Ohlasy jsou zveřejněny reakce na články z minulých čísel zpravodaje nebo dění v městské části Brno-střed a nevyjadřují
názor redakce.

Sport

Cyklistická špička se již popáté vydá na náročnou trasu městem
do moravské metropole nejlepší čeští cyklisté na horských
kolech.

Na Pells MTB kritériu se z cen radují i ti nejmladší
Na závěr bikové sezony si

v neděli 22. září nacházejí cestu

Láká je atraktivní závod Pells MTB
kriterium v centru města, který je
pověstný velmi zajímavou tratí.
I v letošním pátém ročníku čeká na
českou špičku trať vedoucí nejzajímavějšími částmi Brna se strmým
stoupáním na hrad Špilberk, které
vystřídají krkolomné sjezdy prošpikované desítkami schodů.
„Hlavní závod odstartuje ve 14.30
hodin na Dominikánském náměstí.
V dopoledních hodinách proběhnou
na stejném místě závody dětí. Divákům se představí prostřednictvím
řady stánků partneři závodu, novin-

kou letošního ročníku je pak spolupráce s Nadačním fondem Martina
Foukala, který se zasazuje o prohloubení preventivní péče o sportující mládež,“ seznámila s připraveným děním za pořadatele závodu
Mgr.Regina Balounová. Slavnostní
vyhlášení výsledků závodu je plánováno na 16.00 hodinu.
Více informací, časový harmonogram a aktuální zprávy o závodě
přinášejí stránky www.mtbkriterium.cz.
 (red)

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Univerzita Brno přesunula plavání z Ponávky na bazén za Lužánkami
Oddíl plaveckých sportů Univerzity Brno slaví letos padesát
let od založení. V posledních
letech se věnuje především
výuce plavání mládeže.
Univerzita Brno byla původně
pouze závodním oddílem skoků
do vody.Vysokoškoláci, využívající
nízkou vodu v bazénu na Ponávce,
se účastnili jen studentských přeborů.V soutěžích pořádaných plaveckým svazem začali startovat
na podzim 1972. Přestože šlo vždy
o ryze amatérský oddíl, dosáhl ve
své historii nemalé úspěchy – třeba dva světové rekordy (La Manche a Gibraltar), bronz z mistrovství světa, stříbro z mistrovství
Evropy, vítězství v závodu světového poháru, finále světové Univerziády nebo (tehdy) československé rekordy. Družstvo mužů se

také deset let drželo mezi střediskovými, tedy profesionálními oddíly v bývalé federální lize.
Jestliže tyto úspěchy nejsou většině veřejnosti příliš známé, nejinak je tomu i s další činností, které
se Univerzita věnuje již dvanáctým
rokem. Je to plavání mládeže.
První zásadou je: Zkusíme to
s každým. Tak se do klubu dostávají i děti, které jiní nechtějí, protože se jim zdají příliš staré. I když
se nestanou závodními plavci, najde se pro ně místo. A také nezbytná dávka trpělivosti. U mnohých je
totiž nutno nejprve odstranit závažné technické nedostatky. Jako
v každém závodním oddílu, jsou
ale také v Univerzitě rádi, když se
členové účastní závodů. Ovlivňuje
to totiž výši dotací, které oddíl
dostává. Druhou zásadou je:
Snažme se být co nejlevnější. Uni-
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verzita na dětech rozhodně nevydělává a družstva žáků udržuje jen
díky podpoře města, ale také symbolickým odměnám cvičitelů. Ti
jsou většinou mladí a tedy věkově
blízcí svým svěřencům. Všichni
však mají požadovanou trenérskou kvalifikaci a jsou vesměs
účastníky mistrovství republiky.
Podzimní stáže studentů Fakulty
sportovních studií umožňují ještě
snížit počet dětí, které připadnou
na jednoho cvičitele. Nevýhodou
je malý výběr hodin. Oddíly, které
začaly s dětmi dříve, se totiž snaží
držet si svoje hodiny, a tak je rozšíření činnosti téměř nemožné.
Další problém vznikne v nastávající sezoně. Nový správce Ponávky, společnost Starez Sport, se
totiž rozhodl vyhradit hodiny od
19.00 veřejnosti. Univerzita tak přišla o blok, v němž trénovaly nej-

prve děti a poté dospělí. Od září
je tedy nucena přesunout se na
Lužánky. Pro mládež zůstává
zachována hodina od 18.00 hodin.
Přihlásit se je možné vždy 15 minut
před začátkem hodiny, případně
na telefonu 739 389 711 (Jiří
Povolný) nebo e-mailem na adrese
povolnyj@seznam.cz. Nevýhodou je, že oproti Ponávce nejsou
Lužánky vhodné pro úplné neplavce. Přesto vedení oddílu věří, že
se tato skutečnost neprojeví na
menším zájmu žáků o tuto hodinu.
Po odstávce na bazénu na Kraví
hoře začnou tréninky Univerzity
18.září vždy od 17.00 hodin. Skoky do vody, které jsou součástí
oddílu, zahájí svoji činnost na
Lužánkách 11.září v 17.00 hodin.


Jiří Povolný
Univerzita Brno

Sport

Nejlepší nadhazovač Extraligy učil malé baseballisty angličtinu
Areál VSK Technika Brno na
Kraví hoře hlásí rekordní počet
nejmladších adeptů baseballu.
Během tří běhů letních tréninkových campů se vystřídalo na hřišti
čtyřiaosmdesát dětí ve věku od
sedmi do devíti let. V pětidenním
programu se účastníci zabývali
všemi dovednostmi, které musí
ovládat, aby je pálka poslouchala
jak má, ruce chytaly a házely,
nohy běhaly a hlava aby zvládla
na první pohled nesrozumitelná
pravidla hry.
První skupinu zasáhla vedra
vpravdě tropická a s velkou radostí

byla do programu zařazena
i návštěva nedalekého koupaliště.
Odpolední lekce odborné sportovní angličtiny, které byly vedeny nejlepším nadhazovačem Extraligy
Trevorem Caughey (USA) zaujaly
i přihlížející rodiče, kteří se pokoušeli proniknout do tajů baseballu
prozatím jenom teoreticky.
Můžeme očekávat, že na zářijovém turnaji nejmladších uvidíme
zase o kus lepší hru než vloni,
protože nadšení na campech
nechybělo, a to ani při teplotě čtyřicet dva stupňů Celsia.

Ing. Rudolf Drnec
VSK Technika Brno

Tenis je ideální sportovní aktivitou i pro méně průbojné děti
Tenisová škola Tallent již dvacet
let přivádí k bílému sportu tisíce dětí všech věkových kategorií. Podzimní trimestr zahajuje 23. září.
Tenisová škola si neklade za cíl
vychovávat pouze nové Kvitové

a Berdychy, do skupinové tenisové výuky zapojuje všechny děti
bez ohledu na to, zda mají nebo
nemají talent.
Tenis je vhodný i pro děti, které
nejsou dostatečně dravé pro
kolektivní sporty. Hra učí vytrvalosti, soustředěnosti a umění fair

play. Zároveň podporuje zdravý
rozvoj dítěte, jeho pohybové i psychické vlastnosti.
„Všem, kteří se včas přihlásí do
podzimního trimestru, nabízíme
dvacetiprocentní slevu nebo raketu
Head zdarma. Jak trénink vypadá
se mohou přijít podívat v týdnu od

16. do 20. září,“ pozvala děti za tenisovou školu Marcela Turoňová.
Podrobné informace o místech
ukázek i samotných kurzech jsou
uvedeny na www.tallent.cz, informace lze získat také na telefonu
777 260 262 či e-mailu info@tallent.cz.
 (red)

Kultura

Divadlo žen a mužů uvádí premiéru divadelního blues pro sólo matky
Představení Samodiva odehraje
deset nezaměstnaných matek
samoživitelek v unikátním projektu občanského sdružení Tripitaka a Centra experimentálního divadla.
Premiéra inscenace je připravena
na Sklepní scéně Divadla Husa na
provázku 13. září v 19.30 hodin.Ten
samý den bude od 14.00 hodin

veřejná generálka. Reprízy jsou plánované na 14. září od 19.30, pondělí
16. září od 10.00 a 19.30 a 30. září
od 19.30 hodin.
Deset nezaměstnaných matek
samoživitelek, prošlo v březnu
výběrovým řízením. Na šest měsíců (od dubna do září 2013) tak získaly smlouvu a byly zaměstnány
v projektu Divadlo žen a mužů.
Dostávaly kromě psychologického,

sociálního a právního poradenství
hodiny herectví a tance s profesionálními lektory, dále prošly i dílnami
kreativního psaní, během kterých
se snažily zachytit přelomové
okamžiky svého života, své minulosti. Z napsaných textů se pak
postupně rodil námět inscenace,
který v mnohém překračuje základní téma genderově podmíněné diskriminace na trhu práce směrem

k autentické výpovědi o životní
situaci sólo matky v současné společnosti, o rozpadu tradičního
modelu rodiny, o nových dimenzích
samoty západního člověka i o síle
bojovat za svůj život i život svých
dětí. Unikátní projekt divadla
v sociální akci je financován z prostředků ESF a rozpočtu ČR.

MgA. Katka Kelarová
Divadlo mužů a žen

Den architektů udělí nultou lekci Základů urbanistické gramotnosti
Festival Den architektury seznámí od 5. do 6. října se zajímavostmi českých měst, zavítá
i na Slovensko a do Londýna.
V Brně je připraveno pět prohlídkových tras.
Třetí ročník procházek vedených
architekty, historiky či teoretiky
architektury zavítá letos do jednačtyřiceti měst. „Neúnavně objevujeme architekturu, často i tam,
kde zdánlivě žádná není. Snaží-

me se tak zprostředkovat povědomí o kvalitních stavbách
a zvýšit citlivost vůči našemu nejbližšímu okolí,“ uvedla zakladatelka festivalu a architektka Marcela Steinbachová.
V Brně na zájemce čeká procházka s názvem „Nohama mnohýma
Brnama“, která 5. října ukáže, co
dělá město dobrým nebo špatným. Architekti Roman Čerbák
a Martin Klenovský provedou po
příkladech brněnského (ne)urba-

nismu od středověku po dnešek
a udělí nultou lekci Základů urbanistické gramotnosti. Sraz v 10.00
hodin na Šilingrově náměstí.
Návštěva výstavy architektky,
designérky a výtvarnice Růženy
Žertové je připravena 5. října na
Špilberku, sraz je ve 14.00 hodin
na pokladně.
„Domy v moci“ v okolí Kounicovy
ulice představí 5. října architektka
Bára Šimonová, sraz v 17.00
hodin na Konečného náměstí.

Diskutovat o typických prvcích
periferní zástavby se bude na procházce v Tuřanech, sraz 5. října
ve 20.00 hodin v ústí ulice Jubilejní v Tuřanech.
Ti, kteří chtějí poznat i jiná místa
nežli Brno, mohou využít prohlídek
v dalších sedmatřiceti městech
nebo se vypravit na Slovensko do
Trenčianských Teplic, nebo Piešťan, nebo vyrazit do Londýna.
Více na www.denarchitektury.cz
a www.kruh.info.
 (red)
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Kultura

První nafotografovanou událostí na světě je brněnská oslava Božího Těla

Husova ulice se zbytky Brněnské brány
Knihy vydavatelství Josef Filip
1938 mapují především historii
Brna a brněnského regionu.
Ing. Vladimír Filip navazuje na
vydavatelskou činnost svého
otce Josefa Filipa. Nyní vydal
knihu Nejstarší fotografie,
Brno, Město – lidé – události.
Co vás k vydání knihy přivedlo?
Tentokrát měla hlavní slovo náhoda. Objevil jsem dvě staré fotografie náměstí Svobody, které
k sobě přesně padly. Postupně
jsem vypátral dalších jedenáct na
sebe navazujících fotek tvořících
kruh. Zkompletoval jsem tedy celkové panorama Brna, které z věže
svatého Jakuba pořídil v roce
1867 J. Homolka. To mě motivovalo k vydání knihy složené z nej-

starších fotografií důležitých ulic
a náměstí středu Brna, jejíž
součástí tři metry dlouhé panorama je.
Z kterého roku je nejstarší fotografie v knize?
Města se ve fotografických počátcích téměř nefotografovala, více
snímků vznikalo až s rozvojem
fotografické techniky, kdy se
zkrátila doba expozice. Nejstarší
fotka v knize je z roku 1841, pořídil ji profesor Friedrich Franz už
dva roky po objevení daguerrotypie. Je dokonce starší než první
pražská fotografie. V tomto roce
Franz nafotografoval celkem tři
fotografie, dochovala se jen jediná. Zachycuje slavnost Božího
Těla na Zelném trhu. Říká se, že
je to první fotografie na světě,
která zobrazuje nějakou událost.

V kterém období se Brno nejvíce proměnilo?
Velkou proměnu města můžeme
připsat už Josefu II., který mnohé
církevní budovy přeměnil na sklady nebo jiné užitkové budovy.
Na zmizení mnohých historických
památek se zásadním způsobem
podepsala brněnská radnice, která motivovala na přelomu 19.
a 20. století daňovými úlevami
majitele domů ke zboření starých
budov a vystavění nových. Díky
tomu už na náměstí Svobody
nestojí třeba Královský dům, ve
kterém přespal i Karel IV. a na
Dominikánském náměstí gotická
kaple, která byla zřejmě nejvzácnější brněnskou památkou.
Negativně se samozřejmě na
městě podepsalo také bombardování za druhé světové války.
Jak dlouho už pohlednice sbíráte?
Nesbírám jen pohlednice, ale také
fotografie, pohlednicemi jsem
však začínal. Jsou obrovským
zdrojem informací. Dříve reagovaly na každou významnou
i méně významnou událost.
Vycházely při příležitosti sjezdů,
vydávaly je spolky, vznikaly třeba
i jako reakce na projev neoblíbeného poslance a podobně.
Kdy vás napadlo soubory
pohlednic vydávat?
Byl jsem kdysi v Rožnově pod
Radhoštěm a narazil jsem na knihu starých pohlednic tohoto města. Vlastnil jsem tehdy už rozsáhlou sbírku brněnských pohledů,

takže jsem se rozhodl zkusit něco
podobného. Vzhledem k množství
materiálů je v nakladatelství
postupně publikujeme řazeny do
tematických celků.
Kolik pohledů a fotografií
v archivu máte?
Odhaduji, že by to mohlo být okolo
sta tisíc pohlednic a fotografií přibližně stejné množství.

Co připravujete do budoucna?
Plánů je mnoho, témat, která
čekají na zpracování a vydání
nepřeberně. Koncem letošního
roku připravujeme zakončení trilogie o Brnu v době protektorátu.
Dále chystáme publikaci fotografií
pořízených fotografem A. Kunzfeldem, které zachycují přestavbu
Brna na přelomu 19. a 20. století
a také druhý díl Nejstarších fotografií.

(red)

Ensemble Opera Diversa připravila pro posluchače chrámový koncert

Na svátek svaté Ludmily 16. září
v 19.30 hodin se v brněnském
chrámu svatého Augustina

uskuteční další z chrámových
koncertů Ensemble Opera
Diversa.
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Na koncertu vystoupí smyčcový
orchestr Ensemble Opera Diversa a komorní sbor Versus pod taktovkou Tomáše Krejčího.
Kromě reprízy radostného Kyasova Magnificat zazní také šestidílná kantáta Apocalypsis Ioannis
pro smyčce, sbor a sóla slovenského skladatele Petera Zagara
(nar. 1961) z roku 1997. Přívlastkem „překvapivě konsonantní“
tuto skladbu ve svém komentáři
k dílu slovenských skladatelů (blíže viz His Voice 1/2008) charakterizoval skladatel Jaroslav Šťastný alias Peter Graham (nar. 1952).
Jeho Sonata da chiesa pro smyčce vznikla ve stejném roce jako
Zagarova Apokalypsa a její zařa-

zení na program koncertu vychází
jednak z tradice chrámových
sonát, užívaných zejména v období baroka při mešní bohoslužbě, ale také z určitých společných rysů Apokalypsy, Sonaty
i Magnificat, reflexe technik
a kompozičních přístupů minulých staletí i spíše niterné duchovnosti.
Koncert příznačně otevře kratší
skladba pro smyčce s názvem
Introitus, kterou pro tuto příležitost
napsal Ondřej Kyas.
Více informací na www.operadiversa.cz


Mgr. Zdeněk Nečas
Ensemble Opera Diversa

Kultura

Festival orientálního tance Tales of Sahara promění Babylon v Orient

Mezinárodní festival tance
a kultury orientálních zemí
Tales of Sahara 2013 přináší
exotikou nabité dny od 9. do
13. října.
Do jihomoravské metropole festival přivede taneční hvězdy nejen
z celé Evropy a České republiky.
„Diváci se mohou těšit na zvučná

jména jako jsou Orit Maftsir
z Izraele, Elis Pinheiro z Brazílie,
Rachid Alexander z Holandska
nebo Katalin Breban z Maďarska,“ lákala k návštěvě festivalu
zakladatelka a organizátorka festivalu Tereza Klementová.
Program čtvrtého ročníku je nabitý a nabízí nová lákadla i pro širokou veřejnost, která o orientálním

světě a tancích zatím moc neví.
„Zveme každého, kdo chce zažít
trochu orientální exotiky 11. října
do Babylonu na Kounicově 20.
Uvidí zde taneční vystoupení
amatérských i profesionálních
tanečnic a souborů, dětskou
taneční show, finále taneční soutěže, výuku skupinového tance
Dabke z Libanonu a mnohé další.

září 2013
sobota 14. září, 15.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Moravská galerie v Brně
– nádvoří Místodržitelského paláce
sobota 14. září, 20.00 hod.
koncert kapely divadla Polárka
Moravská galerie v Brně
– nádvoří Místodržitelského paláce

čtvrtek 26. září, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
pátek 27. září, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
derniéra
sobota 28. září, 10.15 a 15.30 hod.
O hodném drakovi

úterý 17. září, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek

sobota 28. září, 17.00 hod.
Dětská dílna

čtvrtek 19. září, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

pondělí 30. září, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi
Změna programu vyhrazena!

pátek 20. září, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe
sobota 21. září, 19.00 hod.
Letní den
Moravská galerie v Brně
– nádvoří Místodržitelského paláce
úterý 24. září, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.



(red)

září 2013
středa 25. září, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

pondělí 16. září, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek

středa 18. září, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

Vstup je zdarma,“ seznámila
s programem Klementová.
Vyvrcholením festivalu je však
tanečně-divadelní představení
12. října v Divadle Bolka Polívky,
kde se představí hvězdy festivalu.
Více na www.festivaltance.com.

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

úterý 3. září v 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze
světa literatury
úterý 10. září v 19.30 hod.
T4
Roman Dragoun, Vladimír „Guma“ Kulhánek, Stanislav „Klásek“ Kubeš, Martin Kopřiva na Leitnerce!

čtvrtek 26. září v 19.30 hod.
241. večer P.T.O.
Ozvěna a Trapsavec
neděle 29. září v 15.00 hod.
Divadlo Věž
Radovanovy radovánky – veselý pohádkový příběh
Změna programu vyhrazena!

úterý 17. září v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Bob Dylan – básník rozrazil rockovou bránu

KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí od 18.00
hod.

pátek 20. září v 18.00 hod.
Třikrát Sedlfest
Domácí žvýkání – jazz, blues
Bedofem – moravské spodní proudy
Hefaistova lyra – post metal

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD

neděle 22. září v 19.00 hod.
Vít Kornhäuser&Company
pod záštitou Soukromé školy populárního zpěvu
středa 25. září v 19.30 hod.
Mošny a Jen tak tak
folk z Brna a Jindřichova Hradce

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

VINOBRANÍ V AVIONU
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
RFKXWQiYN\EXUĀiNXYtQDWUDGLĀQtFK
X]HQLQDVODGNíFKNROiĀNĞ='$50$
NDæGíGHQY]iĖt
SURGHMYtQ]Y\EUDQíFKPRUDYVNíFKVNOHSĞ
YíVWDYD.UiV\0RUDY\YHYHONRSORäQíFK
IRWRJUDILtFK
YLQDĖVNpF\NORVWH]N\YNRVWFH
QDXĀWHVHQDNXSRYDWYtQR
VODYQpRVREQRVWLDYtQR

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

J A Z Y KO VÁ Š KOL A

.85=<$1*/,ą7,1<

SURGRVSĕOpLGĕWL
YPDOøFKVNXSLQNiFK
6WtPWRLQ]HUiWHP]tVNiWH
VOHYX]NXU]RYQpKR
ZZZVPDMOF]

1HO]HNRPELQRYDWVMLQøPLVOHYDPL

NÁTĚRY dveří 350 Kč/kus,
oken, fasád, radiátorů atd.
tel: 606 469 316, 547 225 340
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

Více info na www.mesicvavionu.cz

peugeotprofessional.cz

3. 9. – 24. 9. 2013

PŘIJĎTE NA PŘEHLÍDKU PROFESIONÁLŮ!

UŽITKOVÉ VOZY
PEUGEOT ZA
7 000 KČ MĚSÍČNĚ

SMLOUVA OPTIWAY
„SERVIS“ NA 100 000 KM
ZDARMA

DENNĚ 2 KARTY CCS
V HODNOTĚ
3 000 KČ

Kombinovaná spotřeba (l/100 km) a emise (g CO2/km): Bipper 1.3 HDi 75 k 4,5 l/100 km a 119 g/km, Partner Furgon L1 1.6 HDi 90 k STT 4,5 l/100 km a 118 g/km, Expert Furgon L1H1 1000 2.0 HDi 128 k 6,4 l/100 km a 168 g/km, Boxer Furgon L1H1 3000 2.2 HDi 130 k 7,4 l/100 km
a 195 g/km. Max. splátka 7 000 Kč měsíčně platí při využití financování s Peugeot Finance v rámci produktu Maxi 7000 a v případě nákupu užitkového vozu do maximální ceny: Bipper max. 259 914 Kč, Partner max. 274 900 Kč, Expert max. 434 900 Kč, Boxer max. 484 900 Kč při
délce financování 12 až 72 měsíců pro modely Bipper a Expert a 24 až 72 měsíců pro modely Partner a Boxer při akontaci 0–70 % v závislosti na ceně vozu a délce financování. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Smlouva OPTIWAY „servis“ na dobu 2 let od zakoupení nového
užitkového vozu nebo najetí 100 000 km pouze oproti předloženému kuponu. Tato obchodní nabídka platí jen pro podnikatele. Foto je pouze ilustrativní. Více na www.peugeotprofessional.cz.

Navštivte Peugeot Professional Roadshow 2013, která proběhne od 3. září do 24. září v celé České republice.
Seznamte se s užitkovými vozy Peugeot, které nyní nabízíme za 7 000 Kč měsíčně. Pouze na roadshow navíc získáte kupon na smlouvu Optiway „servis“ na 100 000 km zdarma a také můžete denně vyhrát 2 karty
CCS v hodnotě 3 000 Kč.

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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