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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
První letošní osobností, kterou na tomto místě
již pátým rokem představujeme, je jediný žijící
basketbalový mistr Evropy z roku 1946 a nejlepší
hráč mistrovství Evropy z roku 1951, legendární
hráč a později i trenér, v lednu narozený pan Ivo
Mrázek.
Pokračování na str. 11
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Radnice Brno-střed chce Brňanům nabídnout
výhodnější přístup k čerpání svých služeb
Výhodnější vstup do kulturních zařízení
a na sportoviště provozovaná městskou
částí Brno-střed a do budoucna i možnost
komfortnějšího využívání služeb příspěvkových organizací města, ale i jiných provozoven, institucí nebo firem – to vše by
měla nabídnout Karta Brňana.
Zavedení Karty Brňana chce iniciovat starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
„Město Brno a jeho městské části dostávají
přes rozpočtové určení daní určité finanční
prostředky – ty jsou z principu určeny k tomu,
aby se za ně poskytovaly veřejné služby lidem
žijícím v Brně, přesněji lidem, kteří mají v Brně
trvalé bydliště. Momentální stav je ovšem takový, že za peníze určené Brňanům dotujeme
provoz sportovišť a kulturních zařízení pro
všechny, což se nám v dnešní ekonomicky
nepříznivé době nezdá příliš spravedlivé,“
popsal důvody iniciativy starosta Šťástka.
Městská část proto přichází s návrhem zavést
„Kartu Brňana“, slevovou kartu pro občany
města Brna. Její vydávání obyvatelům Brna

by mělo být bezplatné a její držitel by měl
nárok na slevy v organizacích zřizovaných
městskou částí. „Jde o projekt, který by měl
posílit vazbu mezi městem a jeho občany.
V první fázi jej hodláme pilotně zavést
a vyzkoušet v rámci centrální městské části,
u námi zřizovaných příspěvkových organizací.
A umožnit Brňanům zvýhodněné využívání
služeb koupaliště na Kraví hoře, Divadla Polárka, Klubu Leitnerova a Centra volného času
Botanka,“ upřesnil Šťástka.
Zavedení slevové karty plánuje radnice během
roku 2013. „V rámci přípravy tohoto projektu
i v návaznosti na vyhodnocení pilotní fáze na
Brně-střed budu hledat podporu v orgánech
města Brna za účelem rozšíření celého systému a zapojení organizací, zřizovaných městem Brnem,“ nastínil další kroky starosta
Šťástka.
Uplatnění slevové karty by se tak výrazně rozšířilo a Brňané by mohli výhodnější ceny
využívat např. při vstupech do Domu umění,
hvězdárny na Kraví hoře, městských lázní,
Pokračování na straně 6
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Všem čtenářům, obyvatelům i návštěvníkům městské části Brno-střed přeji
všechno nejlepší v novém roce, hodně
úspěchů a splněných přání.


Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed
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Akce radnice

Ladovské Vánoce přilákaly Brňany na Zelný trh svou komorní atmosférou
Vánoce na Zelňáku připravila
radnice městské části Brno-střed, stejně jako v minulém
roce se od 26. listopadu do
23. prosince 2012 stalo oblíbeným místem setkávání.
Vánoce na Zelňáku už od 26. listopadu lákaly na punč, bramborovou spirálu, exotické churros
a další pochoutky. Světla vánočního stromu se rozsvítila 30. listopadu, kdy tento čtvrtý ročník
opět oděný do ladovského hávu
slavnostně zahájil starosta měst-

ské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka. Na pódiu byl připravený
bohatý program, kromě profesionálů zahrály a zazpívaly také děti
z mateřských a základních škol
zřizovaných městskou částí Brno-střed.

(red)
Reklamní partner akce:
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Akce radnice

Podvečerní ulice centra města rozzářila světla lampionového průvodu

Vlastní lucerničky vyráběly děti
17. listopadu ve Společenském
centru radnice. V podvečerním
průvodu rozzářilo střed města
téměř pět set světýlek.
Ve svátečním odpoledni se na

radnici městské části sešly děti
v doprovodu rodičů a prarodičů,
aby za dohledu lektorů z Centra
volného času Botanka vyrobily
originální lucerničky. Pilné tvoření
si děti zpestřily zpěvem, na kytaru
je doprovodili herci divadla Kufr.

Ti zahráli pro změnu na bubínek
a klarinet i v lampionovém průvodu, který se, bohatší o příchozí
se zakoupenými lampiony, vydal
od obelisku na Denisových
sadech ulicemi centra Brna. Akci
společně s radnicí připravilo Kul-

turní a vzdělávací centrum U Tří
kohoutů, fotografie a video z lampionového průvodu i ostatních
akcí radnice je ke zhlédnutí na
www.stred.brno.cz.


(red)

Mikuláš odměnil všechny hodné děti za splnění čertovsky těžkých úkolů
Každoroční Mikulášoviny přivítaly ve Společenském centru
radnice Brno-střed na sto
padesát dětí. Po zdolání čertovských disciplín si odnášely
zaslouženou odměnu.
Mikuláš, anděl i čert vítali 5. prosince od 15.00 do 18.00 hodin na
radnici městské části Brno-střed
malé i velké děti na zábavném
a tvořivém odpoledni plném
andělských rukodělek a čertovských disciplín. Projít musely
sklepním peklem, kde na ně čeka-

la tajemná truhla s dlužním úpisem, který v mikulášské kanceláři
vhodily do čertovské tlamy. Za
splnění tohoto úkolu dostaly zlaťák pro Mikuláše. Při andělské
kontrole rodiče potvrdili, že jejich
dítka byla po celý rok poslušná
a Mikuláš děti bohatě obdaroval.
Po celou dobu byla možnost
v andělských dílničkách Ekocentra Brno připravit vánoční ozdoby
z přírodních materiálů. Společně
s radnicí městské části připravilo
mikulášské odpoledne její kulturní
a vzdělávací středisko.  (red)

Vánoce na radnici potěšily malé i velké adventním koncertem a divadlem

Vánoční dílničky a další sváteční program připravila radnice
Brno-střed pro ukrácení neděle
před Štědrým dnem.
V sále Společenského centra při-

pravila 23. prosince radnice ve spolupráci se svým kulturním a vzdělávacím střediskem Vánoce na radnici. Od 10.00 do 16.00 hodin děti
tvořily originální papírový betlém
a vyráběly přání a ozdoby z přírod-

ních materiálů. Příjemnou vánoční
atmosféru podtrhly nádherně zdobené stoly, cukroví i chutné vánočky. Někteří využili příležitost na místě zakoupit na poslední chvilku
drobné dárky. Předvánoční atmo-

sféru dokreslila Přerovská hudební
společnost Entuziasté adventním
koncertem Cantate Gloria a divadlo Kufr poetickým představením
„Vánoční hra aneb Co andělé zvěstovali“.
 (red)
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Akce radnice

Vánoce na Moraváku lákaly rodiče s dětmi k jízdě na ponících i na kolotoče

Stejně jako v předešlých letech mohli návštěvníci zavítat od 26. listopadu do 23. prosince na vánoční Moravské
náměstí.

Největším lákadlem Vánoc na
Moraváku byla pro děti jízda na
ponících a pouťových atrakcích,
jakými jsou ruské kolo, lochneska
a houpačky. Každý večer rozezněly náměstí písně hudebníků

a písničkářů. Návštěvníci se mohli
zahřát u kamínek v jurtě nebo
u stánku s občerstvením. V nabídce byly trdelníky, frgály, teplá
a studená zabijačka, svařené víno
nebo punč. Prodejci nabízeli také

různé řemeslné výrobky, keramiku, vánoční věnce a jmelí. Vánoce
na Moraváku připravila městská
část Brno-střed.


(red)

Stalo se v naší městské části

Gymnázium na Vídeňské ulici oslavilo pětapadesát let od svého založení

Zaplněnému sálu zazpíval gymnaziální sbor Mladí madrigalisté
Na oslavu výročí založení uspořádalo Gymnázium Brno,Vídeňská 47 řadu sportovních a kulturních akcí, které vyvrcholily
slavnostním programem v Konventu Milosrdných bratří.
Ve školním roce 2012/13 oslavilo
gymnázium na Vídeňské ulici
pětapadesáté výročí svého založení. K tomuto výročí uspořádal
Kvak – klub vídeňáků a koněváků
sdružující absolventy gymnázia
– několik sportovních, společenských a kulturních setkání. Týmy
studentů školy a výběru absolventů sehrály basketbalový, fotbalový a florbalový zápas, na Dni
otevřených dveří byla vystavena
tabla, představena současná

výuka gymnázia, promítány byly
také dokumenty z historie a současnosti školy.
Oslavy vyvrcholily programem
v Konventu Milosrdných bratří,
který se konal 17. listopadu za
přítomnosti absolventů školy. Ti,
stejně jako významní hosté, mezi
kterými nechyběl také starosta
městské
části
Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka, popřáli škole
mnoho dalších úspěšných let.
Historické kořeny gymnázia
nepřímo sahají až do roku 1883,
kdy byla na Poříčí 5 zřízena
pobočka českého gymnázia z tehdejší Alejní ulice dnes známé jako
tř. Kpt. Jaroše. Konala se zde nejprve výuka několika tříd nižšího
gymnázia. Roku 1885 se tato
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Program doplnili studenti s pěveckými a hudebními vystoupeními
pobočka stala samostatným nižším gymnáziem, v roce 1898 pak
získává i vyšší stupeň a právo
konat maturity. Po dalších čtyřicet
let je ústav znám jako První státní
reálné gymnázium nebo neoficiálně také jako starobrněnské gymnázium. V roce 1929 byla škole
postavena na adrese Poříčí 31
vlastní budova podle projektu profesora Syřiště.
V tomto období byl život školy
spojen s působením mnoha vynikajících osobností. Na konci devatenáctého století řídil gymnázium
národopisec a filolog František
Bartoš. Určitou dobu zde vyučoval
i Leoš Janáček. Po skončení okupace, kdy budovu užívala německá policie, obnovilo I.státní reálné

gymnázium své působení na
Poříčí 31.
Po roce 1948 vlivem změn středního školství se škola proměnila
na tzv. jedenáctiletou střední školu. V padesátých letech padlo rozhodnutí o výstavbě nového areálu
pro tuto instituci. Novodobé dějiny
gymnázia tak začínají 1. září
1957, kdy byla slavnostně otevřena zcela nová školní budova na
tehdejší Koněvově 47. Mezi
významné absolventy školy patří
třeba Miroslav Donutil, Tomáš
Matonoha, mistryně světa na kladině Věra Černá a mnozí další.
Více informací o historii gymnázia
a studiu přinášejí internetové
stránky www.gvid.cz.

(red)

Stalo se v naší městské části

Otevřená zahrada poslouží ke vzdělávání i k relaxaci v centru města

Nadace Partnerství slavnostně
zahájila 29. listopadu provoz
Otevřené zahrady. Pro veřejnost bude centrum přístupné
od jara.
Poradenské, konferenční a vzdělávací centrum Otevřená zahrada
na Údolní 33 přivítalo 29. listopadu
první hosty při slavnostním zahájení provozu. Ředitel hostitelské
Nadace Partnerství Miroslav Kundrata v konferenčním sále centra
přivítal mezi hosty také starostu
městské části Brno-střed Mgr. Libora Šťástku, který popřál dětem,
aby si naplno užívaly připravených
vzdělávacích programů. Originálním rituálem pokřtili pasivní dům
studenti z Janáčkovy akademie
múzických umění.
Centrum se skládá ze dvou částí.

Zahrada je určená hlavně pro
výuku žáků druhého stupně
základních škol, pasivní budova
slouží jako příklad moderního stavění a od ledna 2013 se zde konají výukové programy týkající se
zeleného stavění a dalších environmentálních oblastí.
V kancelářích různých velikostí je
padesát osm kancelářských pracovních míst, konferenční sál
disponuje téměř padesáti místy
posluchárny. Sál je možné provozovat samostatně nezávisle na
kancelářské části. V budově sídlí
Nadace Partnerství, která Otevřenou zahradu vybudovala, spolu
s dalšími neziskovými organizacemi.
Obyvatelům i návštěvníkům bude
centrum k dispozici na jaře 2013.
Veřejně přístupná zahrada by pak

měla rozšířit možnosti trávení volného času v centru města.
Nadace Partnerství pomáhá
lidem, aby chránili a zlepšovali
svoje životní prostředí. Během
dvaceti let své existence podpo-

řila prostřednictvím nadačních
příspěvků projekty ve výši téměř
tři sta milionů korun.
Více informací na www.nadacepartnerství.cz.

(red)

Na Lerchově zazněly písně i fanfáry
Rozsvícení vánočního stromu
Masarykovy čtvrti doprovodily
žesťové fanfáry.
Občanské sdružení Masarykova
čtvrť připravilo rozsvícení vánočního stromku v stejnojmenné čtvrti,
které se konalo 20. prosince 2012.
U nazdobené krásné borovice na
Lerchově ulici u bývalého vojenského areálu si tak starší i mladší
mohli zazpívat koledy za hudeb-

ního doprovodu malé skupiny
a dudáka Daniela Kikty a okrášlit
stromek vlastními výrobky. Novinkou byly úvodní žesťové fanfáry
a ženský kvartet se zpěvem a cappella. Akce byla vítanou příležitostí, jak se za ochutnávání cukroví
a svařeného vína v hektické předvánoční době alespoň na chvíli
zastavit, popovídat si a svátečně
se naladit.  Michal Závodský,
Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Informace z radnice

Lidé hlasovali: Z čekárny na Obilním trhu by mohla být kavárna
V anketě, kterou radnice městské části Brno-střed vyhlásila
v říjnu minulého roku, lidé rozhodli o proměně funkcionalistické čekárny na Obilním trhu
v kavárnu s podzemními toaletami.
V anketě o budoucím využití prozatím chátrající čekárny na Obilním
trhu Brňané volili mezi možností
vybudovat z čekárny infocentrum
pro rodiče a seniory, kavárnu nebo
zastávku ponechat pouze jako
přístřešek pro cestující. Téměř tři
čtvrtiny účastníků daly hlas proměně čekárny v kavárnu. Její součástí
budou také podzemní toalety.
Přestavbu na kavárnu navrhlo

architektonické studio RAW.
„Navrhli jsme využít čekárnu jako
kavárnu, bistro nabízející občerstvení jak návštěvníkům parku, tak
i konzumaci prvního radostného
prcka pro tatínky po narození jejich
prcka v nedaleké porodnici. Interiér
café je inspirován historií tramvajové dopravy v městě, včetně kožených poutek na držení, umístěných
nad barovou deskou,“ seznámil
s vizí ateliéru Doc.Ing.arch.Tomáš
Rusín.
„Jakmile bude z dopracované
architektonické studie zřejmá cena
přestavby, pokusíme se sehnat
potřebné finance. Projekt nyní
musíme probrat s památkáři,
zastávka je totiž chráněná. Pokud

vše dobře půjde, první ranní kávu
si v kavárně cestující vychutnají
ještě v letošním roce,“ přislíbil starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.
Stavba v současné době patří

brněnskému dopravnímu podniku,
který na její opravu a údržbu nemá
finanční prostředky. S převedením
čekárny do vlastnictví radnice
Brna-střed již dopravní podnik
předběžně souhlasil.
 (red)
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Informace z radnice

Karta Brňana nabídne výhody pro kulturní a sportovní vyžití obyvatel
Dokončení ze strany 1
brněnských divadel, Muzea města Brna, brněnské ZOO, v rámci
koncertů brněnské filharmonie či
využívání řady brněnských sportovišť. „Do celého projektu bych
rád v budoucnu zapojil i další instituce sídlící v Brně, jako je Moravské zemské muzeum, Moravská
galerie apod., budou-li mít o spolupráci samozřejmě zájem,“ uvedl

Šťástka. Celá aktivita je totiž založena na dobrovolné bázi a zavedení slev v městských organizacích by nemělo být direktivní.
Každá z nich má vlastní strukturu
vstupného a slev, takže bude věcí
dalších jednání, jak přesně a nejlépe Kartu Brňana v tomto smyslu, bez jakýchkoliv negativních
dopadů do jejich fungování,
nastavit.

Záměr počítá i s tím, že by na
základě předložení karty mohly
poskytovat slevy i soukromé subjekty jako restaurace, kavárny,
obchody či sportovní kluby
a areály apod., pokud budou mít
zájem do celého systému vstoupit.
Náklady na zavedení a provoz
projektu nebudou vysoké, k jejich
pokrytí by mělo přispět zapojení

reklamních partnerů, případné
využití stávajících příjmů města
z tzv. hazardu a také předpokládaná vyšší návštěvnost u participujících subjektů a z ní plynoucí
vyšší příjmy ze vstupného.
Karta Brňana má již svoji navrženou grafickou podobu, která bude
ještě dopracována, také registrovanou ochrannou známku a internetovou doménu.
 (red)

Názory vedení radnice

Radnice MČ Brno-střed chystá na rok 2013 několik nových aktivit
Po
úspěchu
v prestižní soutěži Obec přátelská rodině, v níž
naše
městská
část v roce 2010
obsadila druhé
místo v kategorii
obcí nad padesát tisíc obyvatel,
jsme neusnuli na vavřínech a dál
se snažíme hledat způsoby, jak
rozvíjet a oživovat dění v městské
části. Všichni víme, že finančních
prostředků nemá nyní veřejný sektor na rozhazování, proto se zaměříme na realizaci menších akcí,
u kterých záleží spíš na nápadu
a správném nastavení, než na masivních investicích.
Rodiče a děti by měl oslovit plán –

pracovně nazývaný Otevřená
hřiště – na zpřístupnění školních
sportovišť veřejnosti. Do rekonstrukcí a vybavení hřišť a tělocvičen jsme v minulých letech vložili
nemalé částky a rádi bychom část
jejich kapacity nabídli k širšímu využití. Chceme, aby si děti pod odborným vedením zahrály třeba
fotbal, basketbal, florbal a podobně na rekreační, nikoliv výkonnostní úrovni.
Se sportem dětí a mládeže, tentokrát organizovaným, souvisí
záměr zahájení komunikace se
sportovními oddíly, působícími na
území Brna-střed. Získáme databázi klubů vhodnou ke zveřejnění
na webu, což považujeme za cennou servisní informaci pro občany

a oddílům nabídneme možnost
propagace ve zpravodaji a na
námi pořádaných akcích či pomoc
s náborem ve školách.
Radnice městské části Brno-střed
by také chtěla instalovat na svém
území několik volně přístupných
knihovniček. V malé míře jsme si
to vyzkoušeli již o prázdninách na
pláži, kde byly knihy návštěvníkům
k dispozici. Nyní zvažujeme rozšíření na další místa a celoroční provoz. V úvahu přicházejí především
naše volnočasové provozovny,
sportoviště, ale i budovy radnice.
Rozšíření by se příští rok mohly
také dočkat webové stránky radnice. Kromě již fungujícího volnočasového portálu by měly
obsahovat i portál pro seniory.

Dnešní senioři jsou často aktivní
lidé, kterým užívání počítače nečiní potíže, ale hledají specifický
druh informací. Ty bychom chtěli
soustředit na webu na jednom
místě.
Poslední připravovaná novinka je
inspirována úspěšným projektem
radnice pro začínající a méně
známé hudebníky Music Point.
Podobný prostor pro prezentaci
bychom rádi dali také malým divadelním souborům. „Teatr Point“ by
divadlo dostal více z budov do ulic,
jako oživení veřejného prostoru
a vznikla by tak nová zajímavá podívaná jak pro rodiče s dětmi, tak
pro dospělé.

Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed

Zlepšení bydlení v obecních bytech na městské části Brno-střed
Vážení občané,
rok 2012 se stal
minulostí a rok
2013 klepe na
dveře s novou
výzvou k další práci pro zlepšení
bydlení v našich
obecních bytech na městské části
Brno-střed. Lze konstatovat, že
došlo k deregulaci nájemného a ta
již v minulém roce prokazatelně
ukázala na přebytek velkých bytů
a nedostatek bytů o výměře v rozsahu od 30 do 60 m2, velikosti 1+1
či 2+1. Zkušenosti, které jsme získali a získáváme v rámci Seniorského programu, tyto skutečnosti
jasně potvrzují. Uvědomuji si, že je
nejvyšší čas pružně reagovat na
tento vývoj. Právě v novém roce

2013 by jsme se rádi zaměřili na
plné využití schválených Pravidel
pro pronájem bytů v městské části
Brno-střed s využitím všech jejich
možností, které jsme si nastavili,
a případně provedení potřebných
korekcí pravidel směrem ke zatraktivnění nabídky při přidělování bytů.
Na současný trend reagujeme
i změnami v organizaci práce tak,
abychom byli připraveni nabídku
bytů a úpravu bytového fondu lépe
přizpůsobit poptávce.Tento proces
je relativně jednoduchý, ale z hlediska časového velmi náročný
s očekávaným výsledkem v horizontu měsíců.
Současně s výše uvedenými kroky
budeme i nadále pokračovat v prosazování bydlení spojeného se
včasnou úhradou nájemného a jed-
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noznačně s dodržováním Zásad
správného užívání obecního bytu,
Pravidel pro prodlužování nájemních smluv na dobu určitou, Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci bytů a nebytových
prostor v domech svěřených městské části Brno-střed. Budeme čerpat i z informací vycházejících
z dohodnuté spolupráce s městskou a státní policií, se sociálním
odborem našeho úřadu případně
města a i s ostatními institucemi,
které nám mohou potvrdit a osvětlit
daný bytový problém, který projednává Komise bytová a rozhoduje
Rada městské části Brno-střed
popřípadě Zastupitelstvo městské
části Brno-střed tak, aby bylo
k dispozici co nejvíce informací pro
objektivní rozhodování.

Současně bych rád informoval ty
občany, kteří nezvládli uzavřít
„Dohodu o úpravě nájemného
z bytu“ ve stanoveném termínu, že
tak mohou učinit na základě individuální písemné žádosti adresované
na Bytový odbor ÚMČ Brno-střed.
Žádosti budou akceptovány do konce měsíce dubna.
Doufám, že se v roce 2013 opět
posuneme dále v oblasti kvality bydlení a života na naší městské části.
Při této příležitosti, kdy mohu s vámi
komunikovat na stránkách zpravodaje městské části, chci vám též
popřát vše nejlepší, ať se vám daří
plnit vaše přání a sny, zdraví slouží
bez poruchy a dobré nápady se
hrnou a nejdou zastavit.

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

Názory zastupitelů

Štěstí a zdraví po celý nový rok 2013
přeji sobě, svým
blízkým i všem
obyvatelům města Brna, a vůbec
všem dobrým
lidem!
Jsem realistický
optimista. Vím, že
se období radosti a starosti střídají

jako na houpačce. Důležité je,
abychom dole nebyli celou věčnost, a zase se vyhoupli nahoru.
Přežili jsme avízovaný konec světa 21. 12. 2012, a tak se dá říct,
že jsme předurčeni k tomu, abychom se vyrovnali s občasnými
výkyvy, které nás jistě čekají
i v roce 2013.

Pokud si všichni budeme zodpovědně dělat svoje povinnosti
a zameteme si před vlastním prahem, prožijeme život, za který se
nebudeme muset stydět. Neberme si příklad z těch, kteří se poctivě nechovají. Je jedno, jestli je to
náš soused, šéf nebo politik.
Pořád je kolem nás víc lidí

čestných a se srdcem na pravém
místě. Nenechme se otrávit negativními zprávami a nepodléhejme
blbým náladám. Realistický optimista věří, že třináctka bude pro
celý nový rok šťastné číslo – snad.

a úklid přilehlých chodníků vydali
4,5 mil. Kč v prvních pěti letech.
Bez jakéhokoliv využití. Následně
bez adekvátního odporu vydali
10 milionovou pokutu za nesplnění podmínky neziskovosti využití
darovaného majetku. Bez konkrétní snahy o nápravu chyb
nechali odsoudit i bývalou starostku. Dokáží se ale konečně postavit za obyčejnou věc? Dokáží
už něco zorganizovat a začít
majetek přislíbeným způsobem
využívat? Dokáží vzít zřetel na
lidi, kteří přes den pracují a nemají
čas chodit lobbovat za veřejný
prospěch po úřadech?
Nejobtížnější se jeví zřídit obyčejný trávník. I tam, kde úředně má
být. Rozšíření veřejného parku na
vrcholu Kraví hory je schváleno
regulačním plánem už od roku

1999. Byla k tomu řada příležitostí. Radnice však přichází vždy
s názorem, že by tam raději měla
být oplocená sportoviště. Nyní
dokonce „lehké sportovní haly“.
Na jedné z nejpěknějších vyhlídek
města, dominující pohledům
z protilehlých stran.
Příčinou, proč se obyčejným věcem nedaří, je podle mého názoru
zvláštní stud odpovědných lidí
k něčemu dobrému, obyčejnému
a všeobecně prospěšnému se přihlásit. Něco takového veřejně podpořit. Zaujmout svůj osobní názor
a postavit se za něj. Jen tak, pro
veřejný prospěch. A sdělovací prostředky to často akceptují – lépe
se píše i čte o velkém průšvihu,
než o všeobecné prospěšnosti.

Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel za KDU-ČSL



Věra Soukalová
zastupitelka za TOP 09

Nestyďme se za veřejný prospěch
Stydět se?
V dnešní době?
A za co? Všechna
tabu jsou již prolomena. Poslední
zbytky studu překonává všudypřítomná asertivita.
Tak významnou lidskou vlastnost
jako je stud však nelze zcela
vymýtit. A tak se přestěhovala.
Zatím co dříve bývala spíše vlastností prostého lidu, přesídlila teď
zvláštním způsobem do vyšších
společenských pater.
Dlouho již sleduji, jak málo se ve
veřejné sféře daří obyčejným, prostým, všeobecně prospěšným
věcem. Věcem skutečně pro každého. Mnohdy i nenákladným. Velmi dobře se však daří věcem, ve
kterých převažuje nějaký jedno-

stranný zájem. Mohou být také
něčím obecně prospěšné, ale
vězí v nich jakoby nutný drápek
parciálního zájmu.
Za mnoho jiných si vezměme příklad bývalého vojenského objektu
Lerchova. Armáda chtěla majetek
prodat nebo směnit, ale nechala
se přesvědčit a pro neziskové
účely jej v roce 2003 bezúplatně
převedla městu Brnu. Město podporované občanským sdružením
slibovalo společenské centrum –
Centrum volného času pro všechny věkové kategorie obyvatel.
V momentě, kdy byl převod uskutečněn a majetek svěřen Městské
části Brno-střed, se zodpovědní
činitelé zřejmě zastyděli za tak
jednoduchý všeobecně prospěšný účel a upřednostnili soukromé
zájmy. Jenom za hlídání objektu

Informujeme

Dětský koutek ukrátí malým pacientům čekání na lékařské vyšetření
Poliklinika Bílý dům modernizuje vybavení i prostředí.
K dispozici je nový rentgen
a pro malé pacienty dětský
koutek.
Zejména u dětí je důležité, aby
vyšetření u lékaře bylo rychlé

a čekání mohly strávit hrou
a pohybem. V poliklinice na Žerotínově náměstí slouží od konce
října minulého roku k ukrácení
dlouhé chvíle dětský koutek.
Jeho výtvarné řešení vychází
z dětské hravosti a fantazie –
představuje vesničku s barevný-

mi domky, v níž si mohou děti
z velkých dílů měkké stavebnice
samy stavět vlastní díla. I když je
venku chladno nebo prší, mohou
ve vstupní hale „skákat panáka“
a využít i další didaktické hračky.
Veřejnost přivítá také nové rentgenové zařízení. Snímky jsou

ihned k dispozici, tím se zkracuje
doba vyšetření. Zařízení je
pohodlně dostupné i pro handicapované pacienty a obsluha
rentgenu již nemusí během vyšetření od pacienta odcházet.


(red)

Ženy po padesátce se nového zaměstnání ani podnikání nemusejí bát
Společnost Santia nabízí
pomoc ženám ve věku padesát
a více let.Tým specialistů zvýší
jejich schopnost uplatnit se na
trhu práce.
V listopadu minulého roku zahájila společnost Santia projekt Začít
můžeš kdykoliv – akce 50+. „Pro-

jekt je určený především ženám
nad padesát let, které marně hledají nové zaměstnání a zažívají
pocit beznaděje, že je kvůli věku
nikde nechtějí,“ přiblížila ze společnosti Santia Mgr. Ivana Matoušková.
Společnost nabízí tým specialistů, kteří poskytnou školení ušité

na míru, dodají ženám sebevědomí a naučí je vše, co potřebují
k nalezení nového uplatnění – ať
už z hlediska administrativního
a právního nebo z hlediska rozvoje osobnosti. Projekt podpořený
z Evropského sociálního fondu
umožňuje bezplatně vyzkoušet,
jak se rozjíždí podnikání a zdarma

využít také sdílené kanceláře.
Zájemkyně o zapojení do projektu
mohou kontaktovat Mgr. Ivanu
Matouškovou
na
telefonu
777 970 288 nebo e-mailu
matouskova@santia.cz, více
informací na www.zacitmuzeskdykoliv.cz.

(red)
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Informujeme

Osoby s mentálním postižením mohou prožít den v novém stacionáři

Občanské sdružení Ruka pro
život otevřelo nové prostory
Denního stacionáře pro osoby
s mentálním a kombinovaným
postižením.
Ruka pro život nabízí v budově
na Božetěchově 15/11 v Brně-Králově Poli místo pro sebenaplnění a rozvoj dospělým spoluobčanům s mentálním a kombinovaným postižením od šestnácti

let věku. K dispozici jim zde jsou
dvě terapeutické místnosti,
kuchyňský kout, sociální zařízení
i zázemí pro personál. Celé prostory jsou bezbariérové a stacionář je připraven poskytnout kvalitní službu i lidem na vozíku.
Denní stacionář je v provozu každý všední den v čase od 7.00 do
16.00 hodin a docházka závisí na
individuální domluvě. Je tedy
možné využít stacionář například

pouze jeden den v týdnu. „Pokud
máte ve své blízkosti člověka
s postižením, který by rád trávil
svůj volný čas ve společnosti
nových kamarádů, učil se soběstačnosti a rozvíjel se v sociálních
dovednostech i manuální zručnosti, rádi ho ve stacionáři přivítáme,“ pozvala případné klienty
vedoucí sociálních služeb občanského sdružení Ruka pro život
Ludmila Svobodová.

Do budoucna se služba Denního
stacionáře rozšíří i do druhého
podlaží a v následujících letech
by ve stejné budově měla vzniknout celoroční pobytová služba.
Více informací poskytne Ludmila
Svobodová na e-mailu lida.svobodova@rukaprozivot.cz nebo
telefonním čísle 734 584 021.
O sdružení je možné se více
dozvědět na internetové stránce
www.rukaprozivot.cz.  (red)

Pacienti rozhodli o udělení titulu Nejusměvavější nemocnice roku
Ocenění „Nejusměvavější nemocnice roku 2012“ získal
Masarykův onkologický ústav.
Hlasy pacientů z celé České republiky byly jednoznačné. Ve třetím
ročníku ankety o Nejusměvavější
nemocnici roku 2012 se zapojilo
přes šest tisíc pacientů. Výsledky
ukázaly, že více než šedesát procent z nich je celkově spokojeno
s tím, jak s nimi lékaři komunikují.
Loni to bylo téměř o pět procent

méně. Ve vítězném Masarykově
onkologickém ústavu je pak spokojeno bezmála pětadevadesát
procent lidí.
„V našem ústavu se zabýváme
výhradně onkologickými onemocněními, jejichž léčba je mnohdy
velice zdlouhavá a nepříjemná.
O to víc si tohoto ocenění vážíme.
Jsme rádi, že pacienti vnímají naši
snahu jim léčbu co nejvíce zpříjemnit. Já osobně za důležité považuji to, že s nemocnými jednáme

Informace o pěstounské péči
Beseda Magistrátu města Brna
a občanského sdružení Trialog
veřejnost seznámí s pěstounstvím.
Beseda o problematice pěstounství se koná 4. února v rámci náborové kampaně Nadačního fondu
J&T „Hledáme rodiče.cz“. V zasedací místnosti číslo 111 na Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3 v době od 17.00 do
19.00 hodin budou k dispozici
odborníci pracující v oblasti
náhradní rodinné péče. Předají
zájemcům informační letáky se
základními údaji a budou odpoví-

dat na vznesené dotazy. Dají
odpověď na otázky Co je pěstounská péče?, Co znamená pěstounská péče na přechodnou dobu?
a Kdo jsou pěstouni?
Více informací o připravované
besedě poskytne vedoucí referátu
náhradní rodinné péče Magistrátu
města Brna Olga Dofková na telefonu 542 173 731 nebo e-mailové
adrese dofkova.olga@brno.cz
nebo ředitel občanského sdružení
Trialog PhDr. Miloslav Kotek na
telefonních číslech 542 221 501
a 775 556 768 nebo na e-mailu
kotek@trialog-brno.cz.

(red)
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jako se sobě rovnými, poskytujeme
jim pravdivé a srozumitelné informace, odpovídáme na všechny
jejich dotazy a tím udržujeme dobrou náladu s realistickými očekáváními. Přitom se najde také prostor na laskavé jednání a úsměv,“
uvedl Jiří Vorlíček, ředitel Masarykova onkologického ústavu.
Společně s Masarykovým onkologickým ústavem obdržela titul
také Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Kategorie týkající se úsměvů byla
letos již potřetí částí soutěže
Nemocnice ČR 2012, kterou každoročně vyhlašuje nezisková
organizace HealthCare Institute.
Nemocnice byly hodnoceny na
základě tří kritérií: Finanční zdraví, Spokojenost pacientů a Spokojenost zaměstnanců. Absolutním vítězem pro rok 2012 se stala
Karvinská hornická nemocnice.


(red)

Lamacentrum hledá pamětníky
Lamacentrum a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek
Hády chce ze starých obrázků
složit zapomenutou podobu
Hádů a okolí.
Lamacentrum Hády oslovuje
všechny, kteří mají doma staré
fotografie, obrázky, pohlednice,
předměty či dokumentace z lomu
a okolí Hádů z let 1900 až 1990,
s prosbou o jejich poskytnutí. Rovněž uvítá jakékoliv informace
a vzpomínky pamětníků na různé
události spojené s tímto místem.
„Často se při našich Dnech ote-

vřených dveří mnozí pamětníci
nostalgicky zasní a zavzpomínají
na mládí. Jak v dětském věku chodívali v okolí Hádů na procházky,
či jak se projeli v lokomotivě tunelem. Proto vznikla myšlenka dát
ze starých fotografií či obrázků
opět dohromady zapomenutou
tvář krajiny, která tu byla před
několika desetiletími,“ seznámila
za Lamacentrum Hády Katrin
Karimová.
Informace o tom, kam a v jaké formě staré fotografie a vzpomínky
předat, lze získat na e-mailové
adrese pshady@email.cz.

(red)

Informujeme

Moravské uzené i klobásky provoní v masopustním období hrad Veveří
Na Slavnosti Moravského uzeného na hradu Veveří předvedou 9. a 10. února své lahůdky
nejlepší uzenáři z celé Moravy.
Na Slavnosti Moravského uzeného návštěvníci rozhodnou, které
uzené je to nejlepší. Mistři uzenáři
přivezou kromě uzeného také tradiční moravské klobásky, paštiky
nebo uzený bok. Labužníci si
pochutnají na ovarové polévce,
jitrnicích, tlačence a dalších specialitách. Přímo na místě bude
pekař připravovat čerstvý chléb.

K období masopustu patří ale
i sladké speciality jako koblížky
nebo boží milosti. A v únoru nesmí
chybět ani něco pro zahřátí. Nalévat se bude moravská slivovice,
svařené moravské víno nebo
pomerančový punč.
Na nádvoří se představí pestrý
masopustní průvod masek, kromě
vodění medvěda a dalších rozpustilostí zde budou mistři řezníci,
uzenáři a kuchaři přednášet o přípravě uzeného a postupu jeho
výroby, klobáskách nebo masopustní gastronomii. Prostor dosta-

nou i řemeslníci, na jarmarku bude
mít stánek hrnčíř, kovář nebo třeba

bylinkář. Více na www.moravskeuzene.cz.
 (red)

Pečovatelská služba se o seniory postará přímo v jejich domovech
Pečovatelská služba sídlící
v Brně-Žabovřeskách poskytuje své služby i obyvatelům
městské části Brno-střed.
Díky službám poskytovaných
Odborem pečovatelské služby
Úřadu městské části Brno-Žabovřesky mohou senioři a osoby se
zdravotním postižením setrvávat
ve svých domovech i přes nepříznivé sociální a zdravotní situace.
Sociální služby zajišťuje pečovatelská služba pro seniory městských částí Žabovřesky, Komín,
Jundrov, Žebětín a pro městskou
část Brno-střed v těchto ulicích:
Antonínská, Arne Nováka, Bayerova, Barvičova, Bílého, Burešo-

va, B. Martinů, Botanická – část,
Bratří Čapků, Cihlářská, Čápkova, Dostálova, Dřevařská, Foustkova, F. Stránecké, Gorkého, Grohova, Havlíčkova, Heinrichova,
Helceletova, Hlávkova, Hoppova,
Hrnčířská – část, Janáčkovo
nám., Jana Uhra, Jaselská, Jiráskova, Jiříkovského, Kaplanova,
Kampelíkova, Klácelova, Konečného nám., Kotlářská, Kounicova-část, Kraví hora, Krondlova,
Lerchova, Lidická – část, Lipová –
část, L.Podéště – část, Moravské
nám. – část, Mahenova, Marešova, Mášova, Mezírka, Nerudova,
nám. Míru, Obilní trh, Pavlíkova,
Pekárenská, Presslova, Reslova,
Rudišova, Rybkova, Sedlákova,

Bezplatné parkování u Kajot Areny
Hosté sportovních a kulturních akcí nyní mohou u Kajot
Areny parkovat na nedaleké
Vojtově ulici.
Brněnské komunikace ve spolupráci s Městskou policií ČR
a po dohodě se Statutárním
městem Brnem našly řešení pro
motorizované návštěvníky sportovních a kulturních událostí
v Kajot Areně.
„Po pečlivém zvážení, úvahách
a hledání možností bylo zjištěno, že na ulici Vojtova nedaleko
Kajot Areny se nachází volná
plocha. Jejím vlastníkem je Statutární město Brno, které ji do
budoucna plánuje využít pro
bytovou výstavbu. Po dobu dvou

až tří let by tedy mohla být se
souhlasem města využita pro
parkování návštěvníků právě
takových velkých akcí, které má
v programu Kajot Arena,“ oznámila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.
Parkování zde najdou téměř
čtyři stovky vozidel, navíc bezplatně. Regulaci příjezdu
a odjezdu vozidel na parkoviště
zajistí Městská policie a Policie
ČR. Tímto opatřením dojde i ke
zklidnění provozu v okolních ulicích a nebude docházet k obsazování parkovacích míst rezidentů.


(red)

Slovákova, Smetanova, Sokolská, Soukupova, Stojanova, Sušilova, Šmídkova, Štefánikova –
část, Šumavská – část, Tučkova,
Tvrdého, Tyršův sad, Údolní –
část, Úvoz – část, Vaňkovo nám.,
Veveří, Všetičkova, Wanklova,
Wurmova, Zahradníkova, Zachova, Závodní, Žerotínovo nám. –
část a Žižkova.
Pečovatelská služba zajišťuje
v domácnostech celkovou hygienu klienta (popř. pomoc při úkonech osobní hygieny), pedikúru
v bytě, dovoz obědů do bytu, od
pondělí do neděle pomoc při přípravě a podání jídla a pití, zajišťování nákupů a jejich donášku
do bytu, pochůzky (vyřizování

záležitostí u lékaře, vyzvednutí
léků apod.), běžný úklid domácnosti klienta, praní a žehlení prádla v prádelně pečovatelské služby,
pedikúru, koupele v Hygienickém
středisku na Horově 77 a Žižkově 3 a další služby po domluvě se
sociální pracovnicí.
Bližší informace podá Středisko
pečovatelské služby, Horova 77
od pondělí do pátku od 6.00 do
15.30 hodin, telefon 541 261 213,
e-mail: ps-zabovresky@volny.cz
www.brno.cz/zabovresky.



Bc. Helena Šímová,
Středisko pečovatelské služby

Gymnázium Křenová na Dni
otevřených dveří ukáže tabla
Absolventi, bývalí učitelé
a zájemci o studium jsou zváni
na Den otevřených dveří Gymnázia Křenová.
Gymnázium na Křenové a Klub
absolventů gymnázia při příležitosti oslav stopátého výročí založení školy a stého výročí otevření
nové školní budovy srdečně zvou
všechny absolventy, přátele školy
a zájemce o studium na slavnostní Den otevřených dveří, který se
koná 5. února 2013 od 14.00 do
18.00 hodin.
Těšit se mohou na komentovanou
prohlídku školního areálu, dále
v 16.30 hod. ve třídě 2.C4 na přednášku o historii gymnázia a jeho
významných osobnostech, vy-

stoupí zde školní pěvecký sbor.
Vystavena budou také výtvarná
díla studentů i absolventů gymnázia. Zavzpomínat bude možné
i nad historickými fotografiemi
a maturitními tably.
Ve Studentském klubu se představí Klub absolventů Gymnázia
Brno Křenová. Zájemci o studium
a jejich rodiče se setkají s vedením školy ve školní jídelně ve
14.30, 15.30, 16.30 a 17.15 hodin,
setkání absolventů gymnázia se
koná v přízemí ve třídě 2.C4,
bývalí i současní členové pedagogického sboru se sejdou ve
sborovně v 15.00 hodin. Zakoupit
bude možné výroční almanach
gymnázia. Více na www.gymkren.cz.
 (red)
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Informujeme

Společnost Teplárny Brno cenu za teplo letos zvyšovat nehodlá
Ceny tepla společnosti
Teplárny Brno se od 1. ledna
2013 nemění a společnost je
připravena udržet je po celý
rok. Zákazníkům, kteří odebírají teplo z výměníkových stanic a plynových kotelen
Tepláren Brno, zůstane cena
zachována ve stávající výši,
tedy průměrně 580 Kč/GJ
bez DPH.
Ceny tepla se nemění přesto,
že na trhu došlo k výraznému
zvýšení ceny zemního plynu,
který Teplárny Brno takřka
výhradně využívají k výrobě
tepelné energie.
Společnost však dokázala tento
nárůst eliminovat: od počátku
roku 2010 se cena zemního plynu od regionálního dodavatele
zvýšila o více než polovinu,
zatímco cena tepla Tepláren
Brno za stejné období narostla
pouze o něco více než pět procent.
Pro to, aby dokázaly stabilizovat

ceny tepla, což považují za svůj
primární cíl, Teplárny Brno za
poslední období přijaly již řadu
opatření a další připravují.
Prvořadým úkolem zůstává
neustálé snižování provozních
nákladů. K tomu výrazně přispěla i činnost skupiny zabývající se opatřeními pro zvýšení
účinnosti výroby a snižování
ztrát při distribuci tepla, kterou
Teplárny Brno zřídily na sklonku
roku 2011.
Stabilizovat cenu umožňuje rovněž optimalizace výroby na velkých výrobních zdrojích či změna způsobu nákupu plynu
v čase. Na to, že se brněnským
teplárnám na rozdíl od společností v jiných městech Čech
a Moravy podařilo nezdražovat
teplo, má vliv i připojení pětadvaceti nových odběratelů
a úzká spolupráce se společností SAKO, která využívá pro
spalování komunální odpad
a stává se například v létě primárním zdrojem dodávajícím
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energii do soustavy centrálního
zásobování teplem.
Dalšími důvody, díky nimž cena
tepla nekopíruje vzrůstající křivku cen zemního plynu, je skutečnost, že Teplárny Brno vyrábějí také elektrickou energii
a jsou schopny ji úspěšně prodávat.
Zřejmě nejrozsáhlejším opatřením, jak zamezit zbytečným
ztrátám při distribuci tepla, patří
i přestavba zastaralých parovodů na horkovody.
Loni přepojily Teplárny Brno na
horkovodní rozvody celkem
dvaatřicet odběratelů a letos se
nových rozvodů dočká dalších
dvaašedesát odběrných míst.
V současnosti dokončují Teplárny Brno projektovou dokumentaci pro přechod pára – horká
voda na Dominikánském
náměstí a probíhají přípravné
práce na výběr zhotovitele spojnice ulic Nádražní–Josefská.
„V rekonstrukci chceme pokračovat dál a nyní dokonce uva-

žujeme o urychlení celého projektu, který by při zvyšujících
se cenách vstupů paliv pomohl
ke stabilizaci ceny tepla pro
naše odběratele,“ upřesnil
generální ředitel Tepláren Brno
Petr Fajmon. Není náhodou, že
přestavba zastaralých parovodů získala ocenění Teplárenského sdružení České republiky
Projekt
roku
2011
v soustavách zásobování
teplem a chladem.
Při srovnání všech položek tak
již platí, že zatímco v roce 2010
byly náklady na dodávku tepla
od společnosti Teplárny Brno
proti domovní kotelně vyšší,
v roce 2012 jsou nižší.
Cena tepla od Tepláren Brno se
tak stává plně kon ku ren ce schopnou a například u šestnáctibytového domu je připojení
k centrálnímu zásobování již
výhodnější než teplo z domovní
kotelny.


(red)

Rozhovor

Ivo Mrázek: Všem přeji více zdraví a méně úředních razítek
K nejpopulárnějším sportům
v Brně patří fotbal, hokej, volejbal a basketbal. Co do počtu
získaných domácích mistrovských titulů je nejúspěšnější
právě ten posledně jmenovaný.
Brněnští basketbalisté jich mají
celkem třiadvacet! A na více
než polovině se podílel Ivo Mrázek. Sedm jich získal jako hráč
a šest jako trenér. A nejen to.
Dvakrát přivedl Zbrojovku do
finále tehdejší nejvyšší evropské basketbalové soutěže
a vyprodaná utkání na zimním
stadionu v Brně proti Realu
Madrid a CSKA Moskva patří
dodnes k divácky nepřekonaným vrcholům brněnského
basketbalového dění.

Úspěchů máte jako žádný jiný
košíkář u nás a přece jste
v anketě Nejlepší basketbalista
století nezvítězil. Nemrzí vás to?
Nerad se k tomu už vracím, ale
pravdou je, že u Zídka (Jiří Zídek
starší – vítěz ankety, pozn. autora)
vypsali na anketní lístky všechny
jeho úspěchy a u mě naopak
nějak „vynechali“, že jsem mistr
Evropy, trojnásobný držitel stříbrných medailí a nejlepším hráčem
jednoho z šampionátů. Nestěžuji
si tím, ale jen konstatuji fakta jako
vysvětlení pro ty, kteří se stejně
jako vy ještě pořád ptají.

Jak vzpomínáte na svoje sportovní začátky?
Když mi byly tři roky, umřel mi táta
a s maminkou jsme se odstěhovali do Brna. Bydleli jsme
v zadním traktu hotelu Slovan,
kde bývali ubytování účastníci
závodů na Masarykově okruhu
a já mohl obdivovat závodní vozy
Maserati a Alfy Romeo. Se strýcem a tetou jsem jezdil i přímo na
trať, do Ostrovačic. Když mi bylo
jedenáct, havaroval tady při závodech Němec Lang. Zahynuli dva
diváci a jedenáct jich bylo zraněno. Měl jsem tehdy štěstí, protože
jsem seděl s nohama v příkopu
jen pár desítek metrů od místa,
kde to Lang napálil do lidí. To mě
ale od dalších návštěv Masarykova okruhu neodradilo.

Takže jako kluk jste chtěl být
automobilovým závodníkem?

Když jsme se přestěhovali na Minskou, začal jsem honit všechno,
co bylo jen trochu kulaté a připomínalo fotbalový míč. Tam kde je
dnes park před klubem v Šelepově ulici, byla spousta malých plácků a tam jsme se jako kluci pěkně
vyřádili. U fotbalu jsem ale nezůstal. V sekundě jsem začal závodně
plavat a dotáhl to až k mistrovským
titulům. V sedmnácti letech jsem
ale při jednom letním plaveckém
soustředění narazil na košíkáře
brněnského basketbalového svazu. Nabídli mi, abych si s nimi
zahrál, a už mě to nepustilo.

Titul Mistrů Evropy ze Ženevy,
kde jste ve finále proti Itálii
vstřelil vítězný koš, je dodnes
jediným stoprocentním triumfem naší reprezentace.
Bylo mi tehdy dvacet let a v reprezentaci jsem byl nejmladší. Mnoho zkušeností jsem neměl, ale
protože jsem dřív hrával i vodní
pólo, nedělalo mi problémy střílet
levou i pravou rukou. To se mi později hodilo třeba i v závěru toho
ženevského finále. Pár vteřin před
koncem za nerozhodného stavu
jsem doskočil míč pod italským
košem, levou rukou jsem si ho stáhl a pravou dal koš. Vyhráli jsme
34:32. Nerad bych, aby to vyznělo
jako vychloubání, ale já jsem
nemusel nikdy dvakrát moc přemýšlet jak dát koš. Spíše jsem
musel dávat pozor, aby mě někdo
ze soupeřů nespadl při bránění
na záda (úsměv).

Určitě si vzpomínáte také na
nešťastné finále proti SSSR
v roce 1951…
Dvě minuty před koncem vedl soupeř o osm bodů, ale dal jsem těch
osm bodů v řadě a srovnali jsme.
Měli jsme dokonce dvacet vteřin
na závěrečný útok a já si věřil, že
buď ho zakončím košem, nebo
budu faulován. Spoluhráč ale
vystřelil z dálky, nedal a při doskoku jsme faulovali. Inkasovali jsme
z trestného hodu, ale jeden rozhodčí odpískal přešlap. Kdybychom tehdy podali protest, uspěli
bychom a prodlužovalo by se.
Dovedete si ale představit v roce
1951 protest proti SSSR? Titul nejlepšího hráče mistrovství mě ale
potěšil. Rád taky vzpomínám na
starty na olympiádách i na lidi, kte-

Profil
ré jsem díky košíkové poznal, třeba ty na snímku ze setkání k osmdesátinám brněnské košíkové
(Luboš Kolář vlevo a Jan Kozák
vpravo, pozn. autora).

Úspěchy jste měl i jako trenér,
ale jaký byl váš nejhorší trenérský zážitek?
Nikdy nezapomenu, jak jsem
seděl v dubnu roku 1968 v šatně
s hlavou ve dlaních po finále
s Realem Madrid. V Lyonu jsme
prohráli o pouhé tři body. Plně se
potvrdilo tvrzení – vítěz bere vše,
poražený nic.

V rodném listě máte jméno Ivo,
ale říká se vám Ivan. A všichni
kolem basketbalu vám neřeknou
jinak než „šéf“.
Ve škole mi také říkali třeba Žirafo,
ale proč se mi začalo říkat Ivan,
to nevím. Volala na mě takhle už
maminka. Vím ale, že jméno Ivo
mám po jednom ruském lékaři,
který mému tátovi, který byl jako
legionář v Rusku těžce zraněn,
zachránil nohu před amputací.

Co byste popřál současnému
brněnskému basketbalu do
nového roku? A co sám sobě?
Basket už dvacet let sleduji jen
jako divák. Je daleko agresivnější,
víc rozhoduje výška i váha. I peníze. Bohužel i těmi se dnes měří
vztah hráčů ke klubu. Přesto,
nebo právě proto přeji brněnskému basketu návrat do dřívějších
pozic. A všem přeji více zdraví
a méně úředních razítek.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Ivo Mrázek se narodil 18. ledna
1926 v Olomouci. Základní
školu a gymnázium absolvoval
v Brně, kde také promoval
a stal se pedagogem s aprobací tělocvik – zeměpis. V roce
1969 získal titul PhDr. a až do
roku 1989 působil jako odborný
asistent na VUT Brno. K jeho
prvním sportovním úspěchům
patří plavecké tituly Mistra
Čech a Moravy. Sílu a dynamiku získával také při veslování.
Převážnou část svého sportovního života však zasvětil košíkové. První mistrovský zápas
sehrál v roce 1943 a přes LK
Brno a Žabovřesky se dostal
do po válce obnoveného Sokola Brno I. Zde získal v roce
1946 první titul mistra republiky
(dále 1947, 1948, 1949, 1950,
1951). Sedmý titul získal v roce
1953 v dresu Slavia Pedagog
Brno. V roce 1946 se stal
v Ženevě mistrem Evropy.
Stříbro z evropského šampionátu má z roku 1947 – Praha,
1951 – Paříž, zde vyhlášen
i nejlepším hráčem mistrovství,
a 1955 – Budapešť. Jako hráč
se rovněž účastnil olympiády
v Londýně (1948) a Helsinkách
(1952). Celkem reprezentoval
více než 100x. Jako trenér získal se Zbrojovkou Brno 6 titulů,
2x byl ve finále Poháru mistrů
evropských zemí (1964
a 1968), 1x ve finále Interkontinentálního poháru (1969) a 1x
ve finále Poháru vítězů pohárů
(1974). Jako reprezentační trenér dovedl národní mužstvo
k historickému 5. místu na
olympiádě v Římě. Trénoval
i v zahraničí a trenérskou kariéru zakončil v Technice Brno
v roce 1990. Žije v Brně s manželkou Věrou, má syna Tomáše
a vnučku Nicol.
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Naše školy

Přehled mateřských škol zřízených městskou částí Brno-střed
Mateřská škola Brno, Bayerova 5, p. o.
Kontakty: telefon: 549 247 695
e-mail: msbayerova@volny.cz, www.msbayerova.cz
Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Cesta
ke zdraví. Filozofií mateřské školy je přispívat k získání a posilování
zdraví ve všech jeho složkách (fyzické, psychické a sociální). Z hlediska
pedagogické práce je volen osobnostně orientovaný model výchovný
styl s respektem k individuálním a osobnostním potřebám dětí.
Děti se mohou účastnit kroužku keramiky a cvičení, denně je věnován
čas hudebním činnostem. Předškolní děti jsou připravovány na školu
formou edukačně stimulačních skupin.
Pro zájemce o přijetí nejsou vyhlášeny dny otevřených dveří, rodiče
si mohou mateřskou školu prohlédnout v termínu, který si smluví s ředitelkou mateřské školy tak, aby návštěvy mnoha rodičů a dětí nezatěžovaly děti a běžný provoz mateřské školy.

Mateřská škola Brno, Bílého 24, p. o.

požadavky na provoz. Škola je dvoutřídní a třídy jsou věkově smíšené.
Mateřská škola má k dispozici velkou zahradu‚ která je vybavena herními prvky. Škola je zaměřena na rozvoj komunikativních dovedností,
individuální přípravu dětí na vstup do ZŠ a preventivní logopedickou
péči – mateřskou školu navštěvuje pravidelně speciální pedagog –
logoped. Mezi aktivity školy patří i keramický kroužek. Ve škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu: Hrajeme si s duhou celý
rok. Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti
dítěte. Pravidelně probíhají návštěvy kulturních a vzdělávacích pořadů.
Cílem všech zaměstnanců školy je vytvoření klidné‚ příjemné‚ rodinné
atmosféry a zdravého klimatu v mateřské škole.

Mateřská škola „Na kopečku u zvonečku“ Brno,
Horní 17, p. o.
Kontakty: telefon: 543 212 880
e-mail: mshorni@volny.cz, www.mshorni.cz

Kontakty: telefon: 543 242 916
e-mail: msbileho@seznam.cz, www.msbileho.wz.cz
Trojtřídní mateřská škola je umístěna v klidné části města Brna-Masarykově čtvrti, zajišťuje všestranný rozvoj dětí v rámci tvořivě-humanistické výchovy. Poskytuje prevenci vad výslovnosti s bezplatnou
odbornou, individuální, logopedickou péčí. V rámci předškolní výchovy
nabízí zábavné cvičení Sportujeme se Sportíkem na Stadionu Kounicova, keramický kroužek, plavecký výcvik v bazénu na Kraví hoře.
Mateřská škola organizuje pro děti návštěvy divadel, kin, muzeí apod.

Mateřská škola Brno, Biskupská 7, p. o.
Kontakty: telefon: 543 235 224
e-mail: ms.biskup@bm.orgman.cz, www.msbiskupska.estranky.cz
Mateřská škola s velkou zahradou se nachází v centru města, v blízkosti
katedrály Petrov. Pobyt ve škole se nese v duchu křesťanských hodnot.
MŠ úzce spolupracuje s Brněnským biskupstvím – jednou týdně do
školky dochází kněz a nenásilnou formou přibližuje dětem lásku Boha.
Děti vystupují několikrát během roku v katedrále na Petrově. Každoročně
vystupují na Brněnských Vánocích (na nám. Svobody či na Zelném
trhu) a na Evropském svátku hudby. Mateřské škola se zapojuje do
výtvarných a pěveckých soutěží s velmi dobrými výsledky. Škola nabízí
hojnost kulturního vyžití – časté návštěvy divadel, muzeí a koncertů.
V odpoledních hodinách probíhají zdarma kroužky flétny, kroužek pracovní, výtvarný a kroužek KOŠÍK. Rodičům předškolních dětí mateřská
škola nabízí přípravu na školu v edukativně stimulačních skupinách.

V mateřské škole se děti učí vytvářet přátelské vztahy, spolupracovat,
vzájemně komunikovat. Škola podporuje jejich zájem o objevování světa
a rozvíjí jejich vztah k přírodě v nádherné přírodní zahradě. Zaměřuje
se také na výtvarné činnosti motivované dramatickou hrou. Mateřská
škola nabízí předplaveckou výchovu, výtvarný kroužek, dramatický kroužek, angličtinu hrou a edukativně stimulační skupinky.

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p. o. – mateřská škola Jánská 22
Kontakty: telefon: 542 214 470
e-mail: msjanska@zshusovabrno.cz, www.zshusovabrno.cz

Mateřská škola Brno, Francouzská 50, p. o.
Kontakty: telefon: 545 578 896
e-mail: ms.francouzka@volny.cz, www.msfrancouzska-brno.iplace.cz

Škola je moderně vybavená a splňuje veškeré prostorové a hygienické
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Mateřská škola Jánská 22 se nachází v centru města s výbornou
dopravní obslužností. Mateřská škola je jednotřídního typu se smíšeným
oddělením pro děti od 3 do 6 let. Prostory i jejich uspořádání plně vyhovují individuálním i skupinovým činnostem dětí.
Cílem mateřské školy je zdravé a spokojené dítě vedené ke zdravému
životnímu stylu. MŠ nabízí přípravu předškoláků na přechod do základní

Naše školy
školy, seznámení s angličtinou, keramický kroužek v keramické dílně
na základní škole, pravidelné cvičení na rehabilitačních míčích, jedenkrát měsíčně návštěvu divadelního představení, různé školní soutěže,
hry a slavnosti v průběhu školního roku aj.

Mateřská škola Brno, Kamenná 21, p. o.
Kontakty: telefon: 543 213 180
e-mail: mskamenna@centrum.cz, www.mskamenna.cz

Mateřská škola nabízí logopedickou péči, výuku angličtiny, cvičení
s hudbou, kurz plavání, kurz lyžování a výtvarný kroužek. Škola pravidelně pořádá návštěvy solné jeskyně, školu v přírodě a spolu s rodiči
výjezd k moři.

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p. o.
Mateřská škola je dvoutřídní školou rodinného typu s menším počtem
dětí ve třídách a velkou vzrostlou zahradou v klidném a tichém prostředí
přímo ve středu města.
Díky své poloze přímo v centru města a zároveň v těsné blízkosti řeky
a lesa rozvíjí u dětí ekologickou výchovu, dále nabízí pohybovou,
taneční výchovu, dramatickou a hudební výchovu, plavání v bazénu
se slanou vodou, anglický jazyk, hru na flétnu, práci s keramickou
hlínou a další mnohé aktivity pro děti.

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

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p. o.
– mateřská škola Mlýnská 27
Kontakty: telefon: 533 433 629
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, skvarilova@zskrenova.cz
www.zskrenova.cz
Mateřská škola Mlýnská 27 je součástí ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21.
Pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracovaný
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „KAM PATŘÍM“. Spolupracuje s psychologem a Školním poradenským pracovištěm. Využívá prožitkové učení,
výtvarné, pracovní a pohybové činnosti.

Mateřská škola Brno, Křenová 76a, p. o.
Kontakty: telefon: 543 241 731
e-mail: mskrenova@ iol.cz
Mateřská škola leží na břehu Svitavy za parčíkem se Zderadovým
sloupem, ze dvou stran obklopená novou zástavbou. Má prostornou
zahradu se vzrostlými stromy a prostorné třídy. Pracuje podle školního
vzdělávacího programu s názvem „Jsme rádi na světě.“

Kontakty: telefon: 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz, www.zskridlovicka.cz
Mateřská škola je předškolním oddělením základní školy. Profiluje se
výchovným programem, využívajícím tzv. daltonské vzdělávání. Tato
výchova vede k větší samostatnosti, odpovědnému rozhodování a vzájemné spolupráci dětí. Uvedený program zjednodušuje přechod dětí
do prvního ročníku základní školy.
Pro všestranný rozvoj dětí mateřská škola zajišťuje návštěvy kulturních
akcí (divadelní a filmová představení, muzea, výstavy a planetárium),
využití keramické dílny ZŠ, možnost pohybové aktivity na školním hřišti
a v tělocvičně ZŠ, půldenní a celodenní výlety, plavání na Kraví hoře,
bruslení v hale Rondo, pobyt dětí ve škole v přírodě, přípravku anglického jazyka aj.

Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, p. o.
Kontakty: telefon: 543 213 309
e-mail: skolka@msnadvorni.cz, msnadvorni.cz
Mateřská škola je zaměřena na tělesný pohyb a otužování. Je možné
navštěvovat kurs plavání v bazénu na Kraví hoře. Jako příprava na ZŠ
probíhají dva až tři běhy edukativně stimulačních skupin. Každoročně
MŠ pořádá školu v přírodě s rehabilitačním programem, pravidelně
navštěvuje filmová a divadelní představení, koncerty a další akce
(návštěva policie, hasičů,výlety…). Na děti čeká zrekonstruovaná prostorná budova školy s velkou zahradou s novými průlezkami.

Mateřská škola ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4, p. o.
Kontakty: telefon: 543 212 371
e-mail: mszdislava@seznam.cz, www.mszdislava.cz
Mateřská škola se nachází ve středu města Brna v klidné ulici pod
hradem Špilberk. Děti mají k dispozici rozsáhlou zahradu, která je
využívána v létě i v zimě pro pobyt dětí venku, ale i pro výchovnou činnost. Škola je zaměřena na ekologickou výchovu a zdravý životní styl.
V rámci tohoto zaměření děti navštěvují plavání na Ponávce, dochází
do Sportíku na Kotlářské ulici a přímo na škole jsou zavedeny hudebně
pohybové aktivity.
Dále škola nabízí speciální logopedickou třídu pro děti s vadami
řeči, denní výuku „Barevné angličtiny“, kroužek „Dovedných rukou“
a Logo poradnu. MŠ pořádá besídky pro rodiče, Adventní jarmark,
Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku spojenou s dílničkami pro
rodiče, besídku ke Dni matek a slavnostní rozloučení se školáky
spojené s grilováním na školní zahradě. Nedílnou součástí je návštěva kulturních akcí, škola v přírodě a účast na soutěžích. V době
zápisu do mateřské školy bude na škole Den otevřených dveří.
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Mateřská škola Brno, Pšeník 18, p. o.
Kontakty: telefon: 543 213 911
e-mail: mspsenik@volny.cz, www.mspsenik.wz.cz
Mateřská škola je ve svém vzdělávacím projektu „Líbí se nám na světě“
zaměřena na výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu. Děti
jsou systematicky připravovány na vstup do ZŠ ve vzdělávacím programu Včelička a v edukativně-stimulačních skupinách. V programu
Budulínek umožňuje adaptaci nových dětí na pobyt v MŠ za přítomnosti
rodičů.
Děti navštěvují kulturní, vzdělávací a ekologicky zaměřené akce. V MŠ
jsou preferovány pohybové aktivity, např. cvičení na rehabilitačních
míčích, sportovní cvičení v TJ Morenda a tanečky. Děti mohou také
navštěvovat kroužky hru na flétnu a seznamování s anglickým jazykem.
Rodiče a zájemci se mohou přijít kdykoliv podívat, jsou vítáni.

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o.
– mateřská škola nám. 28. října 21
Kontakty: telefon: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz

Výchovný program školy je zaměřený na všestranný rozvoj dítěte, pracuje s prvky programu ZaS a aplikuje koncepci včasné péče. Činnosti
jsou provázané s děním v ZŠ. Předškoláci a jejich rodiče využívají
Edukativně stimulační skupiny pro kvalitní přípravu na vstup do ZŠ.
Školní logopedka dochází do MŠ jedenkrát týdně. Velký důraz je kladen
na každodenní spolupráci s rodinou, nejen formou besídek, výtvarných
dílen, táboráků na školní zahradě, ale především aktivní účastí rodičů
na dění ve škole.

Mateřská škola Brno, Skořepka 5, p. o.
Kontakty: telefon: 543 257 400
e-mail: ms.skorepka @email.cz, www.msskorepka.cz
Jedná se o mateřskou školu rodinného typu s krásnou zahradou v centru města. Je zaměřena na etickou výchovu, na ochranu životního prostředí – pro děti jsou organizovány polodenní výlety, ekologické výukové
programy a kulturně vzdělávací akce. MŠ nabízí kroužky keramiky
a dětskou zumbu. V MŠ je zabezpečena logopedická péče a edukativně
stimulační skupiny.

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, p. o.
Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ nám. 28. října 22. Škola
je jednotřídní a děti jsou věkově smíšené. V mateřské škole je vytvářena příjemná, klidná a vstřícná atmosféra rodinného typu jako protiklad neklidné a uspěchané době a životnímu stylu dnešní
společnosti. K naplnění této filozofie slouží vlastní projekt ŠVP PV
– „Náš svět“.
Škola se zaměřuje na podporu zdravého rozvoje dětí každodenním
cvičením a pobytem venku, rozvíjí zdravé životní návyky. K pobytům
venku slouží dětem mj. zahrada ve vnitrobloku školy. Děti cvičí denně
v mateřské škole a v tělocvičně základní školy. Pro zájemce je organizován program „Cvičeníčko“, vedený trenéry-odborníky a návštěvy
solné jeskyně. V zimním období děti bobují v Lužánkách. Děti mají
také možnost pracovat s hlínou a tvořit keramiku.
MŠ je zapojena do projektu „Včasná péče“. Organizuje divadla, besídky,
návštěvy výstav, „Čítárnu“. V knihovně ZŠ jsou pro děti připravovány
tematické pořady. Dětem se pravidelně věnuje logoped. Školka je otevřená, rodiče mají možnost volného vstupu.

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o.
– mateřská škola Stará 13/15
Kontakty: telefon: 545 212 165, 545 577 057
e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz
Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ nám. 28. října 22. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu rodinného typu, která je umístěna v blízkosti
středu města, ve dvoře základní školy, na ulici Stará 13/15. Součástí
mateřské školy je velmi pěkná zahrada.
Škola dlouhodobě spolupracuje s CVČ Lužánky – kroužek keramiky,
činnosti ve skleníku. Děti mají dostatek kulturního vyžití.
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Kontakty: telefon: 530 310 418
e-mail: soukenicka.ms@seznam.cz, www.mssoukenicka.cz
Mateřská škola nabízí kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti – angličtina, kroužky, kulturní a sportovní akce, akce pro rodiče
a děti, výlety, plavecký kurz apod. Ve vzdělávání se upřednostňuje rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Dále se škola věnuje prevenci vadné výslovnosti zařazováním
jazykových chvilek a nápravě individuální logopedickou péčí a předcházení vývojovým poruchám učení.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy a vytváření rodinného prostředí ve škole směřuje k tomu, aby bylo dítě maximálně šťastné, spokojené.

Mateřská škola Brno, Tučkova 36, p. o.
Kontakty: telefon: 549 241 195
e-mail: mstuckova@volny.cz, www.mstuckova.cz
Mateřská škola Tučkova je dvoutřídní a třídy jsou věkově smíšené
(sourozenci jsou zařazováni společně). Škola je zaměřena na estetickou
a environmentální výchovu. Výchovný program je obohacen o zájmové
kroužky. V letošním roce je dětem nabízen výtvarný kroužek, dramatický
kroužek, angličtina a pro dobrý rozvoj tělesné zdatnosti oblíbený Sportík. Péče je věnována správné výslovnosti dětí – na škole pracuje logopedický kroužek.
Součástí mateřské školy je zahrada, která umožňuje dětem rozmanité
aktivity po celý rok.

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

Mateřská škola Brno, Údolní 68, p. o.
Kontakty: telefon: 543 245 271
e-mail: msudolni@cmail.cz, www.msudolni68.cz

Škola má vlastní vzdělávací program „Boudo Budko“. Cílem školního
vzdělávacího programu je rozvíjet schopnosti dítěte přirozenou cestou
prostřednictvím prožitkového učení a praktických zkušeností. Snahou
je naučit děti samostatnosti, sebepoznání a schopnosti spolupracovat
s ostatními, rozvíjet svůj vzdělávací potenciál a vytvořit si vztah k místu
a prostředí, ve kterém dítě žije.
K tradičním akcím školy patří vánoční dílny s vystoupením dětí, maškarní karneval, oslava Dne dětí, zahradní slavnost s vystoupením
tanečního kroužku, kulturní a divadelní akce a dopolední výlety za
poznáním.

Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, p. o.
Kontakty: telefon: 530 319 221
e-mail: ms.videnska@seznam.cz, www.msvidenska.cz
Mateřská škola rodinného typu se nachází v klidné části vnitrobloku
ulic Vídeňská a Havlenova. Vzdělávání probíhá podle vlastního školního
programu „Roste ze mne osobnost“, jehož cílem je vychovat z dětí
samostatné, sebevědomé osobnosti, vědomé si vlastní identity, schopné budovat vztahy založené na vzájemném respektu. Škola je zařazena
do projektu „Výuka angličtiny“, seznamování s anglickým jazykem probíhá ve všech třídách.
Součástí školy je školní zahrada vybavená novými herními prvky
a vlastní kuchyně. Zájmy dětí jsou rozvíjeny v kroužku tanečním a pěveckém, keramickém, při plavání a cvičení se Sportíkem. Pro předškoláky
škola zajišťuje logopedickou péči a Edukativně stimulační skupiny. Ve
spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy jsou pořádány různé
atraktivní akce.

Mateřská škola Brno, Vinařská 4, p. o.

Mateřská škola s prodlouženým provozem od 6.30–17.00 hod. je
situována přímo u zastávky tramvaje ve vilové čtvrti. Škola si vytvořila
vlastní školní vzdělávací program Letadélkem za poznáním a zábavou, ve kterém se zaměřujeme na rozvoj esteticko-pracovních dovedností jako je celoročně předplavecký výcvik, časté polodenní výlety,
výtvarná výchova, keramika (na škole je keramická dílna s pecí),
celoroční příprava dětí na ZŠ ve stimulačně-edukativních skupinkách, cvičení na míčích, hudebně-pohybová výchova pro malé
děti a kroužek „Písničky“. Pro děti jsou organizovány pobyty na škole v přírodě. Samozřejmostí jsou i pravidelné kulturní
akce (návštěva divadel, koncertů, výstavek, besídky pro rodiče
apod.)

Mateřská škola Brno, Úvoz 57, p. o.
Kontakty: telefon: 541 212 843, 541 217 637, 541 217 639
e-mail: msuvoz@msuvoz.cz, www.msuvoz.cz
Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí pod Kraví horou v blízkosti MHD. Ve škole je pět smíšených tříd dětí ve věku od 3 do 6 let.
Na budovu školy navazuje velká travnatá školní zahrada, s hracími
prvky a třemi pískovišti. Zaměstnanci školy se snaží o to, aby socializace
dětí probíhala v klidném, příjemném a inspirativním klimatu.

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

Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, p. o.
Kontakty: telefon: 543 245 441
e-mail: msvsetic@ volny.cz, www.ms-vsetickova.ic.cz
Mateřská škola se nachází v klidné ulici, v pěkném prostředí pod Kraví
horou, v blízkosti tramvajové zastávky. Vilka mateřské školy stojí uprostřed pěkně vybavené zahrady, vytváří rodinnou atmosféru a slouží
k upevňování kamarádských vztahů dětí, které se mohou navzájem
v prostorách mateřské školy navštěvovat.
Škola je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dětí, na rozvoj tělesné zdatnosti, upevňování jejich zdraví a estetického cítění. Nabízí
rovněž pro děti předplavecký výcvik, cvičení na balonech, pravidelnou
logopedickou péči pod vedením odborného logopeda, výuku angličtiny,
keramiku ve vlastní keramické dílně a veselé foukání na flétnu.
Mimo každodenní běžný program podle Školního vzdělávacího programu organizuje škola polodenní výlety, návštěvy divadel, kulturních
a vzdělávacích akcí pro děti, besídky pro rodiče a děti, karneval pro
děti, oslavy svátků a různé zábavné atrakce na školní zahradě. Pravidelně jsou organizovány pobyty na školách v přírodě.
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Inzerce

Potřebujete rychle peníze?
Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás

www.

.cz

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla
T&C DOMOV s.r.o.

MASÁŽE
pro ženy a děti
v centru města –
Husova 8a.
Informace a objednání:
p. Čáslavová – 77 55 99 536
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ZA VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB
VÁM ZAPLATÍME!
Sídlo: Bayerova 8, 602 00 Brno
Telefon: +420 605 446 543
E-mail: janecek@proficient.cz

www.proﬁcient.cz

3RXçtYiQtPXQLNiWQt
PHWRG\YìXN\
UR]YtMtPHWDOHQWDRVREQRVW
YDåHKRGtWďWH
Základní škola: 30. ledna 2013,T: 773 826 166
Mateřská škola: 6. března 2013, T: 603 525 032
E: recepce@skolabasic.cz W: www.skolabasic.cz

SLEVA

až 5000 Kč

JESLE - NOVĚ OTEVŘENÉ

CHLADNIČKY ● PRAČKY ●
● MYČKY ● SPORÁKY ●
● KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL V RÁMCI SOBOTNÍCH
RADOVÁNEK

NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

Od ledna 2013 jsme otevřeli třídu jeslí pro děti od 1 do 3 let.

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

V lednu nás čeká v rámci SOBOTNÍCH RADOVÁNEK velký dětský karneval.
Možná přijdou i klauni! Opět se můžete těšit na pohádkové soboty.

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235
www.chladservis.cz

156

SAUNA - PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO DĚTI
Od února otevíráme kurz pravidelného saunování dětí předškolního
a mladšího školního věku. Saunování je pro skupinu maximálně 5 dětí pod
dohledem zkušené pedagožky. Sauna se nachází přímo v objektu školky.

Podívejte se na naše
webové stránky a dozvíte
se, co všechno pro Vás
mateřská školka, jesle
a klub Josefínka v roce
2013 připravila.

www.msjoseﬁnka.cz

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče
16
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HLÍDÁNÍ DĚTÍ - MUSÍTE NĚCO NUTNĚ VYŘÍDIT?
Nemáte zajištěné hlídání? Potřebujete pár hodin čas pro sebe? Žádný
problém! Využijte nabídky hlídání dětí v naší MŠ nebo jeslích. Zakoupením
permanentky na 10 hodin máte jistou rezervaci za dobrou cenu.

NOVÉ KROUŽKY NA II. POLOLETÍ
Červený šátečku kolem se toč / Cvičení pro ženy / Cvičení pro ženy 60+ /
Čteme si a tvoříme / Zábavná angličtina / Rytmika (začínáme od 4. 2. 2013)

Inzerce

1
11 2

1
13 4

Sladkovského 7, BRNO
(pod Kociánkou)

1
13 4

1
11 2

STK Královo Pole s.r.o.
Partnerská STK

Křižík
ova

e
ěšic
Sob

Kociánka

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

Sladkovs
kého

vní
Sporto

s
Globu

ký

Mojmírovo
nám.

Poděbradova

ls
vopo
Králol
tune

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

Příjem objednávek:
tel.: 541 212 116

www.stkkralovopole.cz

STK s tradicí!
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Inzerce

Pronájem parkovacích stání
v samém centru města Brna
na „Římském náměstí“,

mezi ulicemi Masarykova, Josefská a Orlí.

Bližší informace na tel. +420 777 907 565.
9Èä(1Ë52',ý(952&(
32ěÈ'È&(17580ý(57Ë.
23ċ7/(71Ë7È%25<
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Starožitnosti
Starožitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. č.12 – zastávka Konopná)

! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !
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

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

U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ.

SPORÁKY
MORA
od 4.990,- Kc
s DPH
- NOVÁ mřížka
STABIL PLUS
- ECO program pecení

Košinova 10, Brno, tel: 549 210 297–8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma

Cejl 68, Brno, tel: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.

ZZZOHYQHVSRUDN\F]
KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
Přistavení kontejneru na
odvoz domovního
odpadu na skládku,
dovoz písku, štěrku apod.
tel. 603 231 179
18
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Naše školy

Strašidelné soutěžení na Hroznové zpestřuje výuku anglického jazyka
Na Základní škole na Hroznové
slaví Halloween již tradičně.
Kromě obohacení výuky je svátek příležitostí pro vzájemné
poznávání žáků prvního a druhého stupně.
Halloween je svátek anglicky mluvících zemí, který se slaví v předvečer dne všech svatých na konci
října. Mnozí se dívají na tuto oslavu se smíšenými pocity jako na
něco, co do naší země nepatří.
My však nechceme, aby se strašidelný den stal součástí české
kultury, jen se snažíme zpestřit
výuku anglického jazyka. Děti se
učí o původu Halloweenu, poznávají nová slovíčka a hlavně si
zasoutěží. Jeden den ve školním
roce je tak ve znamení černé
a oranžové, angličtiny jako takové

a především vzájemného poznávání žáků prvního a druhého stupně.
Ústředním místem setkání letos
byla tělocvična, děti z pátých až
devátých tříd si zde pro menší
spolužáky připravily rekordních
dvaadvacet stanovišť. Někde žáci
plnili jazykové úkoly, jinde museli
zapojit celé tělo při sportovně
laděných disciplínách. Novinkou
bylo využití interaktivní tabule
a především děvčatům se líbilo
malování na obličej.
Atmosféru dopoledne dokreslovaly nádherné kostýmy všech
zúčastněných a také tematická
výzdoba tělocvičny. Na konci každé hodiny byly vyhlášeny nejlepší
masky a všechny děti byly odměněny diplomem a drobnou sladkostí.

Rádi bychom poděkovali všem
učitelům a žákům, kteří pomáhali
při organizaci soutěžení. Zvláštní
díky patří hlavní organizátorce

celé akce paní učitelce Clausové.

Mgr. Luděk Balcařík,
ZŠ Hroznová

ZŠ a MŠ na náměstí 28. října se nově pyšní certifikátem Férová škola
Základní škola a mateřská škola
na náměstí 28. října, jejímž zřizovatelem je městská část
Brno-střed, získala v polovině
listopadu certifikát Férová škola.Ten je pro rodiče zárukou kvalitního inkluzivního vzdělávání,
spravedlivých podmínek pro
všechny děti a fungující komunikace učitelů i vedení školy.
Hodnotící komise vychází při své
práci z více než dvou desítek kritérií, sleduje mimo jiné schopnost
škol pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami,
kompetence učitelů a možnosti
jejich osobního rozvoje, efektivitu
systému řízení a organizace
vzdělávání či kvalitu školního
vzdělávacího programu. Projekt
Férová škola, který organizuje
občanské sdružení Liga lidských
práv, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
„Základní škola na náměstí 28.
října je teprve druhou brněnskou
školou, která certifikát získala.
A v celé republice je takových škol
zatím jen třiadvacet,“ ohodnotil
úspěch starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Podle něj je to v krátké době další
z potěšujících ocenění činnosti
školských zařízení zřizovaných
radnicí: „Na konci srpna získala

školní jídelna na Nádvorní třetí
místo v celorepublikové soutěži
o nejlepší školní oběd.“
Základní a mateřská škola nám.
28. října 22 se nachází v centru
Brna. Škola se specializuje na
práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – se sociálním
znevýhodněním. Podařilo se jí
vytvořit a uvést do života komplexní výchovně vzdělávací program.
Pilířem tohoto programu je idea
školy s celodenním programem.
Ve škole pracují kroužky hudební,
taneční Jagori, dramatický,
výtvarný, keramický, přírodopisný,
sportovní a kroužky informatiky,
přípravy na přijímací zkoušky,
dále kroužky pro nadané žáky,
kroužky doučování a kroužek
školního časopisu Amaro Jilo
a posilovna. Škola má připravenu
nabídku pro všechny věkové kategorie dětí (dvě MŠ, přípravný ročník, devět ročníků ZŠ, kurz pro
získání základního vzdělání). Ve
škole pracují asistenti pedagogů
a školní poradenské pracoviště.
Škola se cíleně věnuje rozvoji
moderních vzdělávacích metod
opírajících se o IT technologie.
Více informací o škole je možné
získat na www.osmec.cz

O inkluzivním vzdělávání:
Inkluze je takový systém vzdělá-

vání, který umožňuje všem dětem
navštěvovat běžné základní školy.
Učitelé v inkluzivních školách přistupují ke každému žákovi individuálně jako k mimořádné osobnosti. Na individuálním přístupu
k dětem je postavena nejen výuka,
ale i celá organizace školy. Každé
dítě má svůj vzdělávací plán, který
se přizpůsobuje jeho schopnostem, talentům i handicapům.Velice
důležitou roli v systému inkluzivního vzdělávání mají také rodiče,
kteří se do života školy zapojují
více, než je u nás zatím běžné.
Výuka v inkluzivních školách se
soustřeďuje zejména na to, aby
každé dítě plně využilo svůj
potenciál a zároveň se naučilo

komunikovat a spolupracovat
s ostatními. Odlišnost dětí je zde
vnímána jako příležitost k rozvíjení respektu k sobě i ostatním,
rozvíjení schopnosti empatie,
tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti.
Inkluze navíc není žádná novinka.
V zemích, jako je Finsko či Velká
Británie, je to běžný vzdělávací
systém, jehož funkčnost je ověřena dlouholetou praxí.
 (zdroj: www.ferovaskola.cz)

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED
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V nové učebně zpestří výuku fyziky a chemie laboratorní experimenty
Na Základní škole na nám. Míru
v prosinci minulého roku vybudovala městská část Brno-střed novou multifunkční
učebnu pro výuku přírodovědných předmětů.
Předměty jako jsou chemie, přírodopis či fyzika se budou žáci na
ZŠ na nám. Míru učit v nové
učebně.
Třída je vybavena učitelským pracovištěm s odvětrávanou digestoří na chemické pokusy a s centrálním ovládáním žákovských

pracovišť. Každé z nich může být
připojeno na internet, lze na něm
zapojit elektrický mikroskop na
prohlížení připravených preparátů
nebo měřit střídavý či stejnosměrný proud při fyzikálních pokusech.
Nebude problém zapálit kahan
nebo vylít zkumavku s roztokem.
Všichni učitelé a žáci se už velmi
těší na přírodovědné hodiny zpestřené od nynějška i laboratorními
experimenty. V takto krásné učebně je radost učit i učit se.

Mgr. Lubomír Perka,
ZŠ nám. Míru

Na Základní škole Kotlářská s žáky konverzuje rodilý mluvčí z Anglie
Na Základní škole mohou žáci
mimo běžnou výuku anglického jazyka docházet i do
„Angličtiny navíc“ a do konverzace s rodilým mluvčím. Své
znalosti otestují v cambridgeských zkouškách.
Jen málokterá základní škola
věnuje výuce anglického jazyka
tak velkou pozornost. S angličtinou se mohou seznámit už předškoláci v naší mateřské škole.
Způsob, jakým mohou děti získat
základy tohoto celosvětově používaného jazyka, je přiměřený
jejich věku. Výuka v mateřských
školách probíhá dvakrát týdně, je
nepovinná a bezplatná.
Obvyklá dotace výuky cizího jazy-

ka v první a druhé třídě ZŠ je jedna vyučovací hodina týdně. Na
naší škole nabízíme další nepovinnou hodinu týdně, tedy „Angličtinu navíc“. V těchto lekcích si děti
upevňují znalosti již získané a hravou formou si je rozšiřují.
Na ZŠ Kotlářská se žáci pátých,
šestých a devátých ročníků mají
jednou týdně možnost učit se pod
vedením rodilého mluvčího –
Angličana Johna Camuse v hodině konverzace.
Na začátku školního roku
2012/2013 jsme navázali spolupráci s jazykovou školou P.A.R.K.
Cambridge exam centre, která je
zkouškovým centrem Cambridge
ESOL pořádající světově uznávané zkoušky Cambridge. Pod

vedením zkušených examinátorů
si mohli žáci třetích až devátých
ročníků vyzkoušet, jak by v těchto
zkouškách obstáli. U většiny žáků
šlo o první zkušenost s těmito

jazykovými testy. I přes počáteční
nejistotu si však všichni počínali
velmi dobře.

Učitelský sbor,
ZŠ Kotlářská

Děti v Azylovém domě sv. Markéty potěšily darované hračky i potraviny

Hračky, oblečení a jídlo zakoupené z výtěžku školního jarmarku věnovala 20. prosince
2012 Základní škola na Bakalově nábřeží dětem pobývajícím v azylovém domě.

Maminka mi vždycky říkala: „Co
by za to daly děti v Africe.“ Brala
jsem to jako častou frázi, kterou
mě chtějí moji rodiče správně
vychovat. Jednou jsem si však
uvědomila, že bych přece mohla
být taky nápomocná a věnovat své
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staré hračky, oblečení a spoustu
u nás doma tzv. „krámů,“ které
však ostatní mohou vřele přivítat.
„No jo, ale přece nejsem jediná,
kdo by mohl darovat své věci,“
říkala jsem si, a tak mě napadlo
zorganizovat charitativní sbírku.
O Azylovém domě sv. Markéty
jsem již slyšela, sehnala jsem kontakt, zašla za vedením školy a domluvili jsme termín sbírky s názvem
„Podpořte pravého ducha Vánoc“.
Akce trvala dva dny, zpočátku jsem
byla nervózní, jelikož první den
nedopadl zrovna podle mých představ. Druhý den jsem přišla do školy
bez velkých očekávání a s názorem, že lidem záleží jen na nich,
ale k mému údivu byl celý vestibul
zaskládaný hračkami. Byla jsem
dojata, dary jsem probrala a odvez-

la do azylového domu. Myslela
jsem si, že je to konec, ale naopak,
byl to jen začátek.
Škola se rozhodla věnovat výdělek ze školního jarmarku právě
azylovému domu. Nikdo z nás
netušil, že děti více než oblečení
a hračky potřebují jídlo. Všechny
nás to sebralo. Jídlo? Pro nás běžná věc a přitom se v našem městě
najdou děti, které trpí hladem.
Za peníze jsme tedy nakoupili
potraviny a pozvali ředitelku azylového domu Marii Popovskou
k nám do školy, aby si převzala
veškeré dary. Ve vzduchu proudila
pravá atmosféra Vánoc a všichni
byli plní lásky. A o tom Vánoce
jsou, o lásce a vzájemné pomoci.

Anna Vajčnerová,
žákyně ZŠ Bakalovo nábřeží

Naše školy

Projekt „Ahoj babi a dědo na Bakalce“ podpořil mezigenerační vztahy
Projekt Základní školy na Bakalově nábřeží byl zaměřen na
aktivity dětí výhradně ve společnosti jejich rodinných seniorů a získal v evropské soutěži
Národní cenu.
Projekt základní školy s názvem
„Ahoj babi a dědo na Bakalce“ se
uskutečnil v měsíci červnu loňského roku. Myšlenka projektu
souvisí s Evropským rokem aktivního stáří 2012, který byl vyhlášen
Evropskou unií (European Year
Active Ageing and Solidarity between generations 2012). Cíl spočíval v potlačování mezigeneračních stereotypů v nejbližším okolí
a vedení ostatních lidí k trávení
více času s někým, kdo patří do
jiné věkové kategorie.
Projektového dne se 20. června
2012 zúčastnilo osmačtyřicet
seniorů a jejich vnuků nebo pravnuků, žáků školy. Pro účastníky

byl připraven bohatý program
včetně seznámení se současnou
výukou přímo ve třídách, besedy
žáků a pedagogů se seniory
o době, kdy senioři ještě chodili
do školy s ukázkami různých artefaktů (vysvědčení, dobových
pomůcek a školních potřeb).
Senioři i děti také měli čas věnovat
se společné výtvarné činnosti.
Vyvrcholením programu byla pro
účastníky projektu beseda
s populární brněnskou zpěvačkou
sedmdesátých let Helenou Blehárovou, která už je také babičkou
a dále společný výlet do jeskyně
Výpustek v Moravském krasu,
kde senioři i děti školy prožili velmi
příjemný zážitek z audiovizuálního představení.
Ohlasy na uskutečnění projektu
školy byly velmi kladné a v prosinci letošního roku přišlo milé
překvapení nejen pro desítky
seniorů a dětí zúčastněných

v projektu, ale pro všechny zainteresované pedagogy a vedení
školy.
Celý projekt „Ahoj babi a dědo na
Bakalce“ Základní školy Bakalovo
nábřeží Brno byl v evropské soutěži AWARDS v kategorii Generations@school vybrán jako
národní vítěz. Organizační skupina školy spolu s ředitelkou školy
PhDr. Yvetou Gašparcovou za

účasti představitelů Evropské
komise a Ministerstva práce
a sociálních věcí České republiky
převzala 11. prosince 2012 Národní cenu.
Fotografický materiál z projektu
na www.panoramio.com/photo/
74475254.

Mgr. Marek Švorcák,
garant projektu
ZŠ Bakalovo nábřeží

Do Čertovského malování ve škole na nám. Míru zapojili i předškoláky
Čertovské malování s karnevalem jsme na naší škole uspořádali 1. prosince 2012. Akce se
konala pro žáky prvních a druhých tříd a předškolní děti
z okolních mateřských škol.
Děti se za doprovodu rodičů přišly
na karneval na ZŠ na nám. Míru
představit ve svých zajímavých
maskách a zároveň si užít veselé
netradiční zábavy před Mikulášem
a vánočními svátky. Vedle karnevalového tancování účastníci soutěžili v různých disciplínách a dokazovali svoji obratnost s šikovností.
Na pořádání soutěží se podíleli
pedagogové školy L. Perka, V. Ze-

zulová a vychovatelky školní družiny M.Březková a L.Ondrušková.
Velkou pomocí byly i žákyně osmé
třídy – Petra, Tereza a Justýna jako
pomocníci při soutěžích v maskách
andělů a čerta.
Jednou z disciplín bylo i malování
obrázků s tematikou Mikuláše
a Vánoc, kterými potom rodiče
vyzdobili stěnu tělocvičny. Za úkol
měli také vymalovat dvě papírové
ozdoby na stromeček, který si na
karnevalu nastrojili. Nezapomněli
jsme si také všichni společně
zazpívat koledy, abychom přivítali
blížící se Vánoce a jejich krásnou
atmosféru. Ke konci karnevalu
mezi nás přišel i Mikuláš s anděly

a čertem a dětem rozdal drobné
dárečky. Netradiční sobotní dopoledne se vydařilo a všem se líbilo.
Ve třídách potom v roli Mikuláše

s anděly a čerty navštívili menší
kamarády žáci 9. A.

Mgr. Lubomír Perka,
ZŠ nám. Míru

Školáci se od stážistů dozvěděli i to, že mladí Rusové nepijí vodku
Na Základní škole Křídlovická
realizovali od 12. do 16. října
2012 vzdělávací projekt Edison
pro žáky šestých až devátých
ročníků.
Projekt Edison funguje pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
a jeho cílem je zejména podpora
mezikulturního vzdělávání dětí
a mládeže. Do školy na Křídlovické přijelo sedm zahraničních

vysokoškolských studentů ze
sedmi různých států. Žáci měli
jedinečnou příležitost poznat
během jednoho týdne Brazílii,
Čínu, Egypt, Peru, Srbsko,
Rumunsko a Rusko.
Mladí studenti se snažili formou
prezentací žákům přiblížit svoji vlast
nejen po stránce historické, kulturní
a sociální, ale také se otevřela
témata ekonomická či politická.
Hlavním dorozumívacím jazykem
byla angličtina, místy však zazně-

la i španělština, ruština nebo
arabština. Nejexotičtějším jazykem byla bezesporu čínština, a to
jak v podobě mluvené, tak i psané. Lektoři svá vystoupení obohacovali zpěvem, tancem, ale
i hrou na hudební nástroje.
Cílem projektu bylo seznámit
žáky se životem cizích národů
a kultur, poukázat na jejich odlišnosti vzhledem k naší zemi, zprostředkovat žákům jedinečný zážitek ze setkání s mladými studenty

z různých zemí světa, rozšířit
jejich všeobecný rozhled a motivovat je k učení angličtiny.
A jak se projekt líbil žákům? Zde
je hodnocení několika z nich:
„Projekt Edison byl úžasný. Díky
Pokračování na straně 22
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Školáci se od stážistů dozvěděli i to, že mladí Rusové nepijí vodku

Pokračování ze strany 21
němu jsem mohla poznat výborné

lidi. Mnoho jsem se dozvěděla
a procvičila si angličtinu. Zaujalo

mě náboženství v Peru nebo vlajka Číny. Zajímavostí bylo prostě
moc. Překvapilo mě, že mladí
Rusové nepijí vodku. Pamatuji si,
že v Peru jsou pravoslavní křesťané, kteří mají ve svém náboženství také prvky náboženství dávných Inků. Stážisté byli úžasní,
moc se mi líbili. Změnila bych jen
délku projektu – utekl jako voda.
Mnozí lidé jsou s námi celý život,
ale z paměti zmizí rychle. Někteří
jsou s námi chvíli, ale v našem
srdci zůstanou navždy,“ zavzpomínala Renáta Kadlová.
„Projekt Edison byl prostě super,

procvičil jsem si angličtinu. Překvapilo mě, že Eslam z Egypta
mluvil také česky. Přál bych si,
aby tu stážisté zůstali déle – alespoň dva týdny,” posteskl si Jakub
Šťastný.
„Projekt Edison mi dal nové znalosti o různých zemích světa. Moc
mě zaujala Mariana z Brazílie,
která nás učila tančit sambu,“
pochvalovala si možnost setkání
se stážisty Kamila Pospíšilová.


Mgr. Veronika Kocůnová
a Mgr. Lenka Hofírková,
ZŠ Křídlovická

Seminář pro pedagogy vyučující anglický jazyk umožňuje profesní růst
V říjnu tohoto roku jsem se jako
zástupce ZŠ Hroznová zúčastnil
dvoutýdenního studijního pobytu pro učitele základních a středních škol ve velšském Cardiffu.
Akce byla mezinárodním setkáním vyučujících anglického jazyka
v rámci programu Evropské unie
Comenius. Ten slouží ke vzdělávání pedagogických pracovníků

a umožňuje jim další profesní růst.
Obdobný seminář jsem navštívil
již poněkolikáté, vždy jde o nezapomenutelnou zkušenost. S kolegy z ostatních evropských zemí
diskutujeme o aktuálních tématech jednotlivých školských systémů, probíráme nové trendy ve
výuce a také podrobněji poznáváme zemi, ve které se nacházíme.
Tentokrát jsme se soustředili ze-

jména na rozšíření fondu metod
a materiálů používaných v hodinách angličtiny, dále na pochopení
základních principů vzdělávacího
systému ve Walesu. K tomuto nám
velmi pomohly návštěvy výuky ve
velšských školách. Nelze také opomenout důraz, který byl na semináři kladen na zlepšování vlastních komunikačních schopností
v anglickém jazyce.

Chtěl bych i ostatním učitelům, zejména vyučujícím cizích jazyků,
doporučit účast na obdobných
akcích. Jde o jedinečný zážitek
a hmatatelný příspěvek k vlastnímu
rozvoji. Možnosti získání grantu na
výjezd najdete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz.

Mgr. Luděk Balcařík,
ZŠ Hroznová

Na Horní se žáci naučí plavat v tělesné výchově i zájmových kroužcích

V poslední době se v souvislosti se škrty ve školství diskutuje
mimo jiné i o významu plavání
ve školní výuce.
Na naší škole zahájili všichni žáci
prvního stupně povinnou výuku
plavání v rámci tělesné výchovy.
V současné moderní době, kdy
většina z nás tráví letní dovolené
u moře, kolem tuzemských přehrad či jiných vodních toků, by
mělo být samozřejmostí, že naše
děti budou co nejdříve umět pla-

vat. Nejen proto, že je to moderní,
ale také proto, abychom byli všichni v klidu a věděli, že při dodržování správného respektu k vodě
si můžeme její přítomnosti skvěle
užívat. A to nezávisle na věku. Na
školním výletě cesta povede třeba
kolem řeky. Firemní večírek bude
probíhat na lodi, můžeme se připlést do záplavové oblasti během
povodní a podobně.
Někteří z nás se svými dětmi chodí plavat již v raném věku, do kojeneckého plavání, od kterého oče-
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káváme zdárný vývoj koordinace,
tělesného vývoje, podporu kardiovaskulárního systému, metabolismu, bez zatížení kloubů
rovnoměrné rozvíjení všech svalových skupin a samozřejmě otužení celého organismu. To všechno pozitivně ovlivňuje plavání.
V další etapě dětského života se
nabízí pokračování získávání plaveckých dovedností v mateřských
školách nebo některých plaveckých kurzech, které ale patří
k finančně náročnějším záležitostem. S nástupem dětí do první třídy
naší školy pokračují vodní radovánky v pravidelných hodinách plavání pro všechny děti. Pohyb ve
vodě není ničím omezován, je velice zdravý, je vhodný pro posílení
i uvolnění svalových skupin, které
při jiných sportovních aktivitách
nejsou využívány nebo naopak
jsou přetěžovány. Děti vodu milují,
rády si v ní hrají, rády se učí využívat její kouzlo, které je nadnáší
a umožňuje jim se „vznášet“ na hladině. Žáci, kteří se do zahájení školní docházky s vodou neměli mož-

nost skamarádit, díky školnímu plavání projdou základním plaveckým
výcvikem. Otevře se jim nový rozměr pohledu na svět – pohled
z vodní hladiny a také pod ní.
Proto se u nás každoročně kromě
povinného plaveckého výcviku
otevírají tři kroužky plavání, ve
kterých se žáci ve vodním umění
zdokonalují a potom své síly
poměřují na plaveckých závodech
brněnských základních škol a na
turnaji škol ve vodním pólu. A to
s medailovými úspěchy.
Město Brno plaveckou výuku částečně dotuje, městská část Brno-střed se podílela na výstavbě
bazénů, podmínky pro školní plavání jsou proto v naší městské
části velmi dobré. Po dvou pololetích školního plavání na ZŠ Horní většina žáků uplave dvě sta
metrů, potopí se nejméně do jednoho metru hloubky a naučí se
skákat do vody šipku. A hlavně se
do života zbaví jakéhokoliv strachu z vody. Školnímu plavání Zdar!

Mgr. Radka Zadražilová,
ZŠ Horní

Naše školy

Pacienty v Nemocnici Milosrdných bratří potěšila výtvarná díla dětí
Zástupci žákovského parlamentu ZŠ a MŠ Husova slavnostně předali primářce
MUDr. Blance Vepřekové
v Nemocnici Milosrdných bratří
výtvarné práce žáků.
Kresby a malby žáků Základní
a mateřské školy na Husově ulici
budou zdobit interiéry nemocnice
a doufáme, že v budoucnu
i Léčebny dlouhodobě nemocných. Paní primářka kromě tradičních technik velmi ocenila také
obrazy malované horkým voskem – enkaustiky, které ji zaujaly
svou barevností a jasem.
Velice milého přijetí se nám dostalo nejen ze strany lékařů, ale do

respiria za námi přišli také pacienti.
Jeden z nich, pan Zdeněk Kučera,
nám dokonce zarecitoval i verše
ze své básnické sbírky a také promluvil k dětem o významu všímat
si a mít zájem o lidi, kteří se například dlouhodobě léčí, o jejich zkušenost a blízkost. On sám na
setkání přijel na invalidním vozíku.
Pacienti nám pověděli, jak na ně
mile zapůsobilo, když v nemocnici
viděli kresby dětí. Někdy stačí
i drobnost, která udělá radost
v občas náročných situacích.
A právě tou by mohly být obrázky
dětí, do kterých je vložena jejich
činorodost, energie a hezká myšlenka, aby trošku rozzářily prostor,
kde jsou nainstalované, a rozptý-

lily mysl toho, kdo se na ně zadívá.
Celou akci zprostředkovalo
občanské sdružení Snadno.

 Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.
a Mgr. Eva Břečková,
ZŠ a MŠ Husova

Extratřída ze ZŠ a MŠ Husova přináší radost seniorům z domova Naděje
Žáci osmé třídy Základní
a mateřské školy na Husově ulici se zapojili do projektu Mládí
a stáří spolu vytváří.
Devatenáct mladých lidí se rozhodlo jít od září tohoto roku do
neobvyklého projektu. Všichni
jsou žáky osmé třídy, umí si spolu
sednout, naslouchat si, domluvit
se a poradit si s problémy.
Vymyslet a realizovat měli projekt
zaměřený na propojení komunit
– mladých se seniory.
Pomocí internetového portálu
www.extratrida.cz jsme krok po
kroku navrhli svůj způsob pozitivního ovlivnění života místní komunity, což znamenalo například
vytvořit časový harmonogram

aktivit, jejich obsah, rozpočet na
materiál a vymyslet role v tvůrčím
třídním týmu. A navíc současně
s virtuální podobou projektu vznikalo i první navazování skutečných kontaktů s laskavými seniorkami z bohunického domova
Naděje i jejich vstřícným vedením. Do tohoto domova nám zprostředkovalo přístup občanské
sdružení Snadno.
Na prvním setkání účastníci zjistili, že obě generace spojuje zpěv
a povídání. Odtud vyšel i jeden ze
záměrů projektu: vytvořit společnou knihu ze vzpomínek, zkušeností, obrazů a fotografií, která by
textem a obrazem zachytila podoby dětství, města, školy a rodiny
o pár desetiletí zpět a dnes.

Další setkání se konalo při příležitosti mikulášské nadílky, kdy
osmáci přichystali celý hudební
program: zpěv, hru na klavír i flétnu.
Projekt dostal název Mládí a stáří

spolu vytváří a byl dokonce podpořen z Nadačního fondu Tesco.
 Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.
a Mgr. Eva Břečková,
ZŠ a MŠ Husova

Mateřská škola oslavila půlstoletí svého otevření víkendovými akcemi

Mateřská škola na Úvoze 57
oslavila 12. ledna 2013 padesáté výročí svého otevření.

V září jsme se vrátili do časů rytířů
a princezen dobývat a poznávat
hrad Špilberk a jeho okolí.

V následujícím měsíci jsme
se společně s rodiči a dětmi vydali
na putování soběšickým lesem
na rozhlednu na Ostré horce
v Soběšicích. Výlet zakončila
návštěva koníků v areálu Jezdeckého oddílu Panská Lícha.
Svátek svatého Martina jsme
oslavili podzimními dílničkami
a lampionovým průvodem.
Vánoční čas si neumíme představit bez vánočních stromů na
náměstích. Proč tato tradice
vznikla, nám řekla liška Bystrouška, za kterou jsme přijeli do Bílovic
nad Svitavou. Zavedla nás na
tajemné místo, kde spisovatel

a novinář Rudolf Těsnohlídek
našel opuštěnou holčičku, kterou
zachránil.
Oslavy jsme zakončili v Mahenově divadle představením Popelka
a maškarním karnevalem v tělocvičně Základní školy Úvoz.

Lada Benešová,
MŠ Úvoz

Zřizovatelem
škol je
městská část
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Neziskovky

Problémy skryté v kávovém šálku: Zvolit kávu nebo fairtradeovou kávu?

Za každým šálkem kávy se
skrývá nějaký příběh. Může to
být příběh živořících lidí a narušeného životního prostředí,
nebo příběh harmonického
sloučení zájmů výrobců, přírody a spotřebitelů.
Káva poskytuje živobytí pětadva-

ceti milionům rodin zemědělců
převážně z chudých zemí a dalším milionům lidí podílejících se
na jejím pěstování, zejména sklizni. Je jednou z nejobchodovanějších komodit světa. Cenu, za níž
pěstitelé kávu prodávají, ovlivňuje
nejen chování velkých zpracovatelských společností, ale také bur-

zovní spekulace a překupníky, na
nichž jsou pěstitelé závislí.
Zatímco exportní příjmy zemí
vyvážejících kávu v posledních
desetiletích klesají, celková
maloobchodní cena kávy prodané spotřebitelům stoupá. Kávový
průmysl ve vyspělých zemích
prosperuje, pěstitelé kávy v rozvojových zemích se však nacházejí ve vleklé krizi. Trh zpracované
kávy kontroluje jen několik velkých nadnárodních společností.
V minulých letech dosahovaly tyto
firmy rekordních zisků, jejich partneři – malí i velcí pěstitelé kávy –
rekordních ztrát.
Nízké výkupní ceny kávy mají
negativní dopad nejen na pěstitele a jejich komunity, ale také na
celé regiony či státy, pro které je
káva hlavní exportní komoditou.
Rodinám nezbývají peníze na

školné, zdravotní péči či základní
potřeby, děti jsou místo školy
nuceny pracovat, a přispívat tak
k zajištění rodinného živobytí.
Zkušenost z minulých let také
ukazuje, že mnoho pěstitelů přechází z nevýnosné kávy na produkci drog (koka a mák v Latinské
Americe či kat v Africe), a zároveň
se zvyšuje míra migrace venkovského obyvatelstva do městských
slumů.
Mezi základní principy fair trade
patří seriózní obchodní podmínky
a dodržování lidských a pracovních práv.
Kávu s certifikací Fair trade nabízí
firmám i jednotlivcům také nevládní nezisková organizace NaZemi
(www.nazemi.cz), která sídlí
v Brně na Kounicově 42.

Vanda Jarošová,
NaZemi; Foto: archiv NaZemi

Sdružení Sanus nabízí zájemcům potřebnou péči v domácím prostředí
Občanské sdružení Sanus
poskytuje služby, které lze realizovat v domácím prostředí klienta tak, aby si zachoval a rozvíjel důstojný život v co možná
nejvyšší míře.
Zájemcům nabízí občanské sdružení Sanus tyto služby:
Zdravotní péče
Zahrnuje veškeré úkony, které
provádí sestra v nemocničním
zařízení a které jsou předepsány
od ošetřujícího lékaře – odběry,
převazy, injekce, ošetření ran,
ošetření stomii, katetrů, ošetřo-

vatelská rehabilitace aj. Tyto činnosti jsou hrazeny zdravotními
pojišťovnami a jsou pro klienty
bezplatné.
Pečovatelská služba
Pomoc při zvládání péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a jiné. Jedná se o zpoplatněnou službu, která je prováděna na základě
uzavření smlouvy.
Rozvoz obědů
Obědy jsou dováženy z jídelny
Máj. V nabídce je pět druhů jídel

včetně diet, a to dvou základních,
diabetické diety, protisklerotické
a žaludeční–žlučníkové diety.
Zapůjčení kompenzačních
pomůcek
Pomůcky je možné vypůjčit na
delší nebo jen na přechodnou
dobu, než si klient pořídí vlastní
nebo po dobu, po kterou jsou jeho
vlastní pomůcky v opravě. Zapůjčit lze polohovací postel, chodítka,
sedák do vany, invalidní vozíky
a jiné.
Sdružení zajišťuje také dopravu
svým vozidlem podle potřeby
klienta, dohled nad dospělou oso-

bou v jejím domácím prostředí,
doprovází uživatele za osobními
záležitostmi, poskytuje masáže,
pedikúru či kadeřnické služby.
Fakultativní činnosti jsou hrazeny
až do výše skutečných nákladů.
Dále sdružení bezplatně poskytuje základní sociální poradenství.
Sanus Brno sídlí na adrese Štefánikova 63a, informace o poskytovaných službách lze získat na
telefonním čísle 777 758 269
nebo e-mailu sanus.vrbecka@seznam.cz. Více informací také na
www.sanusbrno.com.

(red)

Volný čas

Návštěvníci rozhodnou hlasováním o nejzajímavějších výtvarných dílech
V Domě dětí a mládeže Junior
vystavují díla dětských výtvarníků zachycující svět dětí
a dospělých.
Výstavu Dva světy mohou
návštěvníci zhlédnout na Dornychu 2 do 22. února. Do tohoto data
je také možné hlasovat pro nejzdařilejší dílo dvacátého ročníku
soutěže. Jejím letošním tématem
je zobrazení světa dětí a světa
dospělých, dvou světů vzájemně
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se prolínajících i ovlivňujících.
Výstava je otevřena od pondělí
do čtvrtku od 8.30 do 18.00 hodin,
v pátek pak od 8.30 do 13.00
hodin.
Vítězné práce mladých výtvarníků – dětí z mateřských, základních a středních škol i škol speciálních – budou odměněny
věcnými cenami a následně od
25. února vystaveny v knihkupectví Barvič a Novotný.

(red)

Volný čas

Lužánky lákají na příměstské tábory, výlety, tvoření i výstavu fretek

Středisko volného času Lužánky připravilo pro děti a mládež
zajímavé programy nejen na
pololetní a jarní prázdniny.
Pololetní prázdniny čekají na školáky 1. února. Středisko volného
času Lužánky pracoviště Lávka na
Kraví hoře 5 zve od 8.00 do 16.30
hodin děti od sedmi let k návštěvě
aquaparku v Kohoutovicích a k rukodělným aktivitám.
Pro dívky od osmi do patnácti let
je na prázdninový den určeno ketlování a navlékání korálků různými
technikami, vytváření náušnic,
náhrdelníků a náramků. To vše od
9.00 do 12.00 hodin na Lidické 50.
Na jarní prázdniny můžou děti od
šesti do čtrnácti let vyrazit na Dobrodružství v džungli. Týden od 9.
do 16. února prožijí v přírodě chřib-

ských lesů, kde je čekají výlety, hry,
výtvarná činnost, deskovky a sportovní soutěže.
Cirkus na horách je připravený pro
děti od sedmi do šestnácti let v Říčkách v Orlických horách, a to od
10. do 16. února.
Jezdit na koních budou děti od
osmi do patnácti let v Dolní Rožínce od 10. do 15. února.
I pro děti, které zůstanou na jarní
prázdniny v Brně je připravený
pestrý program na příměstských
táborech na Lidické. Od 11. do
15. února se děti od osmi do dvanácti let naučí starat o exotické květiny, čekají je také odborné soutěže,
rukodělky, návštěva botanické
zahrady a arboreta.
Prázdninové tvoření se koná ve
stejném termínu a je zaměřeno
na rukodělnou činnost. Přihlásit

se je možné do 31. ledna. Péče
o lužánecká zvířátka, hry, výlety
do přírody, rukodělky a jiná přírodovědná povyražení na děti čekají
na táboře s názvem O zvířátkách
se zvířátky. Program je určený
dětem ve věku od sedmi do třinácti let.
Pro děti od šesti do desíti let je
určený další příměstský tábor,
který rozvíjí u dětí správné držení
těla, posílení vnitřního stabilizačního systému, lepší orientaci
v prostoru, fantazii.
Jarní všehochuť, tedy celodenní
výlety, hry, soutěže venku i v klubovně, promítání filmů, výtvarná
a rukodělná činnost je také připravena pro děti od sedmi let.
Na výtvarnou činnost je zaměřený
tábor pro děti od sedmi do dvanácti
let s názvem Všechno se točí

kolem barev. Součástí je i výlet,
návštěva výstav a hry.
Posledním z nabídky příměstských
táborů, které se konají od 11. do
15. února, je Jarní taškaření na lávce. Pro děti od sedmi let je připravená
návštěva
aquaparku
v Kohoutovicích, bruslení, rukodělné a výtvarné aktivity a hry.
Lužánky chystají i další programy,
a to nejen pro děti a mládež. Swingové plesy vrátí tanečníky do dvacátých a třicátých let minulého století 2. února a 23. března.
Žonglování na ledě se bude konat
na kluzišti na Nových sadech
8. února, Mezinárodní výstavu fretek je možné navštívit 24. února.
Bližší informace o akcích a kontakty, na kterých je možné se na
ně přihlásit, jsou zveřejněny na
www.luzanky.cz.
 (red)

Sotva děti dopekly vánočky, už se těší na jarní setkání se zvířátky
Vlastnoručně upečené vánočky v prosinci provoněly Centrum aktivního vzdělávání,
o jarních prázdninách na děti
čeká příměstský tábor a těšit
se mohou i na Velikonoční tvořivé dílny.
V areálu Vysokého učení technického na Údolní 53 po celý prosinec voněly Vánoce. V Centru
aktivního vzdělávání se konaly
Vánoční tvořivé dílny pro děti
mateřských a základních škol i dílny pro zájemce z řad veřejnosti.
Součástí tvoření bylo také pečení
čertů a vánoček. „Děti za pomoci
lektorů samy připravovaly těsto
a držely všechny palečky, aby těsto správně vykynulo. Potom se
malí pekaři pustili do pletení
vánočky a vyrábění čertovsky

přísných postaviček z válečků
správně vypracovaného těsta.
Nakonec zbývalo jenom nazdobit
a šup s tím vším do trouby. Všechny vánočky byly více než povedené a na pečené čertíky se sbíhaly sliny i těm, kteří pod
otevřenými okny na zastávce
čekali na tramvaj,“ popsala předvánoční atmosféru za Centrum
aktivního času Zita Klečková.
Na jarní prázdniny v Centru připravují příměstský tábor pro školáky s názvem Letem zvířecím
světem. Konat se bude od 11. do
15. února. Každý den od 9.00 do
14.00 hodin se děti mohou těšit
na program plný her, soutěží, tvoření a povídání. Centrum bude
otevřeno hodinu před a hodinu po
ukončení programu. Stravování
je třeba dětem zajistit vlastní, pitný

režim poskytne Centrum. Cena
za jeden den je tři sta padesát
korun, za celý týden tisíc pět set
korun. Přihlášky lze posílat na
e-mailovou adresu: cav@alfadeck.cz.

Po jarních prázdninách už bude
zbývat jen krátký čas do Velikonoc. V Centru se bude opět péct,
tentokrát jidášky a mazance. Více
na www.alfadeck.cz/CAV.

(red)
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Volný čas

Junior zavede do Jeseníků na pobytový tábor na lyžích i snowboardu

Junior – Dům dětí a mládeže
připravil na jarní prázdniny
nabídku několika táborů.
Příměstské tábory mají v Junioru
– Domu dětí a mládeže na Dornychu již dlouholetou tradici. Ten
letošní bude probíhat ve všedních
dnech od 11. do 15. února vždy
v čase od 8.30 do 16.00 hodin.
Děti se mohou těšit na výlety,

rukodělné činnosti, keramiku
a hry s tématem probouzení jara.
Další pozvánka je opět v tradičním duchu zimních radovánek
a sportu. Jedeme na lyže a snowboard – tak se jmenuje pobytový
tábor v Jeseníkách v Karlově, kde
se zimním sportům budou děti
věnovat od 9. do 16. února. Tábor
je určen dětem od osmi let a mládeži. Pod vedením zkušených lek-

torů si přijdou na své sportovci
s různou pokročilostí i ti, kteří na
lyžích či snowboardu ještě nikdy
nestáli. Nabídka Junioru zahrnuje
ubytování v penzionu Roháč
s plnou penzí a pitným režimem,
dopravu společným autobusem
přímo od DDM, lyžařský výcvik,
program a úrazové pojištění pro
děti do osmnácti let.
Na oba tábory je třeba přihlá-

sit se co nejdříve. Bližší informace lze získat v informačním
centru Junior-DDM, Dornych 2,
Brno, telefon 543 211 599
a 608 964 695, e-mail info@junior.cz. Kompletní nabídka programů připravených na jarní
prázdniny je umístěna na
www.junior.cz.


(red)

Kurzy sdružení Ženy50 zvýší počítačovou i finanční gramotnost
Občanské sdružení Ženy50
otevírá počítačové kurzy
a několik tvůrčích seberozvojových seminářů.
Pro ženy a muže ve věku padesát
a více let připravilo občanské
sdružení Ženy50 ve svém sídle
na Anenské 10 počítačové kurzy.
V jednom kurzu je maximálně
šest účastníků, které vedou dvě
lektorky rovněž ve věku 50+.

Výuka je individuální, přizpůsobená tempu zúčastněných.
Zájemci se mohou hlásit do kurzu
pro úplné začátečníky, pro mírně
pokročilé a dále do kurzu zaměřeného na tvorbu grafiky na počítači nebo na tvorbu prezentací
v PowerPointu.
Sdružení otevírá také intenzivní
tříměsíční kurzy zdravotní sestavy Tchai-ťi styl Jang, který se bude
konat od 6. února vždy ve středu

v 18.00 a 19.00 hodin v Kulturním
centru Slévárna ve Vaňkovce 1.
Obsahem kurzu je výuka základní
sestavy Jang 24, rozhýbání a uvolňování kloubů, účinná cvičení na
protažení šlach a svalů, nenásilné
posilování všech svalů, koordinace pohybů, umění vnímání vnitřní
energie a uvolnění se.
Na zájemce čeká od 4. února také
pět lekcí Kurzu tréninku paměti,
čtyři lekce Semináře o finanční gra-

motnosti a dále semináře Sebevědomá žena, Nový pohled na staré příběhy aneb Jak namalovat
obraz svého života a seminář
s názvem Jsem v klidu, ve kterém
si účastníci osvojí různé relaxační
metody. Bližší informace o nabízených aktivitách podá Jana Jarušková na tel. čísle 728 740 449 nebo
e-mailu jaruskova@zeny50.cz.
Více také na internetových stránkách www.zeny50.cz.
 (red)

Botanická zahrada zve návštěvníky na tradiční výstavy i kulturní akce

Také v letošním roce v Botanické zahradě ukáží masožravé
rostliny, sukulenty a další exotické rostliny. Příznivci jazzu si
zde také zatancují.

Od března bude v Botanické
zahradě na Kotlářské 2 k vidění
fotografická výstava Vzácné rostliny. Expozici zájemci najdou
v galerii na schodišti děkanátu
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Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Výstava masožravých rostlin je
připravena od 23. do 31. května
vždy od 9.00 do 18.00 hodin. Tato
tradiční expozice je vhodná i pro
školní exkurze a rostliny je na ní
možné také zakoupit.
Oblíbenou akci určenou především milovníkům jazzu uvede
Botanická zahrada 1. srpna od
18.00 do 21.00 hodin. Na Devátý
jazzový večer s podtitulem „Možná vykvete i viktorie královská“
zve nejen dámy a pány v extravagantních kloboucích, s nazdobenými slunečníky a v dobovém
oblečení.
Školní rok tradičně zahájí prodejní

výstava sukulentů. Na návštěvníky čeká od 6. do 13. září vždy od
9.00 do 17.30 hodin. Na večerní
prohlídku skleníků, která bude
součástí brněnské Noci vědců,
se zájemci mohou těšit 27. září
od 18.00 do 22.00 hodin. Říjnovou
výstavu citrusů a jiných subtropických a tropických užitkových
rostlin v listopadu vystřídá prodejní výstava exotického ptactva.
Botanická zahrada je otevřena
denně, zavírací dny má v době
státních svátků, tedy 1. dubna, 1.
a 8. května, 5. července, 28. října
a od 16. prosince 2013 do 1. ledna
2014. Podrobnější informace na
www.sci.muni.cz/bot_zahr.

(red)

Sport

Plavci s tělesným postižením v závěru roku sbírali zasloužené vavříny

Konec roku byl pro tělesně
postižené plavce celoročně trénující v bazénu na Kraví hoře
a v řečkovickém bazénu nejenom hektický, ale také úspěšný.
Plavkyně Michaela Philippi byla
vyhlášena jednou ze tří nejlepších sportovců s handicapem
města Brna.
Plavci Kontaktu bB změřili 24. listopadu své síly s českou plaveckou elitou na Mistrovství České
republiky tělesně postižených
plavců v Praze. „Závodu se účastnilo přes sto plavců a soutěžilo se
ve více než tři sta padesáti roz-

plavbách. Naše výprava ukázala,
že tvrdá příprava se vyplácí
a zaplavané časy a umístění jsou
toho důkazem. Brněnští sportovci
zaplavali dvaatřicet osobních
rekordů a mnohým k jejich překonání chybělo je pár setin či desetin,“ chválil své svěřence trenér
občanského sdružení Kontakt bB
Jan Drobný.
Příležitostí, na které mohli ochutnat závodní atmosféru i méně zkušení plavci, byl Pohár brněnských
nadějí. Odehrával se v řečkovickém bazénu v tradičně přátelské
atmosféře předvánočních dnů,
o ostré souboje v plaveckých drá-

hách však nebylo nouze a padla
spousta výborných časů. Výkony
všech závodníků ocenily a drobné
ceny předaly basketbalistky Hana
Horákova a Edita Šujanová.
Vítězka kategorie do patnácti let
Poháru brněnských nadějí
Michaela Philippi se dočkala také
dalšího významného úspěchu. Při
příležitosti vyhlašování nejlepších
sportovců města Brna obdržela
z rukou sportovního komentátora
Štěpána Škorpila ocenění jako
jedna ze tří nejlepších sportovců
s handicapem města Brna.
„Děkujeme všem, kteří přispěli
k rozvoji plaveckého sportu těles-

ně postižených finančním nebo
věcným darem. Díky patří také
dobrovolníkům, bez kterých by
program nebylo možné realizovat
a kteří s velkou dávkou energie
a entuziasmu každý týden bez
nároku na honorář tráví s plavci
svůj čas na bazénech i mimo něj,“
řekl Drobný.
Kontakt bB učí tělesně postižené
plavat podle originální metodiky
autorů Martina Kováře, paralympijského vítěze, a jeho trenéra
Jana Nevrkly. Každoročně zapojí
do programu ve čtyřech městech
na tři stovky plavců. Více na
www.kontaktbb.cz.
 (red)

Vodní aerobic je vhodným cvičením pro děti, těhotné ženy i seniory
Ve Sportovním a rekreačním
areálu na Kraví hoře se pod
vedením zkušené lektorky
konají pravidelné lekce zdraví
prospěšného cvičení.
Cvičení aquaaerobiku se koná
každé pondělí od 17.00 hodin na
Kraví hoře v hluboké vodě. Pro ty,
kteří dávají při cvičení přednost
nižší vodě, jsou k dispozici lekce
v pondělí a ve středu od 20.00
hodin a v pátek od 18.00 hodin
na Základní škole Arménská
v Bohunicích, kde cvičenci dosáhnou na dno.
Zájemci o cvičení se mohou přihlásit u Kateřiny Haškové telefonicky na čísle 777 645 517, nebo
mailem na plakaha@seznam.cz.
Více informací také na www.plavani-katka.seznam.cz.
Vodní aerobic vznikl v USA
a původně sloužil zraněným
vrcholovým sportovcům k rozcvičení postižených partií. Ti mohli
ve vodě zkoušet cviky, které pro

ně na suchu byly neproveditelné.
Později se zjistilo, že ve vodě
může bez problémů cvičit každý,
děti, lidé s nadváhou, dokonce
i těhotné ženy nebo senioři.
Aquaaerobic je také vhodný pro
lidi s nemocnými zády a klouby.
Cvičení je stejně intenzivní jako
na suchu, jen je příjemnější, protože při něm osvěžuje, masíruje
a nadlehčuje voda, která ale současně klade pohybu zvýšený
odpor. Dalším z mnoha pozitiv je
fakt, že po cvičení ve vodě není
tělo rozlámané a namožené, ale
jen příjemně unavené.
„Aquaaerobic je velmi rozšířený.
Do bazénu přicházejí i lidé, kteří
nikdy nesportovali, často i neplavci. Každý cvičenec si intenzitu cvičení určuje sám, podle své zdatnosti,“ seznámila Kateřina
Hašková. Trenérka nabádá sice
k maximálním výkonům, ale každý si volí sám, co mu vyhovuje.
Voda v bazénu není tak teplá,
jako ve vaně, má 28 stupňů, což

vybízí k pohybu už proto, aby cvičenec udržel přijatelnou tělesnou
teplotu.
„Další výhodou aktivity je to, že
z vody cvičencům kouká pouze
hlava, takže pokud se něco nepovede, nikdo to neuvidí,“ dodala
Hašková. Tempo cvičení je pomalejší díky odporu vody a dává

možnost správného provedení
cviku. Mohou zde vedle sebe cvičit jedinci rozdílné úrovně a zdatnosti, začátečníci i pokročilí. Ve
vodě téměř není riziko úrazu,
zvládnout lze i cvičení, které je na
suchu náročné.


(red)
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Pozvánky na akce radnice
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Kultura

Závěrečnému koncertu Moravia Music Festu aplaudovala zaplněná hala
Jednou z nejvýznamnějších
hudebních událostí loňského
podzimu byl jubilejní ročník
mezinárodního festivalu Moravia Music Fest. Jeho vyvrcholením byl koncert B-Side Bandu
aVojtěcha Dyka v hale na Vodově.
O úspěch pátého ročníku Moravia
Music Festu se zasloužila ambiciózní dramaturgie, která přivedla
do jihomoravské metropole devět
špičkových orchestrů, ale také
vynikající organizace jednotlivých
koncertů a pochopitelně i vynikající výkony všech kapel s prvotřídními sólisty.
Festival zahájil již koncem října
Big Band Felixe Slováčka, hlavním koncertem bylo vystoupení
„nejštíhlejšího funkového orchestru na světě“ se skutečnou světovou hvězdou Maceo Parkerem.
Motto letošního ročníku „Návrat
zlaté éry big bandů“ pak postupně
dokladovala vystoupení F dur
Jazz bandu ze Zlína, Bratislava
Hot Serenaders, Gustav Brom
Big Bandu i Pražského Big Bandu
Milana Svobody. Brněnskou bigbandovou kvalitu potvrdily koncerty Big Bandu Brno a Big Bandu
Konzervatoře Brno.
Skutečným vyvrcholením celého
festivalu a oslavou hudby byl
závěrečný koncert B-Side Bandu
a Vojtěcha Dyka 19. prosince
v Městské hale ve Vodově ulici.
„Moravia Music Fest letos patřil

návratu bigbandové kultury, která
je v našich českých končinách
opět na výrazném vzestupu.
B-Side Band se již od svého založení zasazuje o šíření a podporu
bigbandového umění a jako rezident festivalu každoročně na festivalu také vystupuje a má své
pevné místo. S radostí konstatuji,
že se nám společně s Vojtěchem
Dykem podařilo na závěr festivalu prolomit pomyslnou bariéru
mezi populární, rockovou a jazzovou i swingovou hudbou
a akcentovat tím celkovou filozofii
festivalu,“ řekl bezprostředně po
vystoupení ředitel festivalu Josef
Buchta. Pravdou je, že kapela si
již v úvodu podmanila zcela
zaplněnou halu a v superlativech
by se dalo psát o každé skladbě
s pěveckou a hereckou hvězdou.
Skutečnost, že Vojtěch Dyk
označil v jedné ze svých slovních
meziher brněnské vánoční trhy
v centru Brna za nejhezčí v celé
republice, budiž jen jednou z třešinek na závěrečném koncertu
a festivalovém dortu. Svůj pozitivní vztah k Brnu deklaroval Vojtěch pak ještě několikrát, ostatně
i tričko s nápisem I love Brno je
toho dokladem.
Záštitu nad pátým ročníkem
Moravia Music Festu převzali hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek, primátor statutárního města Brna Roman Onderka, starosta městské části Brno-střed Libor Šťástka a Zdeněk

Bílek, generální ředitel společnosti SIKA CZ, která je zároveň
generálním partnerem akce.

Vladimír Koudelka
Foto: Tino Kratochvil

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

V pekingské galerii See+ zaujala návštěvníky krása české fotografie

Milan Fano Blatný s kurátorkou Hua Er a Janem Pohribným
Sedm českých fotografů vystavuje v prestižní galerii See+
v Pekingu svoje díla. Jedním
z autorů je také Milan Fano Blatný, který žije a tvoří v městské
části Brno-střed.

V galerii See+ v Pekingu byla na
konci října zahájena výstava Současná česká fotografie, na které
Českou republiku reprezentuje
také brněnský umělec Milan Fano
Blatný (1972). Výstava, jejíž kurá-
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torkou je umělecká ředitelka galerie See+ paní Hua Er, představuje
práce celkem sedmi autorů žijících
v České republice a zastupujících
to nejlepší ze současné české
výtvarné fotografie očima nezávislého výběru čínské kurátorky.
Zahájení výstavy se osobně
zúčastnil brněnský autor Milan
Fano Blatný a jeho bývalý profesor
Jan Pohribný (1961). Mimo těchto
dvou autorů jsou na výstavě
zastoupeny dále také práce Václava Jiráska, Igora Malijevského,
Ivana Pinkavy, Miro Švolíka a Petera Župníka.
Výstava se setkala s velkým ohlasem čínského publika a pro
neutuchající zájem byla prodloužena až do konce února 2013.

Galerie See+ se nachází v Pekingu ve známé umělecké čtvrti 798,
je zaměřena téměř výlučně na
fotografickou tvorbu a již řadu let
představuje čínskému publiku to
nejlepší ze světové fotografie.
Milan Fano Blatný, na výstavě
představil soubor fotografických
„koláží-fotomandal“. Abstraktní
černobílé práce navazují na slavnou éru předválečné české
i východoevropské avantgardní
fotografie, spojující východní
a západní duchovní i umělecké
tradice. Všechny fotografie jsou
tvořeny ručně od začátku až do
konce v temné komoře bez použití
digitálních manipulací.


(red)

Kultura

Motivem letošního Velikonočního festivalu duchovní hudby bude exodus
Filharmonie Brno připravila od
24. března do 7. dubna pro milovníky vážné hudby a architektonických skvostů Brna zajímavý program Velikonočního festivalu
duchovní hudby. Vstupenky jsou
již v předprodeji.
Motivem dvaadvacátého ročníku festivalu je exodus/vyjití. Připomene
vztah Starého a Nového zákona,
ústřední roli žalmů v židovské i křesťanské bohoslužbě, téma kořenů
a vykořenění.
„K vrcholům festivalu budou bezpochyby patřit vzácně uváděné
chrámové skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho s Filharmonií
Brno, špičkovými sólisty a Českým
filharmonickým sborem Brno na
Petrově či uvedení Händelova velkolepého oratoria Izrael v Egyptě
v nastudování vynikajícího polské-

ho souboru Capella Cracoviensis
u minoritů,“ nastínila manažerka
festivalu MgA. Lucie Šnajdrová.
Jedinečné bude také provedení zhudebněných žalmů Tehillim, slavného
díla amerického skladatele Steva
Reicha, v podání Brno Contemporary Orchestra v Červeném kostele.
Tamtéž 24. března festival zahájí
Komorní filharmonie Pardubice se
zajímavým programem z děl Pavla
Haase, Benjamina Brittena a Franka
Martina.
Po delší době se festivalový program
vrací také do funkcionalistického kostela svatého Augustina, kde budou
v domácích premiérách představeny
mimo jiné duchovní skladby Wolfganga Rihma, které pro festival
nastuduje přední německý vokální
soubor Singer Pur. Druhý koncert
v minoritském kostele svatého Janů
bude v režii známého brněnského

souboru Societas Incognitorum, který uvede v mnoha případech vůbec
poprvé díla italských skladatelů raného baroka: Salamona Rossiho, Giovanniho Valentiniho a také Giovanniho B. Aloisiho, který byl dokonce
členem brněnského kláštera, do
něhož odešel ze své farnosti pod
pálavskými vrchy v roce 1665 zemřít.
Festival bude protkán opět spoustou
doprovodných akcí. Kromě již tradičních „temných hodinek“ na Zelený
čtvrtek a Velký pátek to bude prove-

dení Bachových Matoušových pašijí
v kostele sv. Michala v interpretaci
Holandského studentského orchestru a sboru.
Již nyní je možné na koncerty zakoupit vstupenky ve Filharmonii Brno na
Besední ulici, a to v pondělí a středu
od 9.00 do 14.00 hodin, v ostatních
všedních dnech od 13.00 do 18.00
hodin. Aktuální informace o festivalu
přinášejí webové stránky www.mhfbrno.cz nebo www.filharmoniebrno.cz a také Facebook.  (red)

leden/únor 2013
úterý 22. ledna, 8.30 hod.
Mrazík
úterý 22. ledna, 19.00 hod.
Improvizační večer
středa 23. ledna, 8.30 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
čtvrtek 24. ledna, 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
pátek 25. ledna, 9.30 hod.
Manon Lescaut
sobota 26. ledna, 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
sobota 26. ledna, 19.00 hod.
Tanec s fantazií – galavečer
pondělí 28. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
úterý 29. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
úterý 29. ledna, 19.00 hod.
Scénické čtení
středa 30. ledna, 9.30 hod.
Manon Lescaut – derniéra
čtvrtek 31. ledna, 9.30 hod.
Robinson Crusoe
pátek 1. února, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky
sobota 2. února, 10.15 a 15.30 hod.
Bajky
sobota 2. února, 17.00 hod.
Dětská dílna

úterý 5. února, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň
úterý 5. února, 19.00 hod.
Talk show
středa 6. února, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň
čtvrtek 7. února, 9.30 a 19.00 hod.
Merlin
čtvrtek 7. února, 12.00 hod.
Divácký seminář
pátek 8. února, 9.30 hod.
Merlin
sobota 9. února, 10.15 a 15.30 hod.
Stvoření světa
sobota 16. února, 15.30 hod.
Petr Pan – Premiéra
pondělí 18. února, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan
úterý 19. února, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan
úterý 19. února, 19.00 hod.
Improvizační večer
středa 20. února, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan
Změna programu vyhrazena!
Kontakt: Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

leden/únor 2013
úterý 22. ledna v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO
Tina Turner – nejslavnější rocková babička
středa 23. ledna v 19.30 hod.
CVYKR
Bluegrass music Brno
čtvrtek 24. ledna v 19.30 hod.
HLAS A BASS
Zuzana ŠPATNÁ – zpěv, Pavel ŽEMLA – baskytara
Vlastní i nevlastní písně, poezie v rytmu
úterý 29. ledna v 19.30 hod.
LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND
Fenomenální osobnost českého jazz rocku
a nejlepší bluesový kytarista v republice
se svojí skupinou
středa 6. února v 19.30 hod.
Kupodivu
Směs originálního folku, jazzu a indie rocku
čtvrtek 7. února v 19.30 hod.
Bixley
Skupina, která posunula hranice světového
rocku, aniž by si toho kdo povšiml

úterý 19. února, 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ Jiřího Černého
KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí od 18
hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské
nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD

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

Vaše šance pro lásku…
Seznamování, které Vám mĤže
zmČnit život…
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP: osobní setkání v příjemném prostředí umožňuje lépe poznat potřeby
a přání našich klientů. Poznáváme klienty osobně,
abychom co nejlépe pochopili jejich potřeby
a pomohli vyhledat vhodného partnera.

Chcete se zbavit osamělosti?

SOUKROMÍ A DISKRÉTNOST: citlivé údaje ani
fotograﬁe našich klientů se nedostanou do žádné
veřejně přístupné databáze. Proto přivítáme
všechny, kterým není seznamování prostřednictvím
veřejných portálů příjemné – ať už z profesních
nebo jiných důvodů.
ŠKÁLA SLUŽEB: máte možnost vybrat si z naší
nabídky – od standardního servisu až po V.I.P.
služby pro náročné.

Láska kvete v každém věku…

Zkuste zmČnit svĤj život a jít
naproti lásce…
Od 28. 1. 2013 do 28. 2. 2013 získáte
při nové registraci dárek v hodnotě 500 Kč.

Radost, která Vás bude provázet
celým životem…

SEZNAMOVACÍ AGENTURA Šance pro lásku • Kontaktujte nás na tel.: 721 190 190
a domluvte si termín setkání • Palackého třída 106, Brno • www.sanceprolasku.cz
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