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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Rozhovor s osobností tohoto měsíce jsme si
nechávali až na prosinec, kdy bude mít narozeniny. Ale čas kvapí a některé věci by se
neměly odkládat. Na přelomu května a června
se konala v Brně vernisáž kalendáře a velkoplošných fotografií dvanácti špičkových sportovců, kteří se rozhodli podpořit projekt „Máš
koule“. Jeho smyslem je upozornit na nebezpečí rakoviny varlat postihující zejména dospívající chlapce a mladé muže. Přestože se
výskyt tohoto typu nádoru za posledních dvacet let ztrojnásobil, informace o příznacích,
možnostech prevence či metodách časného
záchytu jsou minimální. A že by se právě s tím
nemělo otálet, to z těch dvanácti borců z kalendáře ví nejlépe badmintonista Petr Koukal.
Pokračování na str. 15
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Škola je za námi a léto před
námi…

Léto v centru nabídne vystoupení hudebních
legend i zábavný program pro děti
Radnice městské části Brno-střed připravila na letošní prázdniny zatím největší
porci zážitků pro malé i velké. Série akcí
nese název Léto v centru a do 30. srpna
nabídne program v parku na Moravském
náměstí, na pláži na náměstí Svobody a na
koupališti Kraví hora.
Centrem dění se stane park na Moravském
náměstí. Každé páteční odpoledne bude
vyhrazeno dětem. Od 14.00 hod. budou připraveny výtvarné dílny, které od 15.30 hod.
vystřídají divadelní přestavení. Od pěti hodin
se pak bude pokračovat hudebním programem pro dospělé – prostor dostanou začínající a méně známí hudebníci a skupiny, kteří
vystoupí v rámci projektu Music Point. A večery budou patřit hvězdám brněnským i mimobrněnským, a to napříč žánry. Pozvání pořadatelů přijaly například brněnské rockové
legendy Progres 2 nebo Kern, akusticky
zahraje Pavlína Jíšová a přátelé, Cimball Classic či Cop, publikum jistě zaujmou i kapely

Imodium, Rybičky 48, Jarret a We On The
Moon. Vstup je zdarma a akce proběhnou za
každého počasí.
Ani letos nebude chybět hudební program na
pláži na náměstí Svobody. Koncerty se
konají každý prázdninový čtvrtek odpoledne
a nabídnou převážně akustickou hudbu, ať už
folkovou, ale i popovou a bluegrassovou, představí se i dva vokální soubory. I na tato vystoupení je vstup zdarma.
Hudba se pro letošek vrátí i na koupaliště
na Kraví hoře, kde jsou připraveny koncerty
kapely Flying Parties (1. července), legendárního zpěváka Petera Lipy (4. srpna) a jedinečného jednočlenného orchestru Circus
Ponorka (21. srpna). Vstup je zdarma pro platící návštěvníky koupaliště.
Kompletní program je k dispozici na webu
www.letovcentru.cz.Organizačně Léto v centru zajišťuje kulturní a vzdělávací středisko
městské části Brno-střed ve spolupráci se
Sportovním a rekreačním areálem Kraví hora.

(red)
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Zahájení kampaně
„Máš koule“

28
Junior slaví čtvrt
století působnosti

S prvními prázdninovými
dny bych rád na tomto
místě poděkoval pedagogům,
kteří
působí
v našich školách, za jejich
obětavou a kvalitní práci.
Že je o děti dobře postaráno a že školy dokáží vymyslet a připravit
spoustu zajímavých aktivit, si můžete přečíst v tomto čísle zpravodaje.
Zároveň se také dozvíte, co všechno se
v centru Brna bude v následujících dvou
měsících dít – a není toho rozhodně málo.
Zveme vás na sérii volnočasových
a hudebních akcí Léto v centru, k návštěvě letního kina na Riviéře, na Bohemia
Jazz Fest na náměstí Svobody, na tradiční Shakespearovské slavnosti na Špilberku, na Měsíc autorského čtení nebo
na Mezinárodní kytarový festival či na
gastronomický festival Jídlo zblízka.
Škola je tedy za námi a léto před námi –
přeji dětem hodně zážitků a dospělým
vydařenou bezstarostnou dovolenou.

Mgr. Libor Šťástka,
starosta

31
Rozhovor
s Petrem Lipou

Pozvánka na Měsíc
autorského čtení

Akce radnice

Hvězdy nad Kraví horou podruhé zazářily. Přinesly poučení i zábavu
Jak přivolat pomoc hasičů
nebo policie a jak zachránit
život tonoucímu – to vše se
mohly děti naučit a dospělí si
zopakovat 24. května v areálu
koupaliště na Kraví hoře.
Druhý ročník akce Hvězdy nad
Kraví horou prostřednictvím zajímavých ukázek zásahů složek
Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje přinesl dětem před prázdninami
potřebné poučení. Vrcholem celého programu byl přílet záchranářského vrtulníku a jeho prohlídka.
Svoji činnost na koupališti pre-

zentovaly také neziskové organizace, které v městské části Brno-střed působí v oblasti prevence
kriminality. Páteční odpoledne
dětem zpestřilo vystoupení Divadla Koráb a kapely Pískomil se
vrací. Podvečer pak pódium na
koupališti patřilo skupině Reej,
Javorům s Hanou a Petrem Ulrychovými a kapele Navostro. Program, který si přišlo užít okolo pěti
tisíc návštěvníků, připravila radnice společně se svým kulturním
a vzdělávacím střediskem. Více
fotografií a video z akce na
www.stred.brno.cz.

(red)
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Akce radnice

V Miminovské rychlovce odstartovala stovka nejmladších závodníků

V parku na Kraví hoře se
26. května sešli na Cyklohrátkách malí i větší cyklisté, aby
předvedli své jezdecké umění.
Připraven pro ně byl vyřazovací
cyklozávod ve čtyřech kategoriích
podle velikosti kola. Nejpočetnější
skupina nejmladších jezdců pak

soupeřila ve speciální disciplíně
zvané Miminovská rychlovka, která byla otevřena i pro tříkolky,
odrážedla, koloběžky a kočárky.
Jestli jsou děti stejně šikovné jako
rychlé prověřila jízda zručnosti
plná úkolů a překážek. Vítězové
se radovali z diplomů i cen, které předala členka vedení rad-

nice městské části Brno-střed
JUDr. Markéta Vaňková a městští
strážníci. Účastníci akce se mohli
díky Klubu českých turistů zúčastnit také orientačního závodu po
Kraví hoře a vědomostní soutěže.
Děti fandily ukázkové jízdě cyklohlídky městské policie, jejich
obdiv si získal několikanásobný

mistr světa v biketrialu Václav
Kolář a elitní jezdec Miloš Zavadil.
Nadšení vzbudila také exhibice
profesionálního jezdce na jednokolce Adama Gerži. Cyklohrátky
připravilo společně s radnicí její
kulturní a vzdělávací středisko.


(red)

Dětem k jejich svátku zatančili pejsci. Popřát jim přišlo i slunce

Na Dětský den radnice městské
části Brno-střed svítilo 1. června v Björnsonově sadu slunce.
Možná díky interaktivní pohádce nazvané Bratr Slunce, sestra
Luna.
Pěkné počasí přilákalo do parku
u právnické fakulty především nejmladší děti, které pozorně sledovaly kousky psích tanečníků Fiony
a Čipa v doprovodu jejich paničky
Moniky.
Celým odpolednem provázeli
Michal a Sandra převlečení za
broučky. O těchto malých tvorech
uvedlo pohádku Obrázky ze živo-

ta hmyzu také divadlo Řád červených nosů.
Ve výtvarné dílně pod vedením
lektorů Centra volného času
Botanka pak z plechovek od piva
vznikala broučkovská a beruškovská štěrchátka. Těmi děti společně s Jarmilou Richterovou děkovaly za pěkné počasí pohádkou
Bratr Slunce, sestra Luna, ve které se rozezněly i tibetské mísy.
Odpoledne připravilo ve spolupráci s radnicí Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů.


(red)
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Stalo se v naší městské části

Turnaj České basketbalové federace odstartoval na náměstí Svobody

Zahajovací turnaj v seriálu basketbalu 3x3 České basketbalové federace se odehrál 1. června na náměstí Svobody.
Nová basketbalová disciplína 3x3
se netají svými olympijskými
ambicemi. Loňská sezona byla
tou první, kdy se celosvětově
pořádaly dlouhodobé soutěže
v basketbalu 3x3. Letošní ročník

tvoří čtyři hlavní turnaje, ze kterých se účastníci kvalifikují na
závěrečný finálový turnaj do Prahy. Brněnským soubojům ČBF
3x3 – Tour 2013 mohli diváci fandit
první červnový den. Na souboje
tříčlenných basketbalových týmů
se mohou těšit také sportovní příznivci v Ostravě, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a v Praze. Více na www.cbf.cz.  (red)

Festival návštěvníky rozpohyboval. Zdravému životu učil děti i dospělé
Festival Brno v pohybu přinesl
ukázky sportů a poradil s péčí
o zdraví.
Stadion Sokola na Kounicově ulici
zaplnili 18. května rodiče s dětmi,
aby vyzkoušeli basketbal, florbal,
hokej nebo zhlédli ukázky bojového umění. Především malé
návštěvníky zaujala zvířátka ze
zoologické zahrady, rodiče zase

ocenili nácvik správné péče
o chrup svých ratolestí. Součástí
akce byly exhibice a autogramiáda sportovců. Na své si přišli
také fanoušci nových technologií
v automobilovém průmyslu, příznivci elektromobilů nebo hybridních technologií.
Akci připravilo CentrumBrna.cz.


(red)

Soutěž Úhel pohledu ocenila aktivní ženy ve věku padesát a více let

Snímek „Dámy“ Kateřiny Göttlichové získal druhé místo
Sdružení Ženy50 vyhlásilo
12. května na koncertu ke Dni
matek výsledky fotografické soutěže Úhel pohledu.

Do pátého ročníku fotosoutěže zaslalo sedmačtyřicet soutěžících celkem dvě stě čtyřicet pět fotografií.
V kategorii A vybírala porota nej-
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lepší snímky, na kterých byly zachyceny ženy ve věku padesát a více
let. První místo získala Drahomíra
Petříková z Brna se snímkem Život
po padesátce, z druhého místa se
radovala Kateřina Göttlichová z Prahy s fotografií s názvem Dámy
a ocenění za třetí místo obdržela
Stanislava Sadovská z Brna za fotku Na koncertě.
V kategorii B, ve které soutěžily fotografky po padesátce, zvítězila Petra
Badinová z Ivančic se snímkem
Když domy tančí. Za ní se umístila
Růžena Odehnalová z Brna s fotkou Postřehy. Bronzové umístění
potěšilo Evu Stavovskou z Chrudimi
za fotografii Ulice v červené.
Vyhlášení bylo součástí kulturního
programu, které občanské sdružení

Ženy50 připravilo v budově Kanceláře veřejného ochránce lidských
práv na Údolní 39 ke Dni matek.
Téměř dvě stovky diváků tleskaly
nejen vítězkám soutěže, ale také
tenoristovi Martino Hammerle-Bortolottimu, v jehož podání na koncertě zazněla písňová tvorba autorů
devatenáctého a dvacátého století,
a to v nezvyklých aranžmá za
doprovodu saxofonu Antonína
Mühlhansla a klavíru Šárky Králové.

(red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Informujeme

Sportovci mají koule. Kampaň nadačního fondu podpořili známí závodníci
Úspěšné sportovní hvězdy se
staly tvářemi charitativního
kalendáře Nadačního fondu
Krtek.
Olympijští vítězové biker Jaroslav
Kulhavý a pětibojař David Svoboda, stříbrní olympionici vodní slalomář Vavřinec Hradílek a skifař
Ondřej Synek, ale i badmintonista
Petr Koukal či zlatý z mistrovství
Evropy v judu Lukáš Krpálek. To
jsou jména jen některých sportovců, kteří se stali tvářemi kalendáře pro rok 2014 a rozhodli se
tak podpořit kampaň projektu
„Máš koule“, který chce upozornit
na nebezpečí rakoviny varlat
postihující zejména dospívající
chlapce a mladé muže.
Projekt je iniciován Klinikou dětské onkologie Fakultní nemocnice
Brno a probíhá pod záštitou Nadačního fondu Krtek. Proto

u prvního brněnského představení kalendáře a vernisáže fotografií
dvanácti sportovců v Galerii Vaňkovka nemohli chybět přednosta
kliniky prof.MUDr.Jaroslav Štěrba
a odborná garantka projektu
MUDr. Viera Bajčiová. Nadační
fond zastupovali výkonný ředitel
Mgr. Michal Klaška a Alena Skovajsová, ředitelka marketingu
a komunikace. Barbora Černošková, která vernisáž uváděla,
pozvala k mikrofonu i autora fotografií Michala Novotného a Petra
Skovajsu, který vytvořil grafiku
kalendáře. Přítomen byl i jeden
z protagonistů kalendáře, prvoligový fotbalista Igor Obert, a také
další z podporovatelů nadačního
fondu – brněnští herci a zpěváci
Robert Jícha a Aleš Slanina.
Zatančila skupina LiL Piraně
s lékařem kliniky Ondřejem
Rohlederem v čele a skupina ste-

pařek se slečnou Veronikou, která
se na klinice léčila. Bez zajímavosti nebylo ani to, že ve skupině
Point 3 Crew, která na speciálních
panelech tvořila graffiti, byl syn
doktorky Bajčiové Michal. A protože mezi hojnými účastníky vernisáže byli také rodiče Michala

Letní kino na Riviéře zpříjemní prázdninové večery
Až do 31. srpna promítá letní
kino na Riviéře. Projekce se
konají denně za každého počasí.
V lokalitě brněnské Riviéry byl
v červnu spuštěn provoz kapacitně největšího a technologicky nejlépe vybaveného letního kina na
Moravě. Pro projekci filmových
premiér i filmů na digitálních nosičích bude využito nejnovější projekční technologie DCI. Technickou novinkou toho letního kina je
i to, že projekce bude přenášena
na nafukovací plátno Airsreen

velikosti 6 x 12 m. Kapacita letního
kina je pět set až osm set diváků.
Letní kino návštěvníci najdou
v části parku u bývalého letohrádku. Projekce v červenci začínají
ve 21.30 hodin, v srpnu od 21.00
hodin.
„Po dohodě s Dopravním podnikem města Brna bude operativně
v případě velkého počtu diváků
posíleno noční autobusové spojení. Zastávka městské hromadné
dopravy je v obou směrech v bezprostřední blízkosti vstupní brány
do areálu. Nespornou výhodou
lokality je i možnost využívat

v nočních hodinách odstavných
parkovišť u bran brněnského
výstaviště. Třetí možností je udělat
si příjemnou procházku pěšky,
neboť areál se nachází v přívětivé
docházkové vzdálenosti od centra,“ uvedla ředitelka Turistického
a informačního centra PhDr.Petra
Kačírková, PhD. Turistické informační centrum společně se společností RWE Česká republika
a Starez-Sport – koupaliště na
Riviéře tuto novinku letošního léta
připravilo. Program kina je zveřejněn na www.kinonariviere.cz.

(red)

Cyklohlídky budou díky reflexním prvkům lépe vidět
Cyklohlídky městské policie
zajistí pořádek především
v odlehlejších oblastech města.
V zářivě žlutých dresech, od letoška i díky využití reflexních pruhů
v pase a na modrých rukávech
ještě lépe viditelných, vyrazily už
v květnu do terénu na území Brna
cyklohlídky městské policie. Jejich
značnou výhodou je fakt, že právě
na kole mohou operativněji vykonávat hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích městské aglomerace, a to i v odlehlejších

lokalitách, kde není možné ke
zrychlenému přesunu používat
motorizované prostředky.
Cyklohlídky strážníků budou po
celé léto dohlížet na dodržování

veřejného pořádku a monitorovat
městský mobiliář v brněnských
parcích či v přírodních územích
využívaných hojně k rekreaci
a odpočinku. Zapojení cyklohlídek
Městské policie Brno do přímého
výkonu služby se v minulých
letech osvědčilo, a tak kromě
Brněnské přehrady, vinohradských Akátek a líšeňského Mariánského údolí budou strážníci na
jízdních kolech občanům k dispozici i v dalších vytipovaných částech města.  Mgr. Pavel Šoba,
Městská policie Brno

Březiny a jeho sestra Eliška, patřila i jim část vernisáže a společná
fotka s Barborou Černoškovou
a Alenou Skovajsovou z nadačního fondu Krtek.
Více na www.krtek-nf.cz.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Vesněnka nabízí
dětem volná místa
ve své školičce
Vesněnka, školička pro děti
s dlouholetou tradicí, sídlí na
Údolní 10. Zahajuje zápisy
dětí od jednoho roku do pěti
let na další školní rok
2013–2014.
Provoz školičky je celoroční,
vždy od 8.00 do 17.00 hodin.
O děti se starají profesionální
chůvy a pečovatelky, kapacita
školičky je dvanáct dětí. Rodiče
mohou své děti zapsat na dobu
docházky podle svých potřeb.
Vesněnka dále nabízí spoustu
doprovodných činností – celoroční pobyty pro rodiny s dětmi,
volnočasové aktivity, kroužky
a vzdělávací kurzy, Kreativ klub,
rekvalifikační programy Lektor
volnočasových aktivit s akreditací MŠMT, Logopedické a psychologické poradenství i možnost zajištění domácího hlídání
dětí v prostředí rodiny. Kontakt
a další informace na telefonech
728 652 335, 734 384 388
a na www.vesnenka.eu.

Jana Benešová,
ředitelka školičky
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Městská policie pomohla při prořezávání starých stromů na cyklostezce
pomohli udržet veřejný pořádek strážníci z Brna-střed.

Cyklista, který porušil zákazovou pásku a riskoval zranění
Při prořezávání okolí cyklostez-

ky vedoucí kolem Svratky

Podnik Lesy České republiky,
s. p., Krajské ředitelství Brno
děkuje Městské policii Brno-střed
za vstřícnost a zajištění veřejného
pořádku při prořezávání a odstraňování přestárlých a nebezpečných stromů, které probíhalo
7. května na cyklostezce v Pisárkách kolem řeky Svratky. Tato
těžba byla z důvodu další bezpečnosti provozu cyklostezky nezbytná.

„Městskou policii Brno-střed jsme
museli požádat o pomoc, neboť
někteří nezodpovědní občané riskovali nebezpečí vážného úrazu.
I přes to, že byl prostor při těžbě
viditelně označen a uzavřen bezpečnostními páskami proti vstupu, našli se cyklisté a také maminky s kočárky, kteří tento zákaz
nerespektovali, pásku podlézali
a do nebezpečného úseku vstupovali,“ informovala referentka
Krajského ředitelství Lesů ČR
Ing. Ivana Čermáková.

(red)

Motivační kurz ženám ukáže, jak své schopnosti uplatnit na trhu práce
Asociace center pro rodinu ve
spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči pořádá Motivační kurz pro ženy před návratem na trh práce.
Kurz navazuje na několikaletou
osvědčenou tradici motivačních
kurzů vedených podle vlastní metodiky inspirované vzděláváním žen
v zahraničí. Na účastnice zde pohlí-

žejí jako na manažerky domácnosti, které mohou své dovednosti
uplatnit i mimo rodinu. Kurz má dvanáct lekcí a je rozdělen na motivační a praktickou část. Nabízí tedy
znalosti i praktický nácvik důležitých dovedností jako tvorba životopisu, vyjednávání s potencionálním zaměstnavatelem, nácvik
přijímacího pohovoru a jiné.
Účastnice díky kurzu zdokonalí
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své komunikační dovednosti, práci s technikami timemanagementu, dozví se informace o aktuálních požadavcích personalistů
a mnoho dalšího.
Výuka se koná formou tematicky
zaměřených dopoledních bloků od
září do listopadu. V případě zájmu
je možné zajistit i hlídání dětí. Na
závěr kurzu může každá z účastnic
využít jednu až dvě hodiny ka-

riérního poradenství zdarma.
Kurz je zpoplatněn symbolickou
částkou 50 Kč / dopolední blok,
tedy 600 Kč za celý kurz. Přihlásit
se je možné na e-mailu
gabriela.bokova@crsp.cz, více
informací na webových stránkách
www.crsp.cz. Kurz je realizován
za finanční podpory Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR a Jihomoravského kraje.
 (red)

Informujeme

Defibrilátor zachrání život také v areálu koupaliště na Kraví hoře
V Brně je rozmístěno třináct
externích defibrilátorů. Dalším
místem, kde je přístroj zachraňující život na dosah, je Sportovní a rekreační areál na Kraví
hoře.
V červnu byly instalovány automatizované externí defibrilátory
v lokalitách s vysokou koncentrací
osob tak, aby mohly být v případě
ohrožení života použity.
„Ve Sportovním a rekreačním
areálu na Kraví hoře jsme tento
přístroj pořídili již před čtyřmi roky.
K dispozici ho mají plavčíci pro
případnou záchranu života
návštěvníků bazénu a koupaliště,“

uvedl ředitel areálu Mgr. Evžen
Hrubeš.
Od července je areál zařazen do
databáze míst vybavených defibrilátorem. „Pokud některý z našich návštěvníků zavolá při zdravotních komplikacích záchrannou
službu a k záchraně života bude
třeba použít defibrilátor, okamžitě
nás záchranka zkontaktuje a potřebná pomoc se tak dostane
k nemocnému rychleji,“ vysvětlil
Hrubeš.
Přístroj je schopen analyzovat
křivku EKG a laického zachránce
vede v případě potřeby hlasovými
a písemnými pokyny k provedení
bezpečné defibrilace.  (red)

Umístění automatického
externího defibrilátoru
V exteriéru v ochranné skříňce
• nám. Svobody – pasáž Komerční banky
• Zelný trh 13 (rohová budova
u ústí do ulice Starobrněnské)
• Mendlovo nám. 19 – předprodej
DPMB
• autobusové nádraží Zvonařka
– čekárna
V interiéru
• Zoo Brno – objekt ředitelství
• přístaviště na Brněnské přehradě – služebna Městské policie
Brno

• výstaviště – recepce Kongresového centra
• Rektorát Masarykovy univerzity
na Žerotínově náměstí
• Špilberk – ostraha areálu hradu
• Hlavní nádraží – hala
• sportovní hala Vodova
• Aquapark Kohoutovice
• Hvězdárna a planetárium Brno
• Již od roku 2008 jsou k dispozici
čtyři defibrilátory také v budovách Magistrátu města Brna (na
Nové radnici na Dominikánském nám. 1 a v budovách na
Malinovského nám. 3, Kolišti
19 a Kounicově 67).

Názory vedení radnice

Radnice vstoupila do jednání se zahrádkářskými svazy na Kraví hoře
Radnici městské
části byla doručena výzva občanské iniciativy „Zelená pro Kraví
horu“, která požaduje rozšíření
volně přístupné
parkové plochy na Kraví hoře
směrem k ulicím Žižkova, Grohova a Úvoz. Rozšíření parku podle
návrhu této iniciativy však brání
dvě skutečnosti – existence
zahrádkářské kolonie a areál VUT.
Zahrádkářské kolonie ke Kraví
hoře neodmyslitelně patří a znovu
připomínám, že je považuji za
zelené plíce v centru města.

V současné době fungují na Kraví
hoře hned tři – ZO ČZS Kraví
hora I, ZO ČZS Kraví hora II a ZO
ČZS Malina. Pokud by autoři petice i místní občanské sdružení
požadovali rozšíření parku, muselo by to nutně znamenat buď částečnou regulaci, nebo dokonce
úplné zrušení zahrádkářských
kolonií, což by byl hodně radikální
krok. Za daleko vhodnější považuji diskusi nad využitím celého
území, proto jsem již zahájil jednání se zahrádkářskými svazy
o budoucí podobě dané lokality.
Jde totiž o citlivou věc a o mnoho
lidí – zahrádkaření v daném místě
má svou historii. Proto jsem rád,

že jsme vše mohli na úvodním
setkání probrat. Další jednání
máme naplánováno na konec
června a věřím, že se nám povede najít řešení dobré nejen pro
nájemce zahrádek, ale také pro
širokou veřejnost, která zatím tyto
zelené plochy užívat nemůže. Na
další jednání budou pozváni
i zástupci zmíněné občanské
iniciativy. Již první schůzka
naznačila, že řešením může být
například zpřístupnění stávajících
zahrádek veřejnosti, nyní čekám
na konkrétní návrh zahrádkářských svazů, jak lze tuto variantu
uskutečnit.
Primárně se vedení městské části

hodlá nejprve soustředit na některá nevzhledná místa v okolí parku,
například území po vyhořelé ubytovně při ulici Žižkova nebo na
lokalitu mezi stávajícím areálem
koupaliště a baseballovým hřištěm. A také na dovybavení a úpravu parku, tedy rekonstrukci stávajících veřejných sportovišť
a vybudování dalšího dětského
hřiště. Snahou radnice bude také
jednat se zástupci VUT v Brně
o budoucnosti jím vlastněného
areálu na Kraví hoře.


Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed

Názory zastupitelů

Zahrádky, podnikání, územní plánování, hospodaření s majetkem
Láska k půdě,
přírodě a pěstování rostlin patří
k základním atavizmům.
Prospěšnost tohoto
zájmu se pozitivně projevuje pro
zdraví společnosti v každé době.
Proto je dobré mít v úctě každého,
kdo v tomto směru pracuje, ať už

v zájmové činnosti nebo v podnikání.
K nejkrásnějším a nejprospěšnějším zájmovým činnostem patří
zahrádkaření. Spojuje všechny přirozené potřeby člověka: Pohyb,
kreativitu, komunitní a rodinné vztahy, mezigenerační soužití, výchovu
dětí, hospodaření s majetkem
a vytváří zdravé životní prostředí
s přesahem do širokého okolí.

Ve městech se nacházejí plochy
obtížněji využitelné pro zástavbu,
pro které se vžilo obecně prospěšné využití formou zahrádkových
osad. Přinášejí městu také zisk ve
formě nájemného. Považuji proto
za přirozené zahrádkové osady
podporovat a umožňovat pro jejich
skromné podnikání přiměřené
podmínky. Obdobně, jako pro jiné
obecně prospěšné a ušlechtilé čin-

nosti. Těžko tedy pochopit, proč
mají všechny osady na území
MČ-BS jednoletou výpovědní lhůtu, neustále se opakující desítky
let. I v případech, kdy je evidentní,
že se nikdo nechystá nebo není
schopen jiné vhodné využití zajistit.
Za takových podmínek by žádný
podnikatel nepracoval. Pak se ještě
vyskytnou lidé nemající o zahrádce
Pokračování na straně 8
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Názory zastupitelů

Zahrádky, podnikání, územní plánování, hospodaření s majetkem
Pokračování ze strany 7
ponětí a snaží se přes sdělovací
prostředky vytýkat nedostatky.
Největší nedostatek jsem shledal
na Žlutém kopci, v kolonii J. Ř.
Mendla, u klášterní zdi nad Úvozem. Z pokynu Rady naší městské
části byl ukončen nájem k 30. 9.
2009. Od té doby osada postupně
zchátrala. Dnes jsou v místě roz-

valiny a nebezpečno. Nájemné už
nikdo neplatí a smysluplné využití
je v nedohlednu. Pronájem byl totiž
ukončen neuváženě, jen na základě nezávazné studie a podmínek
pro výběrové řízení na investora
školské stavby.
Soukromí vlastníci škol však přeskupili lokalizaci svých záměrů.
Zahrádky už tam nemáme a je

potřeba se postarat. Případ se
stává ukázkou, jak pečlivě a individuálně je potřeba takové věci
posuzovat a sledovat.
Vedle pozemku má být v budoucnu
pěší lávka propojující Žlutý kopec
se Špilberkem. Za důležité považuji
udržet koridor podle územního plánu a počítat s tím, že součástí lávky
může být budova, staticky, scho-

dištěm a výtahem, s ní propojená.
Neměla by zde tedy vzniknout
stavba, které by to v budoucnu
vadilo. Do doby definitivního využití
by zřejmě bylo vhodné území zkultivovat a zřídit parkovou plochu
veřejné zeleně. Nebo že by se hospodaření znovu ujali zahrádkáři?

Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel za KDU-ČSL

Naše školy

Jarní a letní program na Křenové otevřel dveře dětem i jejich rodičům

Školní rok se naplnil a všechny
děti už si užívají vytoužených
prázdnin.Věříme, že letos si naši
žáci i rodiče vzpomenou na společné zážitky ve škole i ve volných letních dnech.
Že je opravdu na co vzpomínat
dokazují školní webové stránky
www.zskrenova.cz, které mapují

školní akce, které připomíná také
bohatá fotogalerie.
Jelikož letošní zima byla velmi
dlouhá, moc rádi vzpomínáme na
jarní akce, které přinesly sluníčko
a dobrou náladu alespoň mezi nás
do školy. Byl konec března a venku
stále padal sníh. Proto jsme se rozhodli společně přivolat jaro a pro
naše žáky a rodiče jsme uspořádali Velikonoční dílny. Někteří učitelé „téměř nespali“, aby vymysleli
výrobek, který by děti nejvíce
zaujal. Výsledkem byla spousta
zajímavých nápadů z tradičních
i netradičních materiálů.
Protože se společné tvoření všem
moc líbilo, v květnu se konaly další
výtvarné dílny – tentokrát si děti
vyráběly dárečky pro své maminky.
Úžasná byla spolupráce mezi žáky,

kdy starší se snažili pomáhat těm
mladším.Ve znamení jara byl i preventivně zaměřený příležitostný
program Jaro a volný čas, který
proběhl v květnu ve všech ročnících 1. stupně. Nejmladší děti se
na školním hřišti učily, jak zábavně
a zdravě prožít volný čas. Na jednotlivých stanovištích si vyzkoušely skákání přes švihadlo,
nakreslit a hrát panáka nebo jak
si křídou na chodník nakreslit hlavolam. Žáci třetích a čtvrtých ročníků už vědí, jak je prima užít si
pěknou procházku podél řeky Svi-

tavy nebo projít naučnou stezku
v povodí říčky Ponávky z Řečkovic
do Lelekovic. Příště děti možná
přemluví i rodiče a výlet si užijí
společně s celou rodinou.
Výtvarné dílny a další aktivity
neformálního vzdělávání mohou
být realizovány díky projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, který je
spolufinancován
Evropským
sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.

Mgr. Hana Hadrabová,
ZŠ a MŠ Křenová

Projektový den zaměřený na zdravý životní styl dopadl na jedničku
Na Základní a mateřské škole
Husova se konal 9. května den
zaměřený na zdravou výživu
a životní styl.
Organizaci tohoto dne měly na starost hlavně naše dvě paní učitelky
Eliška Musilová a Gabriela Ježková, ale zapojil se i zbytek pedagogického sboru. A proto všem děku-

jeme za jejich aktivní účast. Skloubit hladký průběh celé akce nebylo
vůbec jednoduché a to proto, že si
naši žáci mohli vybrat ze šesti volitelných seminářů, jejichž program
se skládal z několika různých aktivit. V nabídce byla sebeobrana,
relaxace, pétanque na Špilberku,
přednáška o anorexii a bulimii, diskuze Co přináší civilizace, moderní

tanec – hip hop, návštěva vegetariánské restaurace Rebio, test
zdatnosti a zdravá výživa. Po absolvování jednotlivých bloků si žáci se
svými učiteli společně zhodnotili
úspěšnost dne a to tak, že vytvářeli
obrovské plachty, na které kreslili
a zapisovali své zážitky z předchozích aktivit. Podle mého názoru
patřil tento projektový den k těm,

které se povedly „na jedničku“.
Chcete se přesvědčit sami? Podívejte se do naší galerie fotografií
na www., kde je průběh celého dne
zachycen. Už teď se těšíme na další „zdravé dny“. A také nezapomínejme, že: „Zdraví je dobro, o němž
nevíme, dokud ho neztratíme“.

Mgr. Eva Břečková,
ZŠ a MŠ Husova

Na Barevný den třeťáci předvedli, co vše se naučili v angličtině
Na Základní škole na Hroznové
se v květnu konalo již tradiční
vystoupení malých angličtinářů, kteří si připravili vystoupení
pro své maminky, tatínky
a ostatní příznivce.
O hodinový program připravený

na Day of Colours se postaraly
děti třetího ročníku. Dopoledne
proběhla generálka za účasti spolužáků a odpoledne sledovala
snažení třeťáčků do posledního
místa zaplněná tělocvična.
Žáci 3.A pod vedením paní učitelky
Skácelové vystupovali v modrém.
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Nacvičili pásmo What do you do
in your free time? Děti ze 3.A/B
paní učitelky Tesařové v červeném
si hrály na školu a v pásmu At
school předvedly veselé básničky
a písničky. Děti ze skupiny 3.B pod
vedením paní učitelky Holubové
si hrály na povolání a v pásmu If

you want to be… se náležitě vyřádily. Děkujeme všem divákům za
příjemnou atmosféru a finanční
dary. Z výtěžku akce zakoupíme
pomůcky, které budou využívat
děti v hodinách angličtiny.

Bc. Milena Holubová,
ZŠ Hroznová

Naše školy

Velkou část noci žáci z Křídlovické díky dobré zábavě probděli

Spát ve škole? Úžasný zážitek
pro osmdesát žáků druhého
stupně ZŠ Křídlovická připravili
učitelé z 25. na 26. dubna.
Spacáky, stany, teplé oblečení,

občerstvení a všechno potřebné
již bylo připraveno. Společný program začal: nejprve setkání
v osmnáct hodin na školním hřišti,
kde nesmí chybět dobrá nálada
a spousta očekávání, co se bude

dít. A pak již hurá do předem zvolených bloků stolních a venkovních her, zumby, opékání špekáčků, zpěvu s kytarou a promítání
filmů, které pro nás připravili naši
učitelé.
V jednadvacet hodin pokračujeme společnou diskotékou v tělocvičně a o hodinu později se
pomalu ukládáme ke spánku. Většina z nás volí k přenocování školní hřiště, tentokrát proměněné ve
stanový tábor. Komu se nechce
ještě spát, ten může o půlnoci
zažít tajemnou noční hru. I po ní
je však pro nás zajímavější povídat si se svými kamarády, a tak

mnozí z nás většinu noci probdí.
Přestože je budíček a rozcvička až
v 6.45 hod., někteří nocležníci vstávají již o hodinu dříve.V sedm hodin
nás čeká společná snídaně a v půl
osmé rozloučení v tělocvičně –
a pak, jako všichni ostatní žáci,
odcházíme do vyučování. Učitelé
jsou naštěstí tolerantní a mají pro
nás pochopení, nezlobí se, když
se nám únavou klíží oči.
Děkujeme všem vyučujícím, kteří
pro nás tuto pěknou akci připravili.
 Barbora Nečasová
a Magdaléna Páčová,
žákyně VII.B
ZŠ a MŠ Křídlovická

Osmačky předvedly vlastnoruční klobouky ve westernovém stylu
Kloboukové vítání jara uspořádal 5. května Kloboukový klub
společně s občanským sdružením pacientek s nádorovým
onemocněním Mamma help.
Tradiční akce se v Denisových
sadech zúčastnila s přehlídkou
žákovských prací i ZŠ Křídlovická.
Zástupci VIII. C, která je třídou s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky,
dokázali, že mimo matematického
nadání jim nechybí ani výtvarný

talent. Žáci malou módní komentovanou přehlídkou prezentovali celkem deset klobouků ve westernovém stylu.
První místo v kategorii základních
škol získala Tereza Bartošová za
klobouk nazvaný „Tenkrát na
Východě“. Druhé místo obsadila
Klára Horáková s kloboukem
„Amerika“ a jako třetí se se stejným
počtem hlasů umístily Veronika
Topolářová s kloboukem „Příroda
je nejlepší“ a Markéta Dumpíková
s kloboukem „I’m wanted“. Děvča-

ta byla odměněna diplomy a dárkovými balíčky.



Mgr. Jitka Tichá,
ZŠ a MŠ Křídlovická

Redakční rada ocenila výtvarné počiny školáků ze speciální páté třídy
nebyli vědomi žádného průšvihu, tak
jsme prostě šli, co nám zbývalo.
To bylo překvápko. Všichni tři jsme
získali zvláštní cenu redakční
rady. K ní patřil i krásný diplom

a pěkná ,výtvarňácká‘ cena. Ale
hlavně ten pocit. Jsme dobří!“


Mgr. Lenka Pavlátová,
ZŠ Horní

Na Den Země ožil erb města Brna
Z mnoha výtvarných soutěží
vypisovaných
každoročně
různými institucemi, si žáci
Základní školy Horní vybrali
soutěž pořádanou Povodím
Moravy „Voda štětcem a básní“.
Zúčastnili se jí i žáci speciální páté
třídy pro děti s poruchami učení: „Na
poezii jsme si my ,dyslektici‘ přece
jen netroufali, takže básnění jsme
zavrhli hned na začátku, ale malo-

vání nás občas docela baví, a tak
proč to jednou nezkusit. Stejně
z toho nic nebude. Nejsme právě
zvyklí vítězit na všech frontách.Většinou nás převálcují ti dravci se
samými jedničkami, ať se snažíme
sebevíc. To jsme ale koukali, když
jednou v pátek paní učitelka přišla
do třídy s tajemnou a taky objemnou
taškou a zavolala si k tabuli Libušku
Matulovou, Terku Hönigovou a Janka Rychtáře. Netvářila se nijak
naštvaně a my jsme si taky zrovna

Tradiční oslava Dne Země se na
Základní škole Kotlářská konala
18. dubna. Tentokrát byla
vyvrcholením celoročního projektu nazvaného Rok plný objevů.
Uvědomujeme si, jak je pro žáky
důležité dobře poznat město, ve
kterém žijí. Proto si v rámci tohoto
projektu každá třída vybrala místo
v Brně, které chtěla blíže poznat.

Mezitřídní konference
Třídní učitelé se svými třídami
navštívili brněnské pamětihodnosti (Špilberk, Stará radnice),

přírodní zajímavosti (Lužánky,
Tyršův sad, Stránská skála,
Kamenný vrch, Hády), významné
brněnské instituce (Hvězdárna na
Kraví hoře, Botanická zahrada
PřF MU, Moravská zemská
knihovna, Mahenovo divadlo).
Některé třídy se zaměřily i na historii a současnost budovy naší
Pokračování na straně 10
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Žáci se svými učiteli oslavili Den Země vytvořením živého erbu Brna
na Den Země věnovali vyrábění
výrobků na téma Brno. Tyto dětské práce byly určeny pro prodej
na odpoledním jarmarku.
Doprovodným programem oslav
na škole byla prohlídka výstavy
Supermarket svět brněnské organizace Na Zemi, která vede žáky
k zodpovědnému spotřebitelskému chování.

Živý erb
Pokračování ze strany 10
školy. Každý kolektiv žáků se uvedenými místy podrobně zabýval
v rámci mezipředmětových vztahů (četly a dramatizovaly se
pověsti, odhalovala se historie,
zpracovávaly se prezentace).
Výsledkem byl výukový program,
který si žáci každé třídy připravili
pro své spolužáky. V rolích učitelů
prezentovali výsledky svého celoročního úsilí a sami předali své
poznatky ostatním. Takové malé
mezitřídní konference.
Vyzbrojeni těmito znalostmi jsme
další část dopoledního programu

Celý blok jsme na závěr zakončili
společnou akcí, která by byla hodna zápisu do knihy rekordů. Přibližně 400 žáků naší školy a jejich
učitelé vytvořili živý erb města
Brna. Žáci a učitelé v červených
a bílých tričkách ochotně seskládali na školním dvoře znak místa,
kde žijí a potvrdili tak nejen sounáležitost s ním, ale i svoji schopnost táhnout za jeden provaz
a vytvořit tak pozoruhodné věci.

Kulturní program
Odpoledne zahájily moderátorky
v tradičních krojích z Brněnska

kulturní program seskládaný
z písní sboru prvního stupně pod
vedením učitele Skřičky a učitelky
Pokorné a kouzelné dramatické
zpracování pověsti o brněnském
drakovi výtvarně-dramatickým
kroužkem učitelek Švábové
a Rybičkové. Byli také vyhlášeni
a odměněni malí fotografové, kteří
přihlásili fotografie do soutěže
o zákoutích našeho města.

Dobročinný jarmark
Po skončení programu následoval
dobročinný jarmark, kterým každoročně získáváme prostředky na
podporu našeho adoptovaného
spolužáka. Letos máme nového
kamaráda, je jím osmiletý Hemant
Kathkari z Indie. Díky štědrosti
rodičů budou tomuto chlapci
zakoupeny školní pomůcky a další
potřeby pro jeho vzdělávání. Zbytek výtěžku bude věnován na
nové herní prvky pro I. stupeň.
Poděkovat bychom chtěli všem
rodičům, kteří s námi prožili příjemné odpoledne a podpořili tak

úsilí našich žáků o dobrou věc.

Vysazení jedliček
I v letošním roce se v této době naši
nejmenší účastnili sázení vánočních jedliček. Stromeček vysadili
opět do soběšického polesí se ZO
ČSOP Veronica, Lipkou, Rezekvítkem a Školním lesním podnikem
Masarykův les Křtiny MZLU v Brně.
Letos musela být slavnostní výsadba přesunuta na 21. dubna, protože
v původním termínu bychom jedličku do zasněžené a zmrzlé půdy
nezasadili. Děti z II. B se svými rodiči a třídní paní učitelkou si udělaly
krásný nedělní výlet. Nakonec to
nebyla jen jedlička, kterou děti vysadily a která strávila s našimi dětmi
Vánoce, ale další čtyři stromky, které jsme ještě s rodiči dokoupili a které, jak doufáme, porostou a uchytí
se v novém domově.Věříme, že se
na svoje jedličky v budoucnu děti
půjdou podívat.

Mgr. Kamila Tachovská
a Mgr. Miloslava Schwabová,
ZŠ a MŠ Kotlářská

Osmec nabízí předškolákům přípravu na úspěšný vstup do první třídy
Děti, které do 31. srpna dovrší
pět let, se mohou hlásit do přípravné třídy.
Základní a mateřská škola na
náměstí 28. října přijímá přihlášky
v budově na ulici Stará 13/15,
informace je možné získat na telefonním čísle 545 575 323 nebo
na www.osmec.cz.
V přípravné třídě na děti čeká učení hravou a přirozenou formou, ve
třídě je snížený počet dětí a motivující prostředí. Budoucí prvňáčci
zde pracují pod vedením asisten-

ta pedagoga, který je přítomen
po celý den. Škola také zajistí
kompletní vyšetření poradnou,
péči školního logopeda, psychologa, speciálního a sociálního
pedagoga a výchovného poradce. Děti mohou chodit na obědy
a do školní družiny. Aktivní účast
rodičů při výuce je vítaná. Za
docházku dětí se neplatí žádné
pravidelné školné. Počet míst ve
třídě je omezený, proto je třeba
se hlásit co nejdříve.


(red)

Skupinová výuka nadaných dětí na Základní škole Úvoz pokračuje
Po šesti letech úspěšné
realizace skupinové výuky
v nižších ročnících se
skupinová výuka nadaných
dětí rozšiřuje i na druhý
stupeň.
ZŠ Úvoz má za sebou již více než
půlstoletí své existence a během
této doby se právem zařadila na
přední místo mezi brněnskými
základními školami. Veřejnosti se

zapsala do povědomí jako sportovní škola, ale v současnosti jde
o školu s velmi širokým zaměřením, dávající prostor i intenzivní
výuce nadaných. Ta je na Úvozu
realizována prostřednictvím tzv.
„skupinek“, ve kterých se mimořádně nadaní žáci učí podle upraveného vzdělávacího plánu. Jde
v nich především o přiměřenou
akceleraci a cílené obohacování
učiva ve všech oblastech vzdělá-
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vání s přihlédnutím na specifiku
nadání. Zatímco učební plány
hlavních výukových předmětů
jsou přizpůsobené znalostem,
potřebám a zájmům nadaných
dětí, výchovy žáci absolvují v širších kolektivech, čímž zároveň
dochází k upevňování sociálních
kompetencí mimořádně nadaných žáků s jejich vrstevníky. Nízký počet žáků ve skupině umožňuje posilování optimálních

sociálních návyků a schopnost
vzájemné kooperace či práce
v týmu.
Ve školním roce 2013/2014 bude
otevřena první skupinka v šestém
ročníku. A v čem je upravený školní vzdělávací program pro nadané inovativní? Především je výuka
maximálně přizpůsobena potřebám nadaných, a to metodami
práce, ale i obsahovou náplní učiPokračování na straně 11
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Skupinová výuka nadaných dětí na Základní škole Úvoz pokračuje
Pokračování ze strany 10
va v jednotlivých ročnících. Například se základy chemie se žáci
seznamují již od šestého ročníku,
výuka anglického jazyka je obohacena konverzací s rodilým
mluvčím. Nově vytvořené předměty Společenskovědní a Přírodovědný seminář umožňují nadaným žákům maximální rozvoj i ve
specifických oblastech jejich
zájmů.

V procesu výuky jsou samozřejmostí aplikace zážitkové pedagogiky, empirické metody získávání poznatků, prvky problémové
a projektové výuky, systematicky
budované portfolio a pravidelná
evaluace každého žáka. Kromě
široké nabídky volnočasových
aktivit jsou pro nadané připraveny
specifické výukové kroužky
z oblasti přírodních a společenských věd a techniky. Náročnou

koncepci výuky realizuje tým
pedagogů, který má ve svých
řadách předmětové specialisty,
proškolené v oblasti pedagogiky
nadaných a schopné optimálního
individuálního přístupu.

Veškeré informace o vzdělávání
mimořádně nadaných žáků na
Úvoze včetně kritérií přijetí lze
najít na www.zsuvoz.cz.

Mgr. Miloš Přinosil, Ph.D.,
garant výuky ZŠ Úvoz

Na Bakalce otevírají bránu cizím jazykům i v odborných předmětech
Na Základní škole Brno na
Bakalově nábřeží 8 byla 1. dubna započata práce na projektu
„Brána jazykům otevřena“.
Cílem projektu je vytvoření výukových materiálů ke zvýšení jazykových kompetencí žáků v oblasti
dvojjazyčné výuky předmětů
informatika a pracovní činnosti,
dále zavedení metody CLIL (Content and language integrated learning) do výuky předmětů prvouka,
přírodopis a dějepis na základní
škole a v neposlední řadě posílení
dovedností žáků v oblasti informačních technologií.

Naše základní škola se zaměřuje
především na výuku cizích jazyků, proto začleňujeme výuku
anglického jazyka již od prvního
ročníku, v návaznosti pak výuku
pracovních činností a informatiky
na prvním stupni v anglickém
jazyce.
Cílovou skupinou projektu jsou
žáci naší školy. Většina z nich projevuje zvýšený zájem o vzdělávání v jazykové oblasti. Dosahují
také výrazných úspěchů v jazykových soutěžích a olympiádách,
neméně tak při různých typech
testování jazykových kompetencí
(v angličtině, němčině a fran-

couzštině). Tento projekt tedy reaguje na poptávku po vyšší náročnosti a úrovni v této oblasti vzdělávání.
Projekt je možné realizovat díky
dotaci Evropské unie – operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/
/1.1.16/02.0032. Realizační tým

tvořený zkušenými pedagogy
bude pracovat na projektovém
záměru do 30. března 2015
a čerpat z finančních prostředků
ve výši 3 467 293 Kč.


Mgr. Jana Dvořáková,
manažerka projektu
ZŠ Bakalovo nábřeží

Extra třída promění lesopark na Kotlářské v místo vhodné k odpočinku

Žákům ze ZŠ a MŠ Kotlářská
není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Díky programu Extra
třída zvelebí lesopark v blízkosti školy.
Když se nám do rukou dostala příležitost zapojit se do programu
Extra třída, žáci ze třídy 8.A se
aktivně pustili do práce. Projekt,

který představila organizace EduIn v partnerství s Nadačním fondem Tesco, se primárně zaměřuje
na pomoc vylepšení prostředí, ve
kterém se každodenně pohybujeme. Přestože to zpočátku nebylo pro žáky vůbec jednoduché,
nakonec se své úlohy zhostili nadmíru uspokojivě.
Projekt je velkým přínosem pře-

vážně pro děti samotné, protože
se už od prvopočátku cítí samy
zodpovědné za svoji práci. Od
začátku si uvědomovaly, že pokud
se jako třída neshodnou, projekt
nebude nikdy možné zrealizovat.
A tak žáci museli začít využít
naplno své komunikační i organizační dovednosti, naučit se efektivně pracovat v týmu a zároveň
se také naučili propojovat kreativitu a inovaci.
Poté, co si realizační tým rozdělil
své role, se pustila třída do práce.
Oslovila lidi žijící v bezprostředním okolí školy a zjistila, že slabým článkem této oblasti je lesopark, který je součástí školního
vnitrobloku. Proto se hlavním
cílem projektu stalo zvelebení
lesoparku. Zároveň žáci chtějí přispět k větší využitelnosti tohoto
místa a tím nalákat společnost do
přírody.
Žáci zvládli ohromný kus práce.
Naše škola se nakonec stala jed-

nou z dvaadvaceti podpořených
škol a může se s chutí pustit do
úpravy prostředí, které si podle
našich žáků zaslouží být zvelebeno.
Žáci tohoto projektu mají také
možnost být za svůj nápad a jeho
realizaci odměněni. Za finanční
odměnu plánují nákup sedacích
souprav na chodby druhého stupně.
Podpořit náš projekt mohou úplně
všichni, kteří s aktivitou žáků sympatizují. Na webových stránkách
www.extratrida.cz si mohou prostudovat strukturu projektu Příroda je místo, kde stojí za to odpočívat a pomoct tak dobré věci.

Mgr. Darina Crlíková,
ZŠ a MŠ Kotlářská
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Sportovci zazářili ve florbalu, šplhu i atletických disciplínách

Žáci na ZŠ Horní v letošním
školním roce zaznamenali řadu
sportovních úspěchů.
Po velmi vydařeném Orion florbal
Cupu, kde žáci tří kategorií naší
školy hráli brněnské finále, jsme
se zúčastnili v roce 2013 dalších
soutěží. Navíc mladší žáci obsadili v této soutěži nádherné druhé

místo a k postupu do krajského
finále chyběl pouze jeden gól.
Dále se chlapci i dívky zúčastnili
v březnu florbalových turnajů, které
pořádala ZŠ Tuháčkova. Obě družstva postoupila do finálového dne,
kde chlapci obsadili konečné páté
místo. Družstvo děvčat dokonce
prošlo celým turnajem bez porážky
a zaslouženě zvítězilo.

Žáci prvního stupně dosáhli vynikajícího výsledku na turnaji v miniházené, který pořádal házenkářský klub Tatran Bohunice
(Bohunická liga). Ve všech třech
kategoriích zvítězili, když během
celého turnaje neztratili ani bod.
Velmi solidního výsledku dosáhl
žák 9.B naší školy Richard Švejda
ve šplhu základních škol. Nejprve
v obvodním kole postoupil ze třetího místa do okresního finále,
kde svoji pozici ještě vylepšil
a v osobním rekordu 2,5 sekundy
obsadil konečné druhé místo.
V květnu proběhla tradiční celorepubliková atletická soutěž družstev Pohár rozhlasu. V obvodních
kolech postoupila obě družstva
chlapců do okresního finále
(mladší žáci 2. místo, starší žáci
1.místo), které se konalo 15.května na stadionu Pod Palackého
vrchem.
Mladší žáci obsadili ve všech šesti
disciplínách (běh 60 m, běh
1000 m, hod kriketovým míčkem,
skok daleký, skok vysoký a štafety)

velmi pěkné páté místo, což je
v této kategorii nejlepší výsledek
za posledních deset let. Starší žáci
(běh 60 m, běh 1500 m, vrh koulí,
skok daleký, skok vysoký, štafety)
po velmi slibném začátku, kdy se
v polovině soutěže pohybovali na
třetím místě, nakonec obsadili
solidní šesté místo. Velkého úspěchu dosáhl žák Patrik Toufar z 8.C,
který skvělým výkonem ve skoku
dalekém (592 cm!!!) suverénně
zvítězil. Tento výkon mu dává
naději bojovat o místo v sestavě
Jihomoravského kraje na červnové Olympiádě dětí a mládeže
v Uherském Hradišti.
V následujících dnech se naše
družstva chystají na soutěže ve
futsalu, v házené a v malé kopané, které se konají v Brně. Na konci června se naše úspěšné florbalové týmy chlapců chystají na
silně obsazený turnaj Alfamánie
v Pardubicích, kde změří síly
s týmy z východních Čech.

Mgr. Martin Petržela,
učitel tělesné výchovy ZŠ Horní

Hudební festival Amari kereka poprvé uvedl dvě muzikálová představení
Základní a mateřská škola na
náměstí 28. října 22 se spolu
s partnerskými školami každoročně setkává v Kulturním středisku Omega na Musilce při příležitosti hudebního festivalu
Amari kereka.
Letošní pátý ročník festivalu se
konal 23. května. Zahájila jej ředitelka pořádajícího Osmecu
Mgr. Ludmila Altmanová básní
„Dávná zem Romů“.
Pestrý program uváděla dvojice
moderátorů Jakub Vašica a Melanie Žigová. Na pódiu se vystřídaly
školní kapely Osmection a Bongáči, taneční skupiny Merci, Sovnakune čhaja a taneční soubor
z Prahy.

Osvěžujícími novinkami festivalu
byla dvě muzikálová představení
žáků naší školy. První nesl název
„Osmec aneb Jak učitelé a žáci
tráví přestávky“ a druhý byl muzikál „Thriller“, který byl zpracován
na motivy stejnojmenného hudebního klipu Michaela Jacksona.
Skvělou atmosféru doplnily fantastické kulisy svítící ve tmě! Součástí festivalu byla také výstava
literárních a výtvarných prací
žáků na téma „Jak to bylo dál“.
Opět zcela zaplněný sál a dlouhotrvající potlesk svědčil o tom,
že se pátý ročník festivalu vydařil.
Záštitu nad ním převzala náměstkyně primátora statutárního města Brna Ing. Jana Bohuňovská,
dalšími hosty byli mimo jiné sta-

rosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka a ředitelé partnerských základních škol. Všem
účinkujícím a divákům děkujeme

a těšíme se za rok 15. května na
shledanou!

Mgr. Jana Šťastná,
ZŠ a MŠ nám. 28. října

V Anglii si žáci z Hroznové vyzkoušeli život v minulých stoletích
Do jihozápadní Anglie se na
týdenní jazykový zájezd na konci května vydali žáci druhého
stupně ze ZŠ Hroznová.
Pravidelnými výjezdy se snažíme
podpořit výuku anglického jazyka.
Do Velké Británie jezdíme jednou

za dva roky a v roční pauze nabízíme zájezd do německy mluvících zemí.
Tentokrát byl cílem cestování světoznámý přístav Plymouth, odkud
na své cesty vyplouval mořeplavec Francis Drake. Děti chodily
dopoledne na výuku angličtiny,
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odpoledne jsme věnovali objevování okolních krás. V průběhu dní
jsme se na lodi vypravili prozkoumat plymouthský přístav. Dále
jsme například obdivovali přírodní
krásy tropického pralesa v Eden
Project, vyzkoušeli si život lidí
v osmnáctém a devatenáctém

století ve vesničce Morwellham
a zažili jedinečnou atmosféru
národního parku Dartmoor.
Největším zážitkem pro mnohé
byla návštěva pozůstatků hradu
krále Artuše Tintagel, který nabízí
úžasné pohledy na pobřeží
Pokračování na straně 13

Naše školy

V Anglii si žáci z Hroznové vyzkoušeli život v minulých stoletích
Pokračování ze strany 12
a Atlantický oceán. Cestování
jsme zakončili prohlídkou hlavního města Londýna, kde jsme
poznali téměř všechny nejznámější památky včetně Londýnského oka. Metropole měla jedi-

nečnou atmosféru před finále fotbalové Ligy mistrů.
Průběh zájezdu nemohu než hodnotit kladně. Účastníci vzorně
reprezentovali naši školu, zodpovědně přistupovali k lekcím angličtiny a navázali přátelské vztahy

s hostitelskými rodinami. Právě
zkušenost s anglickou kulturou je
největší přidanou hodnotou těchto
výjezdů, ve kterých bychom rádi
pokračovali i v budoucnosti.
Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří mně pomohli při orga-

nizaci zájezdu, především paní
učitelce Clausové a Kubišové.
Fotografie z akce jsou umístěny
na www.zshroznova.cz.

Mgr. Luděk Balcařík,
zástupce ředitele pro II. stupeň
ZŠ Hroznová

Králové a královny Olympijského dne se radovali ze svých výkonů
Každoroční tradice Olympijského dne na Osmecu pokračovala letos ve středu 29. května.
Pro žáky prvního stupně bylo
v prostorách školy a na hřišti připraveno devět disciplín, žáci druhého stupně si užili ještě o tři disciplíny více. Na závěrečné
štafetové a vytrvalostní běhy se
dokonce přesunuli do blízkého
parku. Aby měly olympiádu
s plnou parádou, připravily si děti
ve spolupráci s učiteli nápadité
vlajky. Sotva vzplál olympijský
oheň, ředitelka školy Ludmila Altmanová odstartovala soutěžní
dopoledne úvodním slovem

a sportovci vyrazili natěšeně na
jednotlivá stanoviště.
Dva dny poté, kdy skončilo sportovní zápolení, uvítala olympioniky
vyzdobená tělocvična naší školy
na ulici Stará, která byla svědkem
slavnostního vyhlášení nejlepších.
Krásné ceny, medaile a diplomy si
odnesli tři nejlepší sportovci v každé z deseti kategorií. Zasloužené
ovace a ocenění získali také králové a královny olympiády – nejlepší sportovci za celý první a druhý stupeň. Zkrátka nepřišli ani
nejtýmovější hráči, kteří si po vyhlášení nejlepších třídních týmů
pochutnali na připravených
dortech. Letošní vyhlášení skončilo
netradičně emotivně především

díky nejlepšímu třídnímu týmu 9.A,
který si spolu se svou třídní učitelkou a ředitelkou zapěl na pódiu

oslavnou píseň We are the Champions.
 Oľga Kušnierová,
ZŠ a MŠ nám. 28. října

Ke studiu španělského jazyka děti lákala zábavná výprava do Peru
vedenou rodilým mluvčím. Žáci tak
mají možnost přiblížit se co nejvíce
„živému“ jazyku a dorozumět se
s cizincem v běžných situacích. Na
druhém stupni probíhá výuka
anglického jazyka v diferencovaných skupinách podle nadání jednotlivých žáků.

Jazykové zkoušky
několika úrovní

Známý citát praví: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“.
Tento výrok je zvláště v dnešní
době více než pravdivý. Lidé
migrují po celém světě a není
tedy výjimkou, že se na území
jednoho národa sejde více
odlišných jazyků.
Pro vzájemné dorozumění či
spolupráci je vzdělávání v oblasti
cizích jazyků nezbytné. Tuto
potřebu si na Základní škole Kotlářská plně uvědomujeme.

Angličtina pod vedením
rodilého mluvčího
S angličtinou se žáci na naší škole
seznamují již v mateřské škole.
Prostřednictvím písniček, říkanek
a her si osvojují správnou výslovnost slovíček jim blízkých a schopnost porozumět jednoduchým
anglickým pokynům. Znalosti, které
zde získají, dále prohlubují během
celé základní školy. Velký důraz je
kladen na komunikační schopnosti
žáků. Z tohoto důvodu mají také
žáci 5., 6. a 9. ročníků jednu vyučovací hodinu anglického jazyka

Na začátku školního roku naše
škola navázala také spolupráci
s jazykovou školou P. A. R. K.
Cambridge Exam Centre, která
se stala autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge ESOL
pořádající mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge. Možnost
absolvovat tyto zkoušky se setkala se zájmem jak ze strany rodičů,
tak i samotných žáků. Otevřeli
jsme také několik kroužků připravujících žáky od 3. do 9. třídy na
zkoušky úrovně Starters, Movers,
Flyers a KET for Schools. V polovině června pak tito žáci prokážou
úroveň svých nabytých znalostí
a dovedností před zkoušejícími
jazykové školy P. A. R. K.

Jazyk jako volitelný
předmět
V příštím školním roce budou mít
žáci 5. tříd možnost rozšířit své
jazykové schopnosti také o jazyk
německý prostřednictvím volitelného předmětu. Ve studiu tohoto
jazyka pak budou dále pokračovat
až do 9. třídy. Tím však škála jazyků poskytovaných naší školou
nekončí. Na II. stupni nabízíme
také jazyk ruský či francouzský.
Všechny jazyky jsou vyučovány
aprobovanými učiteli, kteří usilují
o pevné osvojení základů cizího
jazyka v oblasti poslechu, psaní,
čtení a komunikace.

Peruánský den
V tomto školním roce jsme také
navázali spolupráci s Mgr. Miladou Malou, která vyučuje na Filozofické fakultě Masarykovy uniPokračování na straně 14

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED
13
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Naše školy

Ke studiu španělského jazyka děti lákala zábavná výprava do Peru
Pokračování ze strany 13
verzity španělštinu. Společně se
svými studenty připravila pro žáky
2., 3. a 4. ročníků nezapomenutelný „peruánský den“, během
nějž se žáci seznámili s kulturou

místních obyvatel, naučili se španělský pozdrav a rozloučení,
poznali historii, faunu a flóru
oblasti Peru. Z tohoto dne si žáci
odnášeli nejen nové znalosti, ale
také mnoho výrobků. Pro ty, které

oslovila španělština a chtěli by se
naučit více než jen pozdrav, bude
v příštím školním roce otevřen
kroužek španělštiny, který povede
studentka FF MU.
ZŠ Kotlářská poskytuje v jazykové

oblasti svým žákům nadstandardní možnosti, jak zdokonalit a zkvalitnit své dosavadní znalosti
a uplatnit je v životě.
 Mgr. et Bc. Libor Zřídkaveselý,
ZŠ a MŠ Kotlářská

Fotbalový tým Osmecu přivezl stříbrné medaile z pražského turnaje

Úspěšný tým s trenérkou a učitelkou Oľgou Kušnierovou
Vybraní žáci z Osmecu se
21. května zúčastnili fotbalového turnaje Ligy komunitních

škol v Praze. Brno reprezentoval také tým ze Základní školy
Křenová.

Radniční organizace
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Cesta vlakem byla příjemná a hned
v prvním zápase Osmec změřil síly
s „Křenkou“.V úvodu zápasu jsme
se dostali do vedení, ale soupeř
nám rychle odpověděl a my prohrávali 2:1. Do druhého poločasu
jsme nastoupili s odhodláním zvítězit a díky dobré hře se nám to
podařilo – tím jsme postoupili do
boje o první a druhé místo.
Ve finále nás čekala pražská ZŠ
Grafická. Protože jsme nastoupili
nekoncentrovaně, dostali jsme
rychlé góly a prohrávali 3:0. Kluci
se snažili vyrovnat, ale dva naše
góly nestačily na výhru.
Za druhé místo v turnaji si fotbalisté

z Osmecu zaslouží obrovskou
pochvalu!
Za náš tým nastoupili: v brance
Dan Radači, ve hře se prostřídali –
v obraně Erik Daniel, Robert Kotlár, Josef Polák, Tibor Daniel
a Antonín Mirga, Pavel Chromý,
v záloze: Emir Ramič (dal dva
góly), Julius Tulej (střelec dvou
gólů), Jim Bytyči, Patrik Daniel
(vsítil jeden gól), René Horváth
a Marek Guľo (autor jednoho gólu).
Po turnaji a občerstvení jsme se
zašli podívat na Památník na Žižkově a na Václavské náměstí.

Oľga Kušnierová,
ZŠ a MŠ nám. 28. října

Rozhovor

Petr Koukal: …z forhendu a bekhendu je najednou pomoc druhým lidem
Na začátku září 2010 hrál Petr
Koukal v německém Saarbrückenu svůj životní turnaj. Na akci
série Grand Prix Gold postoupil
až do semifinále, když vyřadil
ve třech setech vítěze US Open
a třetího nasazeného Rajiva
Ousepha z Anglie a bez ztráty
setu nejlepšího Švéda Magnuse Sahlberga i finalistu mistrovství Asie Zhangmin Wanga
z Číny. Za měsíc měl na domácí
půdě potvrdit svoji vynikající
formu a obhájit vítězství na turnaji Czech Open z roku 2009.
ČTK ale přinesla lapidární zprávu: Nejlepší český badmintonista Petr Koukal se nezúčastní
Mezinárodního mistrovství
České republiky v Brně, které
je na programu první říjnový
víkend. Po lékařské prohlídce
se musel ve čtvrtek 16. září
podrobit v Praze chirurgickému
zákroku a blíže nespecifikované
zdravotní komplikace jej vyřadí
ze hry nejméně na šest týdnů.

Boj o body ve svém životním
turnaji jste za pár dní vyměnil
za boj o život.
No, je to…, je to život. Já jsem si
vlastně ještě ani pořádně nevybalil
věci z toho úspěšného turnaje a už
jsem ležel v nemocnici.Vzdálenost
z velké výšky až úplně dolů může
být někdy strašně krátký okamžik.

Zní to až komicky, když vyprávíte o tom, jak jste po návratu
z Německa při restaurační party požádal kamarádku, praktickou lékařku, o vyšetření na
dámské toaletě. Ona to naštěstí
ale vzala vážně a poslala vás
k odborníkovi, který vám oznámil – máte rakovinu…
V tom je ten život „krásný“ i krásný
zároveň – jak to všechno může být
úplně jinak, než jak si to nalajnujete.
Ale i když je to nepříjemné, tak se
to děje. A to, co se stalo mě, se může
stát komukoliv. A to je právě to, co
si myslím, že by mohlo fungovat
jako příklad pro ostatní…

O vašem boji o olympiádu
i o život vypráví film Cesta snu
Petra Koukala. Řekl jste, že filmem se uzavírá jedna etapa
vašeho života a že o rakovině
se už nebudete bavit.

Říkal jsem to před pár měsíci, kdy
jsem měl nějaké těžší sportovní
období. To už je teď s příchodem
nového trenéra naštěstí pryč,
všechno funguje, jak má. A taky se
mi zdálo, že už je toho povídání
kolem té mé nemoci nějak moc.
Každý, byť malý článeček, ale měl
a má pořád nějakou odezvu a já
jsem poznal obrovský přesah toho
mého sportu. Z forhendu a bekhendu je to najednou pomoc druhým
lidem. Je to něco, co neumím přesně popsat, ale ten pocit je pro mě
strašně cenný a důležitý. A nechci
to opouštět. Naopak. Chci to umocnit.

Prozraďte nám tedy něco
o připravované Nadaci Petra
Koukala.
Bude to nadace s jednotlivými aktivitami a různými projekty, které se
budou snažit odtabuizovat téma
mužského zdraví obecně. Mě bylo
čtyřiadvacet let, sportoval jsem, žil
jsem zdravě, neměli jsme žádnou
takovou nemoc v rodině a najednou
ze dne na den ležíte v nemocnici
a máte v sobě něco, co vás zabíjí.
A jenom to, že jsem přišel včas, mi
dovolilo, že si dnes můžeme povídat. A tohle by mělo oslovit ty, kteří
říkají – hele, já jsem zdravej, nekouřím, mě se to nemůže stát. Může.
Týká se to bohužel všech. A předcházet tomu bude právě úkolem
nadace.

Jak je to teď s vaším zdravím?
S vaší přítelkyní Lucií Šilhánovou jste moc sympatický pár.
Plánujete děti?
Lékaři mě ujišťovali, že je velká šance, že to půjde. Zatím jsem to nezkoumal. Nicméně před zahájením
chemoterapie jsem si šel nechat
zmrazit sperma, takže pokud by to
nešlo přirozenou cestou, mám
pořád jistotu (úsměv).

Čtyři a půl měsíce po operaci
a měsíc po skončení chemoterapie jste získal titul mistra
republiky. Blesklo vám někdy
během té doby hlavou, vzdej to,
pověs to na hřebík?
Nikdy jsem se nevzdal myšlenky,
že bych to nepřežil. Já jsem ale
neměl jen vidinu, že se uzdravím.
To jsem bral se vší pokorou od
začátku jako samozřejmost. Já
jsem měl vidinu, že budu znovu hrát

Profil
na olympiádě. A to tělo bylo možná
podvědomě připraveno na tento cíl
a díky tomu se uzdravilo „snadněji“...

Londýnská olympiáda byla pro
vás velkou satisfakcí, jak na ni
s odstupem času vzpomínáte?
Každou vteřinu na olympiádě jsem
si uvědomoval, že tohle je ta odměna za to, jak jsem se té nemoci postavil. A ještě se to umocnilo tím, že
jsem mohl jít s českou vlajkou v čele
výkvětu našeho sportu. Nezapomenu třeba taky na stříbrnou jízdu
kajakáře Vavřince Hradílka. Při finále jsem běžel na jeho úrovni dva
metry od kanálu, Vávra se pral
s divokou vodou a nakonec dojel
v úžasném čase. To byl taky hodně
silný zážitek. A pak mě až dojímalo,
když jsem všude kolem sebe viděl
dobrovolníky, tisíce lidí, kteří obětují
svůj volný čas a bez nároku na
odměnu pomáhají nezištně ke zdaru olympiády.

Co vy a Brno?
Narodil se tady můj táta, mám tady
babičku, přátele a kamarády a taky
za Brno už čtyři sezony hraji.
A věřím, že se to do konce mé hráčské kariéry nezmění. Z mého pohledu je Brno ideálním městem pro
sport. A nejen pro sport. Nedávno
jsem měl tu čest předávat v Městském divadle Brno ceny nejlepším
hercům, bylo to sice potom v divadelním klubu trochu náročnější
(úsměv), ale znovu jsem se přesvědčil, kolik tady žije a tvoří bezvadných lidí.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
a archiv Petra Koukala

Petr Koukal se narodil 14. prosince 1985 v Hořovicích, kde
absolvoval základní školu
a gymnázium. Už jako malý si
vyzkoušel atletiku, plavání a také
tenis, aby pak jednoznačně po
vzoru táty zasvětil svůj dosavadní sportovní život badmintonu.
Jeho prvním klubem byl BK 93
Hořovice a prvního velkého
úspěchu dosáhl jako junior celkovým vítězstvím v evropském
circuitu 2003. Jeho největšími
úspěchy v kategorii seniorů jsou
účasti na olympijských hrách
v Pekingu 2008 a v Londýně
2012, 3. místo na German Open
Grand Prix Gold 2010, 2. místo
na Czech International 2011,
1. místo na Czech International
2009, šest titulů Mistra ČR, turnajová vítězství (Island, Kypr,
Slovensko, Izrael) a medailová
umístění (Turecko, Francie, Bulharsko, Švédsko, Slovensko).
Jeho trenéry byli zejména Petr
Koukal st., Ray Stevens (Skotsko) a nyní nově Dicky Palyama
(Nizozemsko). Přes svoje mládí
patří k našim předním odborníkům v oblasti sportovního marketingu, je také předsedou
Komise sportovců Českého
olympijského výboru, ale jeho
prioritou je stále aktivní sport,
hraje za Sokol Veselý Brno-Jehnice. V roce 2012 měl premiéru
filmový dokument Cesta snu
Petra Koukala, který je v současné době prostředkem jeho
besed a výchovných aktivit zejména mezi mladými lidmi. Sportovními vzory Petra Koukala jsou
Emil Zátopek a Roger Federer,
k jeho zálibám patří víno a sport.
Sní o medaili z olympiády
a mistrovství světa. Více na
www.petrkoukal.com.

15
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2013

Inzerce

Příměstské
tábory BRNO
LÉTO 2013
Pro děti MŠ a ZŠ
Týden s tenisem 1700,- Kč

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

VAŠE NOVÁ A JEDINEČNÁ KAVÁRNA
•belgická káva Rombouts (100% arabica)
•čerstvě pečené bruselské vafle
•belgické pivní speciály
•denně čerstvé zákusky

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

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

www.e-tabory.cz
tel: 777 260 262 (10–14 hod.)

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

PRIVATIZACE BYTŮ
VE VAŠICH DOMECH
NEMÁTE FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ODKOUPENÍ VAŠEHO
BYTU, KTERÝ JDE DO PRIVATIZACE?
MÁTE DLUH NA NÁJMU NEBO EXEKUCI NA VAŠEM BYTĚ,
NEMOVITOSTI?
✓ ZAPŮJČÍME VÁM POTŘEBNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY!
✓ provádíme výměny bytů všech velikostí
✓ nabízíme nejvyšší možné finanční vyrovnání !
✓ BEZPLATNÁ KONZULTACE, 14letá praxe kanceláře
VOLEJTE ZDARMA 800 666 006
Tel: 542 210 700, 603 236 056
Kancelář: Rooseveltova 11, Brno 602 00
www.progecstav.cz, info@progecstav.cz
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Brno, Pekařská 76 – www.cafebrussel.cz, tel: 543 213 642

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

www.levnesporaky.cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte –
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák,
pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

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

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

Inzerce

Uspějte chytrostí,

ne rozpočtem – VELETRH řešení
www.veletrhreseni.cz
ŽALUZIE HANÁK
žaluzie, opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu

Tel.: 604 850 396
zaluzie.hanak@seznam.cz

22 let vám pomáháme bydlet a podnikat

Uvažujete o prodeji svého bytu?

Aktuálně
HLEDÁME BYTY
Brno - centrum a okolí
v OV i DB

Jazyková škola
VIKA
Výuka přímo v centru města
Masarykova 31
602 00 Brno
542
☎ 221 578, 603 776 978
agentura@vika.cz
www.vika.cz

SVĚŘTE SE
DO RUKOU EXPERTŮ!

Zajistíme pro Vás

bezpečný realitní servis.
Přijďte do REAL SPEKTRA!

800 800 099
www.realspektrum.cz

FESTIVAL

Králově Poli
centra
V CENTRU BRNA vu Nákupního

15:00
16:30
18:00
19:30
21:00

JAROSLAV UHLÍŘ
GABRIELA GUNČÍKOVÁ
LESNÍ ZVĚŘ

DEBBI

MAREK ZTRACENÝ

více informací na www.nckrpole.cz

Yamaha Vám nabídne vše,
co od skutečného skútru
požadujete, a to
od 50 ccm do 530 ccm.
V nabídce máme 27 modelů
všech kubatur
s cenami od 35.990 Kč.
Nabízíme výhodné financování a pojištění.

Yamaha centrum · NC Campus Square
Netroufalky 14 · Brno-Bohunice · 547 215 215
Obchodní místo: Hliníky 2068 · Boskovice

www.pemm.cz
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Inzerce

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

Návrat k tradicím

Pivo ja

ko dáre

Starožitnosti
Starožitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. č.12 – zastávka Konopná)

k

! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !

Křížová 3 (u Mendlova nám.)
Po–Pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu

VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI
! TEL.: 737 171 367 !
e-mail: starozitnosti-ille@seznam.cz
OTEVŘENO: Po–Čt 10.00–17.00 Pá 10.00–14.00
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME

+ 420 602 352 922

OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY ì VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY
DO R. 1980 ìêZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY,
PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ìêČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE,
BANKOVKY ì VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU
(figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ì ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky,
vykuřovadla ì ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu dalších předmětů

TENISOVÉ PRÁZDNINY
NA KRAVÍ HOŘE!

PRÁZDNINOVÝ TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BRNĚ NA KRAVÍ HOŘE:

3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]

Jiráskova 1a
Denně 10:00 - 19:00
Těšíme se na Vás!

ihsrvuêzz{lt±ê
U B±êBêê5WBê

0HQGORYRQiP%UQR
3R±3i±KRG
7HO

OTEVÍRÁME OD ZÁŘÍ 2013
ZÁPIS PRÁVĚ PROBÍHÁ

9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO

Kde? J. Babáka 11, 602 00 Brno-Královo Pole
Kontakt a více info: www.slunicko-montessori.cz, 603 376 957

CELODENNÍ PROGRAM 8.3015.30 hodin

OBĚD S NÁPOJEM v ceně, pitný režim
www.kravi-hora.cz

.ĢtGORYLFNi%UQR
3DUNRYiQtYHGYRĜH
3R±3i±KRG
7HO

Nová mateřská škola s rozšířenou výukou AJ
Nové mateřské centrum a hlídání dětí

1
12.–16. 8. 2013
1
19.–23. 8. 2013
26.–30. 8. 2013

cena: 2450 Kč, přihláška na webu:

2EMHGQiYNRYiPtVWD

MŠ A ZŠ SLUNÍČKO MONTESSORI

8.–12. 7. 2013
3
15.–19. 7. 2013
22.–26. 7. 2013

hzrs}uêsvk%p±êiyhks
}#yvih±êwyvklq±êwvy|uêzly}pz
wtvêvkê}#yvijlêÀêjly{pmprv}uv

 
®ê¨¤¤ê¡¥¨ê§¤¦
§§§ê¡¥¡ê¢ª¥±êÍ 

zê{t{vêpuly{ltêzsl}hê¡ªêÜ

Zahajujeme
prodej další etapy
– terasové domy
C1, D1 a D2
Informace:
602 775 333
543 421 457

IMPERA styl, a.s.
Hlinky 114, Brno
www.imperastyl.cz

volný byt
k nastěhování
ihned 2+1

Viladům
s nádherným
výhledem na
svratecké údolí
NOVÝ
PROJEKT

BRNO-BYSTRC

Pouze 8 nadstandardně
řešených bytů
Informace:
608 021 193, 543 421 458
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BRNO – KAMECHY

40%

Bytové domy
ve vyjímečné
lokalitě
Výstavba zahájena,
dokončení jaro 2014.
Informace:
608 021 193
543 421 458

bytů prodáno

KOMÍN – PODVESKÁ II
Komín – Podveská I
Doprodej posledních 2 bytů
3+kk a 2+kk, nadstandard. vybavení,
poslední patro, výhled, terasa

ihned k nastěhování

Pozvánky na akce radnice

19
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2013

Pozvánky na akce radnice
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Neziskovky

Anonymní alkoholici se na sjezdu utvrdili ve svém rozhodnutí nepít
Členové brněnských skupin
Anonymních alkoholiků se
setkali 7.–9. června na sedmnáctém sjezdu s kolegy z celé
republiky.
„Na celostátním sjezdu na Šumavě jsme absolvovali řadu přednášek a debat, které nás utvrdily
v našem odhodlání žít ve střízlivosti,“ informoval člen brněnské
skupiny Fénix pan B. „Cenná byla
také vzájemná výměna zkušeností s prací na sobě podle programu
Anonymních alkoholiků,“ dodal.

Anonymní alkoholici nenabízejí
léčení alkoholismu, ale vzájemné
sdílení zkušeností spojených s překonáváním návyku.V městské části Brno-střed pracují hned tři skupiny. Zájemci se mohou přijít
podívat, zavolat nebo se informovat
e-mailem. K dispozici je jim skupina
Fénix, která se každý den kromě
čtvrtku schází v budově Střední
průmyslové školy stavební na
Kudelově 8, kde se mohou obracet
na Břeťu na telefonu 722 073 003
nebo Soňu na čísle 774 063 797,
e-mail aabrnofenix@seznam.cz.

Kampaň zve děti do jedné lavice
IQ Roma servis zahájil novou
kampaň V jedné lavici zaměřenou na podporu inkluzivního
vzdělávání a podporu společného vzdělávání dětí romských
a neromských.
Kampaň „V jedné lavici“ si klade za
cíl oslovit většinovou rodičovskou
veřejnost a informovat ji o situaci
ve vzdělávání romských dětí, poukázat na vliv jejich postojů a otevřít
otázku společného konstruktivního
a všestranně výhodného řešení. IQ
Roma servis ve své dlouholeté praxi poukazuje na nevýhody odděleného vzdělávání, které v České
republice stále existuje.

Romské děti jsou segregovaně
vzdělávané, ať už se jedná
o základní školy praktické nebo
o školy s velkým procentem romských žáků. Tento typ výuky snižuje kvalitu vzdělání dětí a především jejich schopnost udržet se na
dalším stupni vzdělávání. Snížená
úroveň vzdělání pak zapříčiňuje
malé šance na uplatnění na trhu
práce, zvýšení životní úrovně a tím
udržuje či prohlubuje sociální
vyloučení dalších generací Romů.
IQ Roma v rámci kampaně připravil audiovizuální materiály,
besedy a společné akce pro romské a neromské děti a rodiče.

(red)

Místem pro čtvrteční setkávání
členů skupiny Renesance
je Galerie Slévárna ve Vaňkovce.
Dotazy zodpoví Michal na telefonu 739 327 838 nebo Hana na
734 770 744, e-mail aa.renesance@seznam.cz.
V pondělí a ve středu se setkává
skupina U kapucínů na Kapucínském nám. 303/5. Bližší informace podá Jirka na telefonu
607 775 549 nebo Hana na výše
uvedeném čísle, e-mail aa.ukapucinu@seznam.cz.
Také příbuzní a blízcí alkoholiků

mají možnost vzájemně se poradit a podpořit, a to na setkáních
skupiny Al-anon, která se každou
neděli schází v 15.45 hodin v místě působení skupiny Fénix.
„Noví zájemci se nemusejí bát přijít. Jediné, co potřebují, je touha
přestat pít. Mě samotnému se to
díky těmto setkáváním daří,“
povzbuzuje případné nové členy
pan B.
Více o společenství Anonymních
alkoholiků na www.anonymnialkoholici.cz.

(red)

Nový web pro oběti domácího násilí
Spondea provozuje Krizové
centrum pro děti, dospívající
a rodinu a Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím. Nyní jsou
informace o poskytovaných
službách zveřejněny na
nových webových stránkách
www.spondea.cz.
Intervenční centrum kromě
sociálního a právního poradenství
a psychologické podpory pro osoby ohrožené domácím násilím
poskytuje také pomoc obětem
stalkingu.

Více informací na www.ic-brno.cz.
„Osobám ohroženým nebo
vystaveným domácímu násilí
poskytujeme konzultace v sídle
organizace na Sýpce 25. Konzultace jsou diskrétní, klienti
mohou vystupovat anonymně,“
uvedla ředitelka společnosti
PhDr. Dagmar Úlehlová.
Více na telefonních číslech
541 235 511 a 608 118 088, po
dobu letních prázdnin pracují
centra bez omezení. K dispozici
je také od pátku od 8.00 do neděle 22.00 hodin nonstop víkendová linka 739 078 078.  (red)

Volný čas

Botanická zahrada otevírá prodejní výstavu kaktusů a jiných sukulentů
13. září od 9.00 do 17.30 hodin
do svých skleníků na výstavu
kaktusů.

Botanická zahrada zve od 6. do

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
na Kotlářské 2 připravila výstavu
ve spolupráci s pěstiteli. Výstava
je prodejní, k vidění zde bude
mnoho druhů kaktusů a sukulentů, návštěvníci se mohou těšit třeba na kulovité z rodu Echinocactus s různě zbarvenými trny.
„Z pestré nabídky sukulentů si
vyberou začínající i nároční pěstitelé, dostane se jim také rad
a návodů, jak pěstovat s úspěchem,“ uvedla za Botanickou
zahradu Magdalena Chytrá.

Celá zahrada je přístupná, v září
většinou ještě plně rozvetlá,
s počínajícím podzimním efektem. Výstava je vhodná pro školy,

které si zároveň do venkovní
zahrady mohou zakoupit pracovní
listy a využít návštěvu k doplnění
výuky botaniky.
 (red)

Mlok se znovu chystá na brigádu
Rezekvítek připravil letní programy pro všechny věkové
skupiny.
Rezekvítek pořádá od 16. do
20. srpna druhou dobrovolnickou
brigádu „Mlok v akci“ na Jezírku
u Soběšic. Akce je vhodná pro
mladé ve věku patnáct až třicet
let, po práci na dětském hřišti
a opravě plotu se mohou těšit na

pestrý doprovodný program. Další
víkendovka se bude konat
20.–22. září. Na exkurzi pod
odborným vedením PaedDr. Karla
Häringa „Slavkovské bojiště
1805“ zve Rezekvítek 10. srpna.
Děti se stále mohou hlásit na příměstské tábory. Více na e-mailu
tereza.zizkova@rezekvitek.cz,
telefonu 543 216 483 nebo na
www.rezekvitek.cz.
 (red)

21
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2013

Volný čas

Junior připravuje volnočasové aktivity pro děti a mládež čtvrt století

Letošní rok slaví Junior-Dům
dětí a mládeže pětadvacet let
od svého založení.
První zmínku o zahájení činnosti
Junioru přinesl tehdejší Brněnský
večerník Rovnost 12. ledna 1988.
Článek s podtitulem „Nový stánek
pionýrů“ zmiňoval zřízení obvodního Domu pionýrů a mládeže
Brno IV (nyní městská část Brno-střed) na ulici Uhelná 1 (nyní

Dornych 2). Než však mohla být
v těchto prostorách zahájena činnost, bylo třeba budovu vyklidit,
provést drobné stavební úpravy
a opravy a především získat
vedoucí pro zájmové útvary. Byla
to činnost nelehká a parta nadšenců, kteří stáli u zrodu dnešního
Junioru-Domu dětí a mládeže
pracovala opravdu s velkým nasazením. Rekonstrukce prostor trvala bezmála pět měsíců. Konečně

31. května 1988, v předvečer
Mezinárodního dne dětí, byl Dům
pionýrů slavnostně otevřen.
O měsíc později zde byla zahájena letní táborová činnost první
prázdninové sezony.
V září téhož roku se rozběhla pravidelná činnost kroužků. Již
v prvním roce nabízel dnešní
Junior na šedesát zájmových
útvarů s nejrůznějším zaměřením
od výtvarných, keramických,
sportovních, tanečních i technických až po turistické či přírodovědné. Současně v roce 1988 získal Dům dětí a mládeže svou
první pobočku, přírodovědnou
stanici Kamenačky v Židenicích.
Postupně během let přibývaly
i další pobočky: 1. září 1994 vznikla v suterénních prostorách ZŠ
Vranovská pobočka Vranováček
zaměřená na informatiku, robotiku, řemeslné a výtvarné techniky,
sport a v neposlední řadě také na
práci s romskou mládeží, především v oblasti filmu a fotografie.
Pobočka Fantazie ve Slatině
zahájila činnost 21. listopadu
1996. Nabídla širokou nabídku

kroužků a kurzů nejrůznějšího
zaměření, táborů příměstských
i pobytových a dalších vzdělávacích kurzů, výukových programů
i akcí pro širokou veřejnost, zejména ve spolupráci s městskou
částí Slatina.
O dva roky později vznikla pobočka Sluníčko (dříve Paprsek) na
Tuháčkově ulici v Komárově
a v roce 2002 Paleta v Židenicích.
V současné době je Junior-Dům
dětí a mládeže tvořen celkem
šesti pobočkami, přičemž v budově na Dornychu sídlí také ekonomický úsek.
Trvání činnosti hlavního pracoviště Junioru v původních prostorách
na ulici Dornych 2 je do budoucna
velkou otázkou. Zatím však činnost „domečku“ tepe dál a tým
zkušených pedagogů připravuje
pro děti letní pobytové i příměstské tábory, na nový školní rok pak
pestrou nabídku pravidelné
zájmové činnosti. Všichni zájemci
o zapojení jsou zváni v září na
zápis do kroužků a kurzů.

Eva Sádlíková,
Junior-Dům dětí a mládeže

Skupina historického tance Roseta zažívá v letošním roce renesanci
Roseta hledá zájemce o historické tance, kteří chtějí rozšířit
řady tanečníků.
Skupina historického tance Roseta se věnuje dvorským a venkovským tancům z období gotiky
a renesance. Inspiraci k choreografii tanců získává z dochovaných historických materiálů
a seminářů historického tance.
Většina členů se tanci věnuje již
několik let. „Letos bychom rádi
skupinu rozšířili, proto hledáme
nové tváře. Nemusejí to být rození
tanečníci, stačí chuť vyzkoušet

něco nového a alespoň na pár
hodin týdně se vrátit v čase o několik století zpět. Uvítáme šlechetné pány i vznešené dámy, šlechtického i prostého původu. Tanci
se věnujeme každé úterý v době
od 17.00 do 19.00 hodin v budově
Cyrilometodějské základní školy
v Masarykově čtvrti,“ uvedla členka skupiny Jaroslava Smutná.
Více informací zájemcům poskytne
na
telefonním
čísle
728 151 617 nebo na e-mailové
adrese jaro.ko@centrum.cz.
Na stejné kontaktní údaje se
mohou obracet také zájemci

o vystoupení. Skupina nabízí ukázky dobových tanců, které dokáží

příjemně zpestřit nejen akce s historickou tématikou.
 (red)

Malí táborníci se v létě vydají po stopách strašidýlka Vesňáčka
Občanské sdružení ŽVS Vesna
připravil na prázdniny program
pro děti i dospělé.
Ženský vzdělávací spolek Vesna
nabízí od 22. do 26. 7. nebo od 5.
do 9. 8. týdny s angličtinou. Výuka
se koná denně od 9.00 do 12.30
hodin, možnost odpoledního doplňkového programu (vycházky).

Akreditovaný kvalifikační kurz
Pracovník v sociálních službách –
Pečovatel(ka) o seniory a handicapované otevírá od 22. 7. do
16. 8. (včetně praxe). Výuka denně od 8.00 hodin. Podle rozvrhu
účastníci absolvují vždy sedm až
devět vyučovacích hodin. Závěrečné zkoušky se konají 17. srpna. Úspěšní absolventi získají
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certifikát s platností v České
republice, Rakousku a Německu.
Dobrodružné prázdniny děti od
sedmi do desíti let zažijí od 29. 7.
do 2. 8. nebo od 5. do 9. 8. Čeká
na ně pátrání po stopách strašidýlka Vesňáčka anebo luštění
tajemství dávné knihy vedoucí za
pokladem.
Přihlášky a bližší informace

o všech aktivitách osobně v kanceláři Vesny na Údolní 10, pondělí
až čtvrtek 10.00–12.00 hodin
nebo telefonicky na číslech
733 506 684, 734 730 275
a 513 034 951 nebo e-mailu
vesna@vesnaspolek.cz. Více na
www.vesnaspolek.cz.


(red)

Volný čas

Kroužky mohou rodiče pro své ratolesti vybírat už o prázdninách
Děti si užívají letního volna, ale
řada rodičů již řeší, jak budou
děti během dalšího školního
roku trávit svůj volný čas. SVČ
Lužánky nabízí více než pět set
kroužků.
Lužánky – středisko volného času –
nabízejí přes pět set kroužků pro
děti všech věkových kategorií, mládež i dospělé. Kroužky jsou různého zaměření.Technické, sportovní,
přírodovědné, dramatické, výtvarné, hudební, rukodělné, základy
techniky a spousta dalších.
SVČ Lužánky má jedenáct pracovišť po celém území Brna, rodiče si mohou vybrat kroužek nejen
podle zaměření, ale také podle
dostupnosti od svého bydliště.
Přehled všech kroužků je umístěn
na stránkách www.luzanky.cz.
Zápis do kroužků je na všech pracovištích 4. a 5. září od 10.00 do
18.00 hod. Přihlašovat se lze až
do konce září, u vybraných kroužků od 4. září i elektronicky.

Některé ze zájmových útvarů mají
mnohaletou tradici, některé naopak patří mezi žhavé novinky.
„I v letošním roce reagujeme na
zájem veřejnosti a otevíráme přes
pětaosmdesát nových kroužků,“
informovala z oddělení marketingu
SVČ Lužánky Milena Bogdálková.
Nové kroužky jsou otevřeny v každé oblasti zájmové činnosti.
K zápisu láká třeba divadelně-filmový kroužek, kroužek rybářský,
včelařský a s výukou jízdy na koni
pro děti, které mají rády přírodu.
Vyhledávané nejsou jen kroužky
nové, velký zájem je i o kroužky
tradiční, jakými jsou folklorní
kroužky Javorníček a Valášek,
letečtí a železniční modeláři, turistický oddíl Zeměpisná společnost,
jóga, Dívčí kluby apod.
Nabídka střediska nemyslí jen na
děti a mládež, ale i na dospělé
a seniory. „Pro odrostlejší zájemce nabízíme třeba historický
šerm, bojové umění kung-fu,
orientální tanec, Square dance,

keramiku, točení na hrnčířském
kruhu a další. Kroužky označené
18 až 99 let jsou prostě pro každého, bez ohledu na věk,“ dodala
Milena Bogdálková.

Více informací na telefonu
603 545 745 nebo e-mailu
milenab@luzanky.cz.


(red)

Labužnické menu „Od vidlí až na vidličku“ nabídne osmnáct restaurací
Kouzlo místních lahůdek
i jejich cestu od vidlí až na vidličku odhalí návštěvníkům již
třetí ročník letního gastronomického festivalu „Jídlo zblízka“. Od 8. do 31. července si
mohou hosté v osmnácti
brněnských restauracích užívat jedinečná degustační menu
připravená výhradně z čerstvých sezonních surovin od
regionálních producentů.
„Dopřejte si šťavnaté maso
z Valašska, čerstvé ryby z Moravského krasu a sluncem provoněná rajčata ze Znojemska.
Seznamte se osobně s farmáři,
vinaři i malovýrobci delikates, kteří
svoji práci nepřestali dělat s láskou. Poznejte šéfkuchaře vracející
nešizenou kuchyni zpět k životu,“
vyzvala za organizátora festivalu
Slow Food Brno Lucie Frgalová.
Letní gastrofestival umožní
vyzkoušet pod laskavým dohle-

Projekt
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

dem odborníků tradiční kulinářská
řemesla, naučit se klasické recepty a na degustačních večerech
ocenit půvab moravských vín.
Festival Jídlo zblízka je založen
na unikátním konceptu tříchodových restauračních menu uvařených pouze ze špičkových lokálních surovin a rozkrytí jejich
původu v jídelním lístku.
Popularita festivalu každým rokem
roste, v roce 2011 začínal v šesti
restauracích, vloni se zapojilo třináct podniků, letos menu připravuje osmnáct restaurací.
V doprovodném zábavně-vzdělávacím programu se návštěvníci
dozvědí, jak jednoduše a šetrně
zpracovat kvalitní místní potraviny
pro rozvinutí jejich potenciálu
a gurmetský zážitek.V praktických
dílnách pozvaní farmáři, vinaři,
kuchaři i cukráři osobně představí
své umění a umožní si jej vyzkoušet. Tematické degustační akce
s jídlem i vínem zpříjemní letní
večery s blízkými či přáteli.
Labužnické menu „Od vidlí až na
vidličku“ podávají od 8. do 31. července v brněnských podnicích
Bistro Franz, Bohéma, Borgo
Agnese, Boulevard, Green, Jako-

by, kavárna Era, La Bouchée,
Leporelo+, Noem Arch, Palazzo,
Pavillon, Prominent, Ristorante
Piazza, Šelepka, Tomato, U Fide-

la a Zlatá Veverka. Kompletní program a rezervační systém festivalu je zveřejněn na stránkách
www.jidlozblizka.cz.
 (red)

Lipka naučí péct chleba podle
tureckého či afrického receptu
Lipka připravila nabídku příměstských a pobytových
táborů. Vybírat je možné také
z nabídky kroužků pro následující školní rok.
O prázdninách děti mohou
vyzkoušet třeba příměstský
tábor Pouť za chlebem, kde se
naučí péct chleba podle receptu
z Turecka nebo z Afriky a užijí
si další program v krásné přírodní zahradě pracoviště Lipová.
Pro ty, kteří rádi tancují je určený
příměstský tábor Městem po
špičkách s výukou základů
irských tanců.
Pro odvážnější Lipka připravila
pobytový tábor Skalní duchové,

který nabízí podzemní dobrodružství v Moravském krasu.
Kompletní nabídka, více informací o táborech a přihlášky na
www.lipka.cz/tabory.
Kromě táborů Lipka připravuje
pro děti také řadu volnočasových kroužků pro školní rok
2013/14. V nabídce jsou jak tradiční přírodovědné kroužky, tak
kroužky zaměřené na tanec,
tvoření z přírodních materiálů,
výuku jazyků či sporty.
Více na webových stránkách
www.lipka.cz/krouzky.



(red)
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Ohlasy

Co je doma, to se počítá
Už při mých nedělních vycházkách kolem přehrady mě upoutala
„pracovitost“ dvou malých kníračů. Stále nosili v „mordách“ klacky.
Líbilo se mi to, tak jsem si jednoho
pořídil. Jmenuje se Azi, je černostříbrná a má občanku – průkaz
původu.
Když jsme šli z lesa, musela nést
dva klacky. Jeden byl pod její úroveň. Když dostala druhý, pelášila

na chatu. Klacky si v místě uchopení řádně očistila a vzala do
„mordy“. Šířka branky zahrady má
asi jeden metr. Klacky bývaly delší
– „co les dal“. Pokud s klacky
neprošla, natočila se bokem,
a bylo vyřešeno. Touto její bohumilou činností jsem měl zajištěn
materiál na zatápění.
Po mojí cévní mozkové příhodě
jsem musel odevzdat doklady

a prodat auto. S Azi jsem se přestěhoval domů – do Brna. Zde už
klacky nebyly. Krátké ji nezajímaly.
Přešli jsme proto na „obruče“,
pryžová kolečka z kočárků. Tak
jako u klacků, musela mít v „mordě“ dvě kolečka. Teprve potom
šla hrdě, se vztyčenou hlavou
k domovu.
Systém „dvě a padla“ uplatňovala
Azi též při našich návštěvách

v hospůdce. Při prvním pivu seděla v klidu pod stolem. Když
šenkýřka donesla druhé pivo, Azi
nenápadně zmizela. Šla po cestě
k bráně zahrady. Tudy občas projelo auto. Dostal jsem strach. Druhé pivo jsem udělal „na ex“ a hajdy
za Azi, k bráně zahrady.
Tímto mě chránila před nadměrným pitím, za což jí vděčím.

Gustav Lauseker

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

Sport

Brněnský závod horských kol i letos přivítá naše nejlepší jezdce

Cyklistický závod Pells MTB
Kriterium 2013 projede středem města 22. září. Hlavní sou-

těž doplní závod pro děti a pestré doprovodné aktivity.

V loňském ročníku závodu mohli
diváci obdivovat výkony Jaroslava
Kulhavého, držitele zlata z londýnských olympijských her, nebo
mistra světa Ondřeje Cinka.
I letos se na 2,7 km dlouhou trasu
vydá elita jezdců na horských
kolech. Start závodu je plánovaný
na 11.00 hodinu, prezence začíná
už v 8.00 hodin. Hlavní závod, ve
kterém soutěží muži v pěti a ženy
ve třech kategoriích, odstartuje v půl
třetí odpoledne. Jezdce opět čeká
strmé stoupání na hrad Špilberk
a prudké krkolomné sjezdy proložené překonáváním mnoha schodů.
Cyklistické umění mohou předvést

i děti, a to v kategorii od čtyř do
šesti let a v kategorii od šesti do
osmi let. Vložený závod pro malé
závodníky organizátoři připravují
od 10.30 hodin, jeho trasa povede
po Dominikánském náměstí. Zábavu pro děti i dospělé slibuje také
pestrý doprovodný program. Záštitu nad závodem převzal místostarosta městské části Brno-střed
Bc. Pavel Sázavský.
 (red)
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Malá kopaná láká kromě týmové hry také nízkou finanční náročností

Malá kopaná je vhodným sportem pro všechny věkové kategorie. Brněnský svaz malé
kopané pořádá juniorskou soutěž pro děti do patnácti let věku,

mužské i ženské soutěže a také
firemní ligu, kde musejí být hráči starší pětadvaceti let.
V městské části Brno-střed se

24
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2013

nejvíce zápasů malé kopané odehraje na hřišti Za Lužánkami.
Tréninky si určuje každý tým individuálně (místo i čas), soutěž je
organizována od dubna do června a od září do listopadu.
Noví zájemci o malou kopanou
se mohou hlásit kdykoliv v průběhu roku, stačí vypsat přihlášku
a doručit na svaz. Výhodou je nízká finanční náročnost – juniorská
liga je dokonce zcela zdarma.
Největším úspěchem, co se reprezentace malé kopané týče, je
titul mistra republiky, které získal
tým RKM Brno, hrající Simost
Superligu.
Mimo celoroční soutěže pořádá
svaz také různé turnaje, např.
„Gastro Cup“ (turnaj všech restaurací, kaváren, barů a hospod),

„Turnaj dětských domovů“, nebo
„Turnaj národnostních menšin“.
Hráči svazu pravidelně reprezentují Českou republiku na mezinárodních akcích. Z posledního
Mistrovství Evropy v Moldavsku
reprezentace přivezla bronzové
medaile.
Další informace najdou zájemci
o tento sport na www.malakopanabrno.cz, dotazy zodpoví také
viceprezident svazu Mgr. René
Pazdera na tel. čísle 602 725 382
nebo na e-mailu info@malakopanabrno.cz.
 (red)
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Sport

Každých čtrnáct dní si návštěvníci koupaliště zacvičí na trampolínách
Čtyřikrát po dobu prázdnin si
zájemci o jumping zacvičí pod
vedením zkušených instruktorek.
„Vloni jsme nabídli návštěvníkům
skupinové cvičení na malých
trampolínách poprvé. Zájem byl
velký, proto ve spolupráci s diplomovanou instruktorkou jumpingu
Andreou Míčkovou letos chystáme hned čtyři cvičební dny,“ informoval ředitel Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora
Mgr. Evžen Hrubeš.
Dynamické i balanční prvky si
na malých trampolínách návštěvníci koupaliště vyzkoušejí 14.

a 28. července a 8. a 22. srpna
vždy od 17.00 do 19.00 hodin.
„Cvičení se skládá z kombinace
rychlých a pomalých poskoků,
dynamických sprintů, silových
prvků i strečinku. Výhodou balancování na trampolínkách je zpevnění hlubokého zádového svalstva. Jumping je vlastně zdravější
a účinnější forma aerobiku díky
odpruženému podkladu, který
šetří klouby před otřesy,“ vysvětlila instruktorka Míčková. Více
o sportu na www.jumpingbrno.cz,
případné změny termínů cvičení
budou uvedeny na www.kravihora-brno.cz.

(red)

Tréninky i poznatky tradiční čínské medicíny přináší škola kung fu

Škola se zaměřením na výuku
jihočínského
zdravotního
a sebeobranného umění kung
fu stylu Hung Gar sbírá ocenění
na republikových i mezinárodních soutěžích.
Oddíl Hung Gar Kung Fu sídlí na
Šujanově náměstí 1 a trénovat

sem chodí více jak sto dvacet členů – od dětí ve věku pěti let až po
seniory starší šedesáti let. Školu
Lam Ga Hung Kuen každoročně
navštěvují osobnosti tohoto bojového umění nejen z Evropy, ale
i z Hong Kongu.
Svým žákům škola nabízí širokou
škálu pravidelných tréninků,

víkendové semináře na Vysočině
a o prázdninách týdenní intenzivní tréninkové soustředění. Oddíl
podporuje svoje členy při soutěžní
činnosti a při sbírání zkušeností
na mezinárodních seminářích –
zejména v Londýně a Hong Kongu.
Mimo sportovní aktivity pak sdružení organizuje přednášky, tematická setkání v čajovnách, kde se
cvičenci (ale i širší veřejnost)
mohou dozvědět více o historii, či
současném dění v Číně, o přípravě čínských čajů, či něco o svém
zdraví z pohledu tradiční čínské
medicíny. Zajímavé jsou i další
aktivity – výuka čínštiny, herní
klub či pravidelné promítání tematických filmů a fotografií.
Během své existence se členové
sdružení zúčastnili mnoha akcí
od regionálních, republikových až

po akce celosvětového významu.
Za uplynulé tři roky, kdy se škola
věnuje i závodní činnosti, vybojovali závodníci přes sto čtyřicet
medailí z republikových soutěží
včetně mnoha titulů Mistr České
republiky, vicemistr Evropy či světa. Veřejnost se mohla o umění
více než stovky cvičenců přesvědčit třeba na únorové Mezinárodní exhibici čínských bojových
umění, kterou škola připravila.
Pravidelný trénink nepřináší jen
medaile, ale zvyšuje fyzickou kondici, kloubní pohyblivost, posiluje
sebevědomí a zvyšuje psychickou odolnost. Žáci jsou vedeni
k dodržování etických a morálních
pravidel – jak na tréninku, tak zejména ve svém osobním životě.
Více na www.hunggar.cz.

Ing. Jiří Holáň,
Škola Lam Ga Hung Kuen

Brněnský lužánecký tenisový klub zve na turnaje i soutěž v minitenise
Tenisové kurty jsou otevřeny
pro tréninky dětí každý den,
svou šikovnost mohou vyzkoušet na turnajích a soutěžích.
Tréninky Brněnského lužáneckého tenisového klubu se konají na
Lužánecké 7 každý den od 13.00
do 18.00 hodin. Každý měsíc pak
své tenisové umění mohou malí
hráči vyzkoušet na turnajích. Dále
klub připravuje soutěže družstev
v minitenisu.
Přihlásit se do Brněnského lužáneckého tenisového klubu mohou

děti ve věku od pěti do sedmi let
po celý rok, cena za trénink ve
dvojici je 200 korun.
Hráči klubu se na turnajích jednotlivců umisťují do pátého místa,
v soutěži družstev hrají ligu. Více
informací podá trenérka Dada
Pojerová na telefonním čísle
605 262 668, o činnosti klubu
informují
webové
stránky
www.tenisbrno.com.



(red)

25
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2013

Pozvánky na akce radnice
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Rozhovor

Jiří Pařez: Album Na trati není žádný kočkopes, má svou tvář
Štěpán Baloun na klávesové
nástroje, Blanka Šrumová z Tiché
dohody ve sborech, Karel Macálka
z Rangers a Vladimír Třebícký na
bicí nástroje. Ti všichni se na přípravě poctivě spolupodíleli a každý
z nich vdechnul do naší muziky
kousek sebe.

Jaké hudební prvky se na desce
objevují?
Asi nejlépe to popsala Irena Přibylová ve sleevenote na CD. Jedná
se o dospělý, současný moderní
folk. Ale berte to, prosím, s rezervou.Ve studiu spolupracovali vedle
sebe hráči jazzu, country, rockové
muziky, funku, swingu i trampské
písně. Ale má to svůj ksicht, není
to žádný kočkopes.

Profil
Jiří Pařez se narodil v roce
1959. K muzice přišel ve studentských letech a dvanáct let
byl kapelníkem bluegrassové
kapely Uhlák. Poté spolupracoval s brněnskými kapelami
Hurdis a Hráči. Koncertoval
s Michalem Tučným a Vlastou
Redlem. Jeho další kapely
Nebo tak a Třetí zuby se již
zaměřovaly na vlastní tvorbu. Od roku 2000 je jeho srdeční záležitostí kapela Pozdní
sběr. I když na profesionální
úrovni, pořád je pro něj muzika
jenom koníčkem. Nejvíce času
věnuje práci pro svoji zavedenou firmu. V dubnu vydal společné album s Romanem Horkým a skupinou Kamelot Na
trati.

Jiří Pařez se svou kapelou Pozdní
sběr vydal ve spolupráci s Romanem Horkým album Na trati. Podíleli se na něm hudebníci různých
hudebních směrů. V jedné z písní
alba jsou opěvovány i věže Petrova. Jak muzikant sám říká, jednou
za čas si najde chvíli podívat se
na svět právě z tohoto místa.

Čtenáře zpravodaje by jistě zajímal váš vztah k Brnu. Jaké
místo máte v centru nejraději?
Jsem rodilý Brňan a mládí jsem
prožil v Žabinách kousek od koní,
takže z mládí preferuji Kraví horu
aWilsoňák. Později jsem se ocitnul
na Švancarce, kam patřím dodnes.
A to je skoro střed města. Mám tady

rád Petrov, zahrady, kašny i náměstí.

Ke spolupráci na nové desce Na
trati jste přizval Romana Horkého z Kamelotu. Jak projekt vznikal? Jedná se o nové písně
nebo o upravené verze starších
nápadů?
Jedná se o společný projekt Romana Horkého s mojí kapelou Pozdní
sběr. Na albu je pár starších písní,
některé i z dob mých autorských
začátků. Dále tam jsou písničky,
které jsem měl napsané pro Pozdní
sběr a my je společně s Romanem
upravili a přearanžovali. A nakonec
písně zcela nové. Dvě jsme napsali
společně a dvě autorské dodal
Roman Horký.

Natáčeli jste spolu poprvé nebo
máte za sebou více projektů?
Ve studiu jsme v této sestavě byli
poprvé.

Desku nahrávali zkušení muzikanti. Z několika žánrů a kapel
(Druhá tráva, Tichá dohoda, Rangers, Kamelot). Jak se projevily
jejich četné zkušenosti na
výsledku?
Asi není na místě, abych tady
album hodnotil, od toho jsou přece
jiní. Já sám za sebe musím říct, že
jsem s výsledným soundem kapely
spokojený. Je poznat rukopis
zúčastněných muzikantů. Lídr Kamelotu Roman Horký se svou typickou kytarou i hlasem, Jiří Meisner ex-baskytarista Druhé trávy,

Vy sám se přikláníte spíše k jednobarevným hudebním stylům
nebo raději k míchání žánrů?
Já jsem příznivcem dobrých písniček. A je mi v tomto případě celkem jedno, jestli je základ namíchán z více ingrediencí. Každý
projekt by ale měl mít svůj rukopis
a nám se to, myslím, podařilo. Zrovna včera jsem četl na internetu
recenzi na naši desku, kterou autor
nazval „I folk může znít moderně“
a její součástí byl pozitivní rozbor
této naší sešlosti Na trati. Potěšilo
mě to.

radost a to se také povedlo.V Brně
se mi líbí klub Leitnerka. Další, který mám rád, mají třeba ve Zlíně
a jmenuje se Zelenáčova šopa.
Krásnou atmosféru mívají koncerty
na zámeckých nádvořích. Letos se
těším na pátek 12. července, kdy
budeme koncertovat společně
s Kamelotem na zámku ve Vranově nad Dyjí.

Křest desky proběhl 12. dubna
v Brně. Jaká byla atmosféra?
My muzikanti jsme si to užili, za což
patří poděkování všem, kteří si přišli poslechnout naživo písně z nového CD a vlastně tím podpořit
nový projekt na hudební scéně.

Kdy se můžeme těšit na další
koncert v Brně, pro nás všechny, kteří jsme křest nestihli?
Můj muzikantský diář ukazuje dva
termíny pro Brno – 24. srpna na
hradě Veveří a dále pak zahrajeme
v Brně 11. září. Posluchači nás
můžou slyšet například i v Hodoníně, Luhačovicích, Oslavanech
a na spoustě dalších míst po celé
republice. Seznam koncertů je na
webových stránkách www.pozdnisber.cz.

Je vidět, že máte rád Brno. Za
svou dlouhou muzikantskou
kariéru jste hrál v mnoha městech. Které místo je pro vás Brnu
svou atmosférou nejbližší?
Neodpovím asi přesně na vaši
otázku. Když začnu vzpomínat,
vybaví se mi Porta v Plzni. Lochotín, kde bylo tenkrát pár let po sobě
okolo třiceti tisíc diváků, spřízněných duší. Mám rád Mohelnický
dostavník, festival Slunce ve Strážnici a řadu menších, ale půvabných
míst, kde se muzicíruje. Já osobně
miluji koncertování po menších klubech. A to kvůli té báječné spřízněné atmosféře. Hodně jsem si užil
například čtyři loňské koncerty na
kterých jsme křtili naše předposlední live CD v jazzovém klubu
U kouřícího králíka v Brně. 80 diváků natěsnaných v malém klubu tak,
že už by se další nevešel. Jasně,
mohli jsme udělat jeden koncert
třeba v Rubínu, ale takhle jsem si
to namyslel proto, abych si udělal

Jaké jsou vaše další plány? Mluvili jste s Romanem o pokračování?
Nový produkt teď žije svým životem
a my se mu snažíme pomáhat. Na
podzim chystáme šňůru koncertů
napříč celou republikou a diář už
se nám začíná zdárně plnit.
O prázdninách budeme součástí
několika festivalů a pravidelných
letních akcí. Také nás čeká řada
vánočních koncertů, kde budeme
koncertovat společně s Kamelotem v původní, legendární sestavě.
Další termíny a vlastně vše podstatné, najdete na www.natratitour.cz.
 Tomáš Psota

27
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2013

Rozhovor

Peter Lipa: Člověk musí podávat sportku, když chce vyhrávat.
A tady vyžadovali nějaký postgraduál, proto jsem se přihlásil na
studium žurnalistiky.

Studium zaměřené na
zpěv na umělecké škole
vás nelákalo?
Měl jsem vždy tajné přání jít na
Vysokou školu múzických umění,
ale nikdy jsem nenašel dost odvahy ani na to, abych si podal přihlášku.

Kdy jste se tedy hudbě
začal věnovat?
Po celou dobu studií, už od zeměměřičské průmyslovky, jsem se
hudbě věnoval jako svému koníčku. Zpíval jsem, ale začal jsem
také hrát na kytaru. Postupně hudba začala převažovat a své působení v rozhlase jsem ukončil právě proto, abych se mohl věnovat
už jen hudbě.

Profil
Peter Lipa se narodil v roce
1943 v Prešově. Je výraznou
osobností české, slovenské
i evropské hudební scény, koncertoval ve většině zemí světa
a účastnil se také mnoha předních jazzových i dalších hudebních festivalů. Je hudebním
organizátorem, dlouholetým
dramaturgem a promotérem
předního evropského jazzového festivalu Bratislavské jazzové dni a také spoluautorem
publikace Hlasová výchova
zpěváků populární hudby.
V roce 1987 obdržel titul
zasloužilý umělec, v roce 1989
se stal prezidentem Slovenskej
jazzovej spoločnosti a od roku
2001 je členem mezinárodní
poroty International Jury, která
každoročně uděluje ceny European jazz prize. První skupinou, ve které působil, byla
kapela Struny, po té prošel
mnoha hudebními seskupeními. Vlastní skupinu založil
v roce 1997, na hudební scéně
však Peter Lipa band působil
pouze rok. Další kapelou byl
Lipa – Tatár Buntaj Kašpar
Žáček Band, se kterou vydal
svoje sólová alba. Loni vydal
album Lipa 68 po sedmi letech
od posledního studiového alba
Lipa spieva Lasicu, kterou
otextoval herec Milan Lasica.

Peter Lipa je renomovaný jazzový a bluesový zpěvák. Své
album Lipa 68 v létě minulého
roku představil v areálu koupaliště na Kraví hoře také brněnským posluchačům, na jeho
koncert se mohou posluchači
těšit i letos. I když říká, že být
muzikantem není žádné terno,
věnuje se hudbě už téměř půl
století.

Takže za sebou nemáte
dětství v pěveckých
souborech a hodinách
uměleckých škol.
Jako malé dítě jsem rád zpíval,
ale nebylo mi příjemné takové to:
A teď nám zazpívej, ukaž se. Tak

Housle jsem tedy zabalil a začal
se věnovat kytaře a zpěvu.

A už tenkrát jste hrál
blues a jazz?
Ne, tenkrát jsem hrál to, co letělo,
běžnou populární hudbu. Tehdy
ale měla silný jazzový náboj, takže vlastně ve všem, co jsem hrál,
už byl zárodek hudby, které se
věnuji nyní. Zažil jsem začátky
rock and rollu, což bylo v podstatě
modifikované blues. Líbili se mi
ale také písničky Osvobozeného
divadla, Suchý a Šlitr, hrál jsem
i čundrácké písničky.

V současné době hrajete
v kapele i se svým synem.
Svoje děti k hudbě cíleně
vedete?
Nemyslím si, že být muzikantem
je nějaké terno.Všechny moje čtyři
děti chodily na klavír, což byl spíš
důsledek vůle mé manželky, ony
do toho příliš chuti neměly. A to
hlavně proto, že způsob, jakým se
na lidových školách učí, není dobrý. Chtěli by z každého mít koncertního mistra, místo aby děti učili
lásce k hudbě. Takže i Peter si cestu k hudbě našel až později.

Vystudoval jste různé
obory – zeměměřičskou
průmyslovku,
architekturu, žurnalistiku.
Jaké jste měl profesní
plány?
Dlouho se zdálo, že jsem člověk,
který všechno chce a nic neumí.
Do různých studií jsem se po
maturitě na gymnáziu pouštěl
i proto, že jsem nechtěl na vojnu.
Vystudoval jsem tedy dva roky
zeměměřičské průmyslovky, pak
Stavební fakultu, ale tu jsem
z ohledu k tomuto odvětví brzy
opustil a začal hledat zaměstnání,
které by mi víc vyhovovalo.
Nastoupil jsem jako redaktor
v rozhlase. Dokonce jako odborný
redaktor v pořadu Teleskop,
magazín pre vedu a techniku.
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Na klavír Petra Lipu doprovází jeho syn Peter
jsem na zpěv jakoby zapomněl.
Ale mám za sebou dva roky hry
na housle. Zřejmě mi nechyběl
hudební sluch a k hudbě jsem měl
vždy blízko. Ale housle jsou velmi
těžký nástroj a aby člověk hrál alespoň tak, aby se to dalo poslouchat, trvá to dost dlouho. A já jsem
člověk, který zas tak trpělivý není
a v těch začátcích jsem zkrátka
sám sebe nemohl poslouchat.

Říkáte, že být muzikantem
není žádná výhra. Vám se
ale uspět podařilo.
Dělám práci, kterou mám rád
a mám to štěstí, že se mi daří jí
i uživit. A toto považuji za úspěch.
A co je třeba pro úspěch udělat?
Pracovat na sto procent. Ne jen
zpívat, ale také skládat písničky,

Pokračování na straně 29

Rozhovor

Já „športkujem“ a tak mi někdy šťastná čísla padnou
Pokračování ze strany 28
shánět kapelu, technické zabezpečení, organizovat vystoupení.
Já říkám, že člověk musí podávat
sportku, aby vyhrál. Já takhle
„športkujem“ a občas nějaká ta
čísla vyjdou.

Objevují se nové zajímavé
talenty?
Je spousta talentovaných lidí,
soutěže jsou jich plné. Ale aby
uspěli, je třeba mít ještě jiný talent,
talent na zúročení hudebního
talentu. Talentové soutěže jsou
dobrou příležitostí, jak se stát známým. Na tom mohou mladí
hudebníci stavět. A samozřejmě
je potřeba mít trochu štěstí.

Mají noví zpěváci těžší
pozici než jste měl vy
v době, kdy jste začínal?
Konkurence je větší, ale také je
větší svoboda.Velké možnosti skýtá internet, stačí dát písničku na
Youtube a už ji lidé znají. Co se
změnilo zásadně, je to, že populární hudba byla v minulém století
považovaná za něco unikátního.
Dnes je samozřejmostí. Zatímco
dříve bylo vydání desky událostí,
dnes může natočit CD každý.

Líbí se vám stále ta stejná
hudba nebo pozorujete, že
se váš hudební vkus
vyvíjí?

Myslím, že základní estetické cítění, vjemy, postupy a kritéria člověk
získává přibližně ve věku od patnácti do pětadvaceti roků, možná
do třicítky. Co v tomto věku nasaje,
tvoří takový základ, ke kterému se
přidávají nové vlivy a doposud
nepoznané věci. Muzika z tohoto
věkového období se mi líbí stále
a v současné hudbě hledám to, co
komunikuje s tím starým.Teď jsem
poslouchal nového zpěváka, Gregory Portera, a uvědomil jsem si,
že dělá to co já – staré věci přetransformuje a posune o kousek
dál. Tak si říkám, že jsem zřejmě
na dobré stopě. Je třeba být otevřený novým vlivům.

Zažil jste nějaké
nezapomenutelné hudební
setkání?
Jeden ze silných zážitků je z roku
1986, kdy mě na Bratislavských
jazzových dnech vyzval Bobby
McFerrin, dávno před tím než se
proslavil svým Don’t worry by happy, abych si s ním zazpíval. Já si
to pamatuji dodnes, on to zapomněl nejspíš velmi brzy, jak jsem
zjistil po jeho koncertě ve Vídni,
kdy jsem mu toto setkání chtěl připomenout. Nu, takový je život.

Je hudební styl, který
vůbec nemáte rád?
Poslouchám už jen to, co se mi
líbí. Hard rock, punk, dechovku

nebo vážnou hudbu třeba neposlouchám skoro vůbec. Ale neznamená to, že se nedá najít třeba
dobrá dechovka.

Pro brněnské posluchače
hrajete na koupališti na
Kraví hoře. Vystupujete
rád v nezvyklých
prostorech?
Ano, celkem to mám rád. Teď jsem
zrovna dostal nabídku hrát
v divadle ne na jevišti, ale v hledišti, v době, kdy se diváci scházejí na představení. Občas hrajeme na ulici, na náměstí
i v obchodním centru. Ideální pro
mě ale je tmavý uzavřený prostor,
kde na jevišti jsme my a v hledišti
diváci, kteří přišli právě kvůli nám.

v tak hojném počtu. Jezdím sem
koncertovat rád, a to už od šedesátých let, kdy jsem se seznámil
s kolegy z Progress Organization,
což byla naše spřátelená kapela.
Hudebníci z Brna a Bratislavy spolu často spolupracovali. Také moje
vydavatelská firma je z Brna.

V současné době hrajete
na svých koncertech písně
z alba Lipa 68

Vracíte se do Brna rád?

Čím jsem starší, tím víc mě vydání každého CD těší. Studiové
album jsem vydal po sedmi
letech, mezi tím vyšly čtyři živé
záznamy. I když je trh s CD už
dávno mrtvý, nebylo vynalezeno
nic, co by umožnilo tvorbu lépe
prezentovat. Těší mě, že je na
něm soudobá hudba, nechtěl
bych hrát jen pro pamětníky.

Brno je pro mě nejbližší zahraniční
město, kde mám svoje posluchače



(red)

Kultura

Směs jazzu, funku a „avant-noisu“ zahrají Medeski, Martin & Wood
Devátý ročník festivalu Bohemia Jazz Fest zve příznivce jazzové hudby do devíti měst.
Na českých a moravských historických náměstích zazní kromě
jazzu také směs blues, funku
a world music.
Brno čeká večer nabitý energií 18.
července. Náměstí Svobody rozezní v 17.00 hodin rakouský kvartet
Kompost 3, po kterém vystoupí
dvě nové skupiny. Švédské The
Naoko Sakata Trio posunuje pod
vedením japonské pianistky a za
doprovodu basisty Antona Blomgrena a bubeníka Johana Birge-

niuse hranice současného jazzu.
Izraelský saxofonista Shauli Einav
je již ve věku třiceti let považován
za veterána telavivské a newyorské scény. Z Paříže přiveze své
talentované kvarteto. Večer završí
třetina uskupení Medeski, Martin
& Wood – John Medeski.Talentem
obdařený pianista zahraje výběr
ze své nové sólové desky „A Different Time“.
Jeden z největších jazzových festivalů v Evropě, na které je volný
vstup, zahajuje 10. a 11. července
koncerty v Praze, pokračuje
v Plzni, Domažlicích, Táboře,
Liberci a Olomouci. Po té násle-

duje brněnský koncert, vystoupení
ve Zlíně a závěr v Prachaticích.
Více o programu a vystupujících
umělcích na www.bohemiajazzfest.cz.
 (red)

Akci
podporuje
městská část
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Kultura

Shakespearovské slavnosti zahájí premiéra komedie Večer trojkráľový

Na šest představení se mohou
těšit návštěvníci čtrnáctého
ročníku Letních shakespearovských slavností.
Letošní slavnosti zahájí premiéra
dynamické a energické komedie
Večer trojkráľový, v níž hudba hraje jednu z dominantních rolí.
Režie se ujala známá maďarská
režisérka a ředitelka divadla Vígszinház v Budapešti Enikő. Hrají
Tomáš Maštalír, Martin Hofmann,
Daniel Žulčák, Gabriel Tóth, Judit
Bárdos, Roman Poláčik, Eva
Sakálová a další.
V jiskřivé komedii o věčném souboji mužů a žen Zkrocení zlé ženy

režiséra Daniela Špinara hrají
v hlavních rolích Tatiana Vilhelmová, kterou v roli Kateřiny alternuje Jana Stryková, a Roman
Zach. Autorem hudby k této
nejúspěšnější loňské hře je
Jan P. Muchow.
Další premiérou je svatební crazy
komedie o věčném bloudění v lese
vztahů Sen noci svatojánské. Představí se David Prachař v roli Thesea a Oberona, Vanda Hybnerová
jako Hippolyta a Titánie, mladí
milenci Hana Vagnerová, Martin
Písařík, Zuzana Stavná a Petr Vančura / Lukáš Příkazský. Na klavír
tento milostný „jam session“ doprovází Václav Kopta jako Píšťala.

Flamenco otevře kytarový festival
Přední světoví kytaristé zahrají od 11. do 17. srpna na letošním Mezinárodním kytarovém
festivalu.
Dvaadvacátý ročník festivalu
zahájí 11. srpna ve 20.00 hodin
na Nové radnici Oscar Guzmán
y grupo de flamenco de Andalucia ze Španělska. Kytary
doprovodí perkuse, tanec
a zpěv. Program v následujících
dnech pokračuje koncerty kytaristů z Francie, Řecka, Skotska
a Polska. Posluchače potěší také
domácí umělci – 15. srpna
zahraje společně s docentem
Janáčkovy akademie múzických
umění a pedagogem Konzervatoře Brno Vladislavem Bláhou

houslista Pavel Šporcl. O den
později festival vyvrcholí v 16.00
hodin Kytarovým orchestrem,
který zahraje společně s účastníky kurzů a program uzavře ve
20.00 hodin jeden z nejvýznamnějších kytaristů současnosti,
Marcin Dylla z Polska.
Součástí festivalu je mezinárodní soutěž Guitartallent. Soutěží
se ve dvou kategoriích. První je
určena kytaristům narozeným
v roce 1997 a mladším, v druhé
předvedou svůj um kytaristé
narození v roce 1990 a mladší.
Na kurzy i do soutěže je možné
se hlásit do 15. července. Přihláška a více informací na
www.guitarcz.com.

(red)
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Jiří Langmajer a Klára Issová jsou
hlavními postavami napínavého
příběhu Richarda III., vévody
z Glosteru – nejdokonalejšího ze
všech Shakespearových padouchů. Režisérem a autorem úpravy
je zkušený slovenský divadelník
Martin Huba. V dalších rolích hrají
Kamil Halbich, Simona Postlerová
a další.
Komedie plná rafinovaných slovních hříček Dvaja páni z Verony
připutuje na Špilberk z Bratislavy.
V jednom z nejranějších Shakespearových děl má ve slovenskočeském zpracování výrazný prostor hudba.
Již pátou sezonu mohou diváci
zhlédnout vynikající komedii
v režii Jiřího Menzela Veselé
paničky windsorské. Hereckému
obsazení vévodí Bolek Polívka
v roli bonvivánského rytíře Jana
Falstaffa, důvtipnou paní Pažoutovou hraje Simona Stašová.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji Turistického informačního centra města Brna, Běhounská 17, kde
je otevřeno od pondělí do pátku
v době od 10.00 do 18.00 hodin,
a dále v síti Colosseum (vstupenky.ticbrno.cz) a Ticketportal
(www.ticketportal.cz). Doprodej
vstupenek proběhne přímo
na pokladně na hradě Špilberku
každý den, kdy se koná představení, vždy od 19.00 do 20.30 hodin.

Vstupenky ZTP/P se prodávají
pouze v předprodeji Turistického
informačního centra a na pokladně na Špilberku. Vstupenku lze
zakoupit pouze v místě konání
představení na Špilberku v den
konání daného představení od
19.00 hodin.
Stejně jako v minulém roce je
zajištěna kyvadlová doprava na
jednotlivá představení. Odjíždí
z ulice Husova naproti hotelu
International vždy v 19.30 a 20.30
hodin. Více na www.shakespearebrno.cz.

(red)

Program slavností
18.–20. července
Večer trojkráľový
22.–24. července
Zkrocení zlé ženy
26.–27. července
Sen noci svatojánské
29.–31. července
Richard III.
2.–3. srpna
Dvaja páni z Verony
4.–6. srpna
Veselé paničky windsorské
Začátky všech představení
jsou ve 20.30 hodin. Hraje se
na velkém nádvoří hradu Špilberku za každého počasí.

Večer připomněl život a tvorbu
zpěváka Karla Kryla
Ve Společenském centru radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské 2 se konal
27. dubna šestý Večer Karla
Kryla.
Na večeru zazpívali a na kytary
zahráli Luboš Svoboda, Mgr. Petr
Němec, Jindřich Cinka, Vít Šujan
a Jakub Dorňák. Vlastní poezii
věnovanou Karlu Krylovi přednesla dramaturgyně celého večera
Lucie Dolinková.
Do diskuse o Krylově životě a díle
se zapojili i manželé Jaroslav
a Jana Holánkovi, kteří čirou
náhodou společně s ním opouštěli 13.září 1969 okupované Československo.
„Večer zpestřily klipy, které před-

stavily zpěváka jako člověka, básníka, autora a interpreta písní,
které zlidověly, i jako burcujícího
občana. Jeho písně Nehažte
kamení, Děkuji, Pieta, Jeřabiny,
Demokracie, Rakovina, Karavana
mraků, Píseň Neznámého vojína,
Zapření Petrovo a jiné si ve druhé
půlce večera společně zazpíval
celý sál,“ zavzpomínal na atmosféru večera jeden z organizátorů
akce Vladimír Dzurja.
Účastníci večera se rozhodli udělat sbírku, vybraná částka byla
zaslána Nadačnímu fondu Karla
Kryla a podpoří aktivity připomínající zpěvákovu osobnost.


(red)

Kultura

Letošní Měsíc autorského čtení poctí dílo jubilanta Pavla Kohouta
Literární festival Měsíc autorského čtení uvádí třiadevadesát večerů. Letošní ročník je
věnovaný spisovateli Pavlu
Kohoutovi.
Čtrnáctý ročník festivalu přináší
každý červencový den trojici událostí oslavujících spisovatelské
a čtenářské múzy. Denní program
zahajuje Audiovizuální kabinet.
V něm posluchači uslyší pozoruhodnou sérii veřejných poslechů
nahrávek z archivu Českého rozhlasu Brno a projekci filmů, které
se nějakým způsobem dotýkají
literatury. Kabinet začíná vždy
v 17.30 hodin v Divadle Husa na
provázku. Jeviště zde pak od
19.00 hodin opanují čestní hosté
z Lucemburska, Německa, Rakouska a Švýcarska. Na ně naváží
od 20.30 hodin čeští případně slovenští spisovatelé a spisovatelky.

„Mezi hlavní hvězdy letošního ročníku vedle ostřílených matadorů
jakými jsou Arnošt Goldflam nebo
Pavel Kohout určitě patří třeba
Emil Hakl, jehož nejúspěšnější
titul, novela O rodičích a dětech,
se dočkala filmové adaptace.
Představí se i dva laureáti letošní
Magnesie Litery, básník Milan
Děžinský a prozaik Jiří Hájíček,“
uvedla za organizátora festivalu
nakladatelství Větrné mlýny Renata Obadálková. „A hlavně se letos
bude slavit! Nestárnoucí a snad
nejplodnější český spisovatel
Pavel Kohout se 20. července
dožívá pětaosmdesáti let. Letošní
ročník festivalu je mu věnován
a oslavy budou vidět i na programu,“ dodala Obadálková. Premiérován bude například dokumentární film režiséra Filipa Remundy
O Kohoutovi, nakladatelství Větrné mlýny dvěma prvními romány

Hostem letošního festivalu bude také Arnošt Goldflam
uvede do života novou edici Retro,
ve které v průběhu několika let
v osmnácti svazcích znovu vyjde
celé Kohoutovo rozsáhlé dílo.
„Pokud jde o zahraniční spisovatele, nabídka je pestrá a tak konzistentně kvalitní, že je téměř
nemožné vybrat ty nejlepší. Jmenujme namátkou slovenského
filozofa Ľubomíra Feldeka, nena-

pravitelného Berlíňana Gregora
Sandera, nebo strhující Lucemburčanku Collete Mart,“ vypočetla
Obadálková.
 (red)
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Atmosféru „pod hákovým křížem“ zachycuje netradiční průvodce Brnem
V nakladatelství Host vyšla kniha Brno nacistické. Je průvodcem po brněnských lokalitách
z doby nacistické okupace.
Jaká byla atmosféra Brna „pod
hákovým křížem“? Autoři Alexandr Brummer a Michal Konečný
prostřednictvím příběhů čtyřiceti
brněnských lokalit seznamují čtenáře s tím, jak vypadalo město
v době nacistické okupace.
Na časové ose, vedoucí od obsazení k osvobození, jsou představena místa spojená s nacistickými
koncentračními a internačními
tábory, úřadovnami gestapa, okupačními úřady, vysokými školami,
českou kolaborací, válečnou
výrobou, holocaustem Židů,
Romů a homosexuálů, propagandou, germanizací města i stavebními či památkovými zásahy
v duchu národního socialismu.
Další lokality jsou vybrány na
základě konkrétních událostí, provázejících dějiny Brna ve vybra-

ném období, jako byla návštěva
Adolfa Hitlera, 17. listopad 1939,
bombardování nebo osvobození
Rudou armádou.
Několik míst je spojeno s významnými osobnostmi či konkrétními
oběťmi, jako byl zemský prezident
Jaroslav Mezník, jeho nástupce
Karl Schwabe, gestapák Otto
Koslowski či jedna z mnoha obětí
holocaustu Willy Bondy.
Příběhy jednotlivých míst jsou
doplněny autentickými vzpomínkami, reflexemi či texty z dobového tisku a především mapami
a dobovými fotografiemi.
„Průvodce má svůj vzor v publikaci
Weimar in National-sozialismus –
Ein Stadtplan, který představuje
pozoruhodný doklad současné
německé snahy o kritickou reflexi
vlastní minulosti, a v tomto ohledu
si klade obdobný cíl. Nacistická
okupace, holocaust, poválečný
odsun Němců i období komunismu z Brna učinily město, kde se
nevzpomíná právě snadno. Přesto

je takové vzpomínání užitečné už
proto, že nebezpečí návratu tota-

lity nelze nikdy vyloučit,“ uvedli
autoři knihy.
 (red)
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