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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Končí další rok, během něhož jsme na tomto
místě uveřejňovali fotografii a avízo rozhovoru
uvnitř vydání, které připravujeme s osobnostmi
žijícími a působícími v Brně či přímo v MČ Brno-střed a které se výrazným způsobem podílejí
na profilaci společenského, kulturního či sportovního dění v našem městě. A protože rok 2012
byl rokem olympijským, je naší prosincovou
osobností zákonitě nejzasloužilejší a donedávna
jediná brněnská a jihomoravská zlatá olympionička paní Věra Růžičková. Pokrač. na str. 13

Milé bilancování

dění
Vánoční 6–28
na str. 2

Vánoce přicházejí, radnice městské části
Brno-střed znovu zve na ladovský Zelňák
Vánoce na Zelňáku, Vánoce na Moraváku,
Brněnské Vánoce, Vánoční trhy na výstavišti a mnohé další společenské, kulturní
a volnočasové předvánoční akce vybízejí
k návštěvě.
Radnice městské části Brno-střed zve na
čtvrtý ročník Vánoc na Zelňáku, které se konají
od 26. listopadu do 23. prosince.
„I letos bude celý prostor vyzdoben v duchu
ladovských Vánoc – tato podoba měla vloni
tak velký úspěch, že jsme se rozhodli ji zachovat,“ řekl starosta městské části Brno-střed
Mgr.Libor Šťástka. Podle něj se ani nijak zásadně nezmění sortiment na stáncích: „Prodejních
míst bude opět devadesát – zhruba čtvrtinu
tvoří občerstvení, zbytek je nabídka kvalitního
vánočního a dárkového zboží především od
Zveme občany na
13. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu dne

12. prosince 2012
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání a program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.stred.brno.cz.

malých výrobců a prodejců. Stánky budou po
tržišti rozmístěny tak, aby tvořily uzavřený
celek, a drobní řemeslníci se opět představí
kolem kašny.“ Otvírací doba je stanovena od
10.00 do 20.00 hod., v případě zájmu návštěvníků je možné ji prodloužit až do 21.30 hod.
Po celou dobu akce poběží na pódiu ozdobeném postavami z Ladových obrázků doprovodný kulturní program. „Dopoledne nabízíme
již tradičně možnost vystoupení s vánočními
programy školkám a školám, dění pak bude
pokračovat zhruba od tří hodin odpoledne do
osmé večerní,“ upřesnil starosta Šťástka.
Jak se již na větších akcích radnice městské
části Brno-střed stalo zvykem, i Vánoce na
Zelňáku podpoří neziskový sektor. „Zatímco
na podzimním Festivalu v centru dění to byl
Hospic sv. Alžběty, pro který se povedlo vybrat
přes dvacet tisíc korun, nyní se pokusíme
pomoci Nadačnímu fondu Emil. Ten pomáhá
získávat finanční prostředky na vytvoření
sportovního zázemí pro handicapované děti,“
přiblížil plány organizátorů starosta.
Více o předvánočním dění uvnitř zpravodaje.
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Stalo se milou povinností
v úvodníku prosincového
čísla zpravodaje bilancovat, co zásadního se za
těch posledních dvanáct
měsíců podařilo v naší
městské části. Tradičně
jsme se věnovali školám – hned zkraje roku
začala žákům sloužit nově zrekonstruovaná
tělocvična a keramická dílna na ZŠ náměstí
Míru. Na úvod nového školního roku bylo
také otevřeno nové hřiště na ZŠ a MŠ Křenová. Pokud jde o děti, jistě je také potěšilo
nově zrekonstruované hřiště na ulici Trýbova. Za další z významných událostí na Brně-střed je možné považovat zahájení výstavby
parkovacího domu na Kopečné nebo znovuobnovení provozu pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně na ulici Křížová. V kalendáři událostí také přibylo několik nových
zážitků pro malé i velké: proběhl první ročník
akce Hvězdy nad Kraví horou, od června
do října jsme každou první sobotu v měsíci
pořádali Farmářské dny na Římáku a letní
nudu v Brně pomohl zahnat premiérový festival Prázdniny v centru. Velmi mě potěšily
i výsledky práce našich kolegů – školní jídelna na Nádvorní získala v celorepublikové
soutěži o nejlepší školní oběd třetí místo.
A vedoucí naší pečovatelské služby pomáhala občanskému sdružení Organizace pro
pomoc uprchlíkům vybudovat v gruzínském
okresním městě Khashuri Denní centrum
pro seniory z řad běženců.

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Akce radnice

Podzimní oblohu nad Kraví horou zaplnili pestrobarevní papíroví draci

V parku na Kraví hoře se sešli
21. října malí i velcí, aby naučili
své vyrobené nebo zakoupené
draky létat i v bezvětří.
Radnice městské části Brno-střed
společně se svým kulturním
a vzdělávacím střediskem připravila další ročník Drakiády. Park na
Kraví hoře ožil stovkami účastníků. Někteří využili možnosti vyrobit si přímo na místě vlastního
draka, jiní si přinesli draka zakoupeného v obchodě. Všechny

čekal nelehký úkol, dostat draka
do výšky i bez pomoci větru. Připraveny byly i doplňkové disciplíny – slalom s drakem, šachová
školička a logické hry divadla
Líšeň a kdo našel ještě nějaký
přebytek energie, mohl si zaskákat na trampolíně. Chybět nemohl
ani hrací domeček pro nejmenší
a oblíbené malování na obličej.
Foto a video z akcí radnice na
www.stred.brno.cz.


(red)

Všude dobře, v centru nejlíp: Zábava a trocha poučení pro celé rodiny

Další ročník soutěže Všude
dobře, v centru nejlíp provedl
její účastníky po dvaceti zajímavostech středu města.
Zábavná a lehce vědomostní soutěž radnice městské části Brno-střed se konala 28.října od 10.00
do 17.00 hodin.
Na radnici na Dominikánské ulici
se scházeli účastníci a vydávali
se na trasu, která ve dvaceti
zastaveních vedla přes Urban
centrum na Mečové, Novou rad-
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nici, Špilberk, kostel na Gorazdově ulici přes Šilingrovo náměstí
zpět na radnici.
V cíli nabízely pracovnice spolupořádajícího Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů
čaj a kávu pro zahřátí, které
v chladném a větrném dni přišly
vhod každému z téměř dvou stovek soutěžících.


(red)

Akce radnice

Halloweenský den si s lesními skřítky přišlo užít osm set návštěvníků

Halloweenský rej přinesl zábavu, trochu poučení i pomoc pro
nemocné děti. V Jungle Parku
byl odhalen jeho symbol –
Brněnská Moja.
Lanové centrum Jungle Park
v Brně-Pisárkách společně
s městskou částí Brno-střed
a společností Lesy města Brna
přichystalo pro své příznivce kouzelný podzimní dárek, 20. října
zde mohli všichni zažít ten pravý
halloweenský rej. Akce měla také
charitativní podtext, neboť celý
výtěžek ze vstupného byl věnován Nadačnímu fondu dětské
onkologie Krtek. Strašidelný den

si přišlo užít na osm set dětí a rodičů, nadačnímu fondu tedy připadlo téměř čtyřicet dva tisíc korun.
Od ranních hodin se objevovaly
na lezeckých trasách lanového
centra čarodějky, víly, hejkalové
a další především lesní strašidýlka, neboť letošní Halloween se
nesl v duchu „Kouzelného světa
lesních skřítků“, kteří také ladně
se vznášející na chůdách přivítali
návštěvníky hned u vstupu.
Děti mohly vyzkoušet rybaření
v kapří tůni, odhalit tajemství skřetích pytlíčků nebo se podívat do
sluje lesních pánů. Šikovné dětské prstíky vyrobily spousty halloweenských náušnic, amuletů,

čelenek či listových skřítků. Největší nápor malých i velkých strašidelných stvoření zažil již tradičně Kouzelnický salon krásy,
strašidelně pomalované obličeje
a dokonale natupírované a barevné účesy, které tvořily kadeřnice
ze salonu KA, doplňovalo tetování
a stylová manikúra.
Odpolední program zpestřil svým
žonglérským vystoupením kejklíř
Vítek. Po něm následovalo překvapení v podobě odhalení symbolu lanového centra Jungle Park
– kovářské umělecké plastiky
gorily s mládětem, jejímž autorem
je Lukáš Dvorský, absolvent umělecké školy AVE Art Ostrava.

Brněnská Moja byla odhalena za
pomoci heliových balonků, které
jako mávnutím kouzelného proutku odnesly plachtu, která ji zahalovala.
Po vyhlášení deseti nejzajímavějších masek, které si odnesly marcipánové halloweenské dorty
následovalo předání výtěžku
akce starostou městské části
Brno-střed Mgr.Liborem Šťástkou
a ředitelem společnosti Lesy města Brna Ing. Jiřím Neshybou do
rukou zástupců Nadačního fondu
dětské onkologie Krtek.


Eva Maděryčová,
Lanové centrum Jungle Park

Stalo se v naší městské části

Při osvobozování Večernice ozářila hrad Špilberk světla lampionů
Tradiční akci Světýlka na Špilberku připravilo Středisko volného času Lužánky – pracoviště Lata již podeváté.
Okolí hradu Špilberk se 4. listopadu rozzářilo stovkami lampionů, některé z nich si účastníci
sami vyrobili ve výtvarné dílně,
která se konala den před akcí.
Celkem vyrazilo osvobodit krásnou Večernici ze spárů zlého Mrakomora tři tisíce pět set rodičů
a dětí.
Děti v roli prince Velena plnily jednoduchá zadání, která jim pomáhala projít celým dějem pohádky
– od seznámení s princeznami na
zámku a princovými švagry Slunečníkem, Měsíčníkem a Větrníkem, přes setkání s Mrakomorem,
až po záchranu a osvobození

Večernice a závěrečný souboj se
zlým čarodějem.
Všechny pohádkové postavy na
sedmi stanovištích byly oblečeny
do opravdu královských kostýmů,
které s ochotou a laskavostí
zapůjčilo Městské divadlo Brno.
Všechny děti, které doputovaly až
na hrad Špilberk, odměnila zachráněná princezna Večernice
svítící hvězdičkou a pozvánkou
na nádvoří hradu, kde měli možnost shlédnout ojedinělou podívanou, šermířské představení
„Procházka ve Versailles“ brněnské skupiny Taurus. Šermíři
původně plánované dvojí představení nakonec sehráli za stálého přílivu diváků čtyřikrát.
Velkému zájmu se těšila také výstava originálů kostýmů z filmové
pohádky na prvním nádvoří hradu,

které prezentoval Fundus společnosti Barrandov Studio. Kostýmní
divize barrandovských studií připravila pro malé i velké návštěvníky
akce prezentaci originálních kostýmů z této pohádky a připomněla
také okolnosti vzniku filmu Princ

a Večernice a nejrůznější zajímavosti ze zákulisí. Poděkování patří
i Muzeu města Brna, které zpřístupnilo pro výstavu a šermířské
představení své prostory.

Milena Bogdálková,
SVČ Lužánky
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Stalo se v naší městské části

Pomník ozdobily díky radnici Brno-střed čtyři nově zasazené lípy

Starosta městské části Brno-střed uctil památku dvou
prvních prezidentů u příležitosti výročí vzniku samostatné
Československé republiky.
U pomníku E. Beneše radnice
zajistila výsadbu čtyř lip.
Při příležitosti slavnostního shromáždění ke vzniku Československé republiky položil 28.října polo-

žili kytice k pomníku prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka
na Komenského náměstí čelní
představitelé města Brna a jeho
významných organizací.
V tento slavnostní den byly také
zasazeny čtyři vzrostlé lípy
u pomníku Edvarda Beneše
u právnické fakulty. Symbolicky je
zasadili Bc. Roman Onderka,
MBA, primátor statutárního města

Brna, Mgr.Libor Šťástka, starosta
městské části Brno-střed,
JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
z Ústavu státu a práva Slovenské
akademie věd a plk. v. v. Emil
Boček, předseda Výboru pro
postavení pomníku prezidenta
Edvarda Beneše.
„Rádi jsme vyšli vstříc žádosti,
aby ke stávající liniové zeleni přibyla další výsadba. Pořízení čtyř
stromů stálo necelých dvacet tisíc
korun, což je částka, kterou rádi do zlepšení prostředí
u pomníku investujeme,“ uvedl
starosta městské části Brno-střed
Mgr.Libor Šťástka a dodal: „Pokud
bude i v dalších letech o rozšiřování zeleně na tomto místě zájem
a bude-li to v našich ekonomických možnostech, opět pomůžeme.“
Slavnostní shromáždění organizoval Výbor pro postavení pomníku prezidenta Edvarda Beneše
a Československá obec legionář-

ská Brno I a Brno II.
Socha druhého československého prezidenta Edvarda Beneše
byla před Právnickou fakultou
Masarykovy univerzity v Brně
slavnostně odhalena 10. dubna
2010. Podnět k postavení pomníku dali členové Československé
obce legionářské a Sdružení čs.
zahraničních letců 1939–1945.
Celkové náklady na pořízení včetně stavby nástupní plochy pro
pořádání slavnostních aktů činily
1,6 milionu korun a podělilo se
o ně město Brno a Československá obec legionářská. Socha je
replikou díla Karla Dvořáka
(1893–1950) – její první kopie stojí na Loretánském náměstí v Praze, druhá kopie, jejíž odlití Národní muzeum povolilo, je právě
v Brně.


(red)

V Brně bylo položeno třináct kamenů, které připomínají oběti nacismu

Na sedmi místech, na kterých
v Brně žili lidé, kteří se za druhé
světové války stali obětí nacistické genocidy, byly položeny
pamětní kameny.

Třináct „kamenů zmizelých“ bylo
uloženo do chodníku 29. října.
Pietního aktu, který individualizuje
každou z obětí a její osud, se
zúčastnili pozůstalí obětí z České

republiky a Německa, jejich památku uctil také starosta MČ Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Každá kostka o velikosti 10 ҂ 10
҂ 10 cm je z betonu a na jedné
ze stran je opatřena mosaznou
tabulkou se jménem oběti. Uloženy byly do dlažby chodníků před
domy, v nichž bydleli lidé určení
k likvidaci, tedy do míst, kterými
denně procházeli při odchodu
nebo návratu domů, odkud také
nakonec naposledy odešli, aby
se už nikdy nevrátili.
První kameny umístil německý
umělec Günter Demnig v roce
1995 v ulicích Kolína nad Rýnem,
poté následoval Berlín a další

německá města. Projekt postupně expandoval za německé
hranice a jeho realizace dále pokračuje v Rakousku, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Francii, Polsku,
Maďarsku, na Ukrajině, v Norsku,
Dánsku a dalších zemích. Položeno bylo již přes třicet tisíc kamenů ve stovkách evropských měst.
Pamětní kameny se budou v Brně
ukládat každoročně i v příštích
letech. Zájemci o položení kamenů se jmény svých umučených
příbuzných se mohou obrátit na
Židovskou obec v Brně, třída
Kpt.Jaroše 3, telefon 544 509 522.


(red)

Ptáčkobody byly pokřtěny nasypáním slunečnicových semínek
Občanské sdružení Masarykova čtvrť zahájilo 25. října plný
„provoz“ svého nového projektu Ptáčkobody.
Jedná se o nový projekt ve Wilsonově lese, který by sdružení
případně chtělo realizovat i na
jiných místech v této čtvrti.
Spočívá v nainstalování několika

různých, speciálně zvolených
a zhotovených budek (včetně
těch pro netopýry) a krmítek koncentrovaně na jedno místo. Díky
tomu najdou ptáčci nejenom
nové skrýše, ale Brňané pak získávají lepší možnost pozorovat
létající ptáky, případně jim při procházkách tímto lesoparkem
pomáhat doplňováním krmítek.
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Slavnostní křest Ptáčkobodů
neproběhl tradiční formou šampaňským, nýbrž prvním nasypáním slunečnicových semínek.
Pro děti byla připravena hra na
ptačí hnízda i další hry, kterou je
provedly kostýmovaná sova
a kukačka. Všichni měli příležitost
si projít okolí s ornitologem
a poslechnout si zajímavosti

o místní létací fauně nebo o proběhlé velké rekonstrukci celého
lesoparku. Vše doprovodila tematická výstavka kreseb dětí ze ZŠ
nám. Míru s náměty z ptačí říše
a všichni dostali také svou vlastní
„startovací“ dávku Ptáčkozobu
do krmítek.

(red)

Stalo se v naší městské části

Jubilejní ročník konference vybízel osvobodit hlas a změnit život

Konferenci u příležitosti Mezinárodního dne porozumění
koktavosti připravilo 19. října
v Kongresovém centru na
výstavišti Občanské sdružení
Logo.
Desátý ročník konference svojí
účastí poctily skutečné ikony
zabývající se problematikou naru-

šené komunikační schopnosti,
zejména pak koktavosti.
Do Brna přijela Jane Fraser či Frances Cook, odbornice, které svými
myšlenkami a metodami formovaly
západní přístup k terapiím po desítky let. Dalšími hosty byli Heather
L. Grossman a Mitchell Trichon,
mladí terapeuti z New Yorku, ČR
zastupovala PaedDr.Ilona Kejklíč-

ková, Ph.D., jednatelka Soukromé
kliniky Logo, která společně
s PhDr. Petrem Staníčkem představila nově vzniklou Českou asociaci pro koktavost.
O tom, že přístupy v terapii koktavosti jsou různorodé, přesvědčila
nabídka workshopů. MUDr.Martin
Kučera připravil setkání, ve kterém
se soustředil na dechovou oblast

prostřednictvím prvků muzikoterapie, Mgr.Jakub Ostrý pak představil terapii založenou na pohybu.

(red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Sportovci z jedenácti škol změřili síly v Plavecko-běžeckém poháru
Dvanáctý ročník závodu pro
děti od devíti do patnácti let se
konal 24. října na Kraví hoře.
Na startovní čáru se postavilo celkem sto třicet pět dětí z jedenácti
základních škol jedenácti městských částí Brna.
Plavecká část se uskutečnila
v krytém bazénu Sportovního
a rekreačního areálu na Kraví
hoře, následný běh ve venkovním
prostoru koupaliště. Závodu, nad

kterým přijal záštitu starosta
městské
části
Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka, přálo krásné
podzimní počasí, které přispělo
k příjemné sportovní atmosféře
vytvořené všemi účastníky závodu.
„Jako památku na závod si účastníci odnášeli pamětní odznáčky
a ponožky s logem závodu. Ti nejúspěšnější pak medaile, věcnou
cenou však byli odměněni všichni.
Základní škola Otevřená navíc

získala speciální cenu od HC
Kometa Brno, který věnoval volné
vstupenky na hokejové utkání se
Slavií Praha,“ uvedl ředitel závodu
a autor celého projektu Mgr. Roman Jaroš.
Dvanáctého ročníku Poháru se
zúčastnilo již dvanáct tisíc pět set
dětí, nad projektem drží záštitu
první dáma České republiky Livia
Klausová, přednosta kardiocentra
IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, CSc.,
olympijští vítězové David Svobo-

da a Jan Železný a světová rekordmanka v běhu na osm set
metrů Jarmila Kratochvílová. Brno
je jedním z deseti partnerských
měst Poháru.
Více na www.pbpohar.cz.

(red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Dvacet let podává v Brně pomocnou ruku lidem v nouzi Armáda spásy
Armáda spásy oslavila 31. října
v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie své dvacáté výročí působení v Brně.
V sále zaplněném příznivci i klienty Armády spásy popřáli k výročí
jejího brněnského působení významní hosté i podporovatelé její
činnosti. Zpestřením programu
bylo hudební vystoupení skupiny
Drom of life z Přerova.
Akce se konala pod záštitou
náměstkyně primátora statutárního města Brna Ing. Jany Bohuňovské a starosty městské části
Brno-střed Mgr. Libora Šťástky.
Armáda spásy začala v Brně zno-

vu působit v říjnu 1992, kdy na
Mlýnské ulici 25 nedaleko hlavního nádraží otevřela Dům Josefa
Korbela, ve kterém postupně
našly azyl tisíce osob bez přístřeší. V této funkcionalistické stavbě
z roku 1934 jsou v současné době
poskytovány pod hlavičkou Centra sociálních služeb Josefa Korbela tři registrované sociální služby – nízkoprahové denní centrum,
noclehárna a azylový dům pro
jednotlivce. Součástí centra je
i azylový dům pro rodiny s dětmi
provozovaný na Staňkově 4.
V Brně dále působí tři nízkoprahová zařízení pro děti a mládež:
Centrum mládeže Jonáš v Bystr-

ci, Komunitní centrum Dživipen
v exponované lokalitě Körnerova
a nedaleko parku Lužánky Sbor
a komunitní centrum Staňkova.

(red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED
5

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2012

Informace z radnice

Informace k volbě prezidenta České republiky
Volba prezidenta ČR se koná
v pátek 11. ledna 2013 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu dne
12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00
hodin.
Hlasování při volbě prezidenta na
území České republiky probíhá
ve stálých volebních okrscích.
Právo volit prezidenta České
republiky má každý občan, který
alespoň druhý den voleb dosáhl
18 let. Ve druhém kole voleb může
volit občan, který alespoň druhý
den konání druhého kola voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkami v právu volit jsou
a) zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidí
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům
Možnost hlasovat na voličský
průkaz
Občan může požádat o vydání
voličského průkazu od vyhlášení
voleb:
OSOBNĚ konec lhůty pro
osobní žádost 9. ledna 2013 do
16.00 hodin
PÍSEMNĚ konec lhůty pro
písemné doručení 4. ledna 2013
– v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
– v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
– v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky
Voličský průkaz může úřad předat
voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, anebo jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb tj. 27. prosince 2012 (§ 33
odst. 1 zákona 275/2012 Sb.)
Voličský průkaz může vydávat
zastupitelský úřad, za stejných
podmínek jako obecní úřad, na
žádost voliče, který je u něj
zapsán ve zvláštním seznamu
voličů.
Voličský průkaz pro druhé kolo
volby prezidenta České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na
některé kolo volby, obecní úřad,
popř. zastupitelský úřad mu vydá

voličský průkaz pro obě kola volby
(jeden pro první a druhý pro druhé
kolo).
O vydání voličského průkazu lze
za stejných podmínek požádat
také v době mezi prvním a druhým kolem nejpozději dva dny
před prvním dnem druhého kola
tj. do 23.ledna 2013 do 16.00 hod.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.
Možnost volit prezidenta České
republiky v zahraničí:
Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 31 zákona
č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky) ve spojení s § 6
odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb.
o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o volbách do Parlamentu“), zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním
úřadem České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský
úřad“) v místě pobytu. Na základě
ustanovení § 6 odst. 5 zákona
o volbách do Parlamentu vedou
zvláštní seznam voličů trvalého
charakteru, obdobném jako stálý
seznam voličů na území České
republiky, zastupitelské úřady pro
voliče, který má bydliště mimo
území České republiky, a to na
základě jeho písemné žádosti
o zápis, doložené originálem,
popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České
republiky a bydliště v územním
obvodu zastupitelského úřadu,
kde má být zapsán do zvláštního
seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede
dnem voleb, což je 2. prosince
2012. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem není
žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve
zvláštním seznamu voličů vede-
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ném zastupitelským úřadem
v zahraničí v místě svého pobytu,
bude moci uplatnit své volební
právo při volbě prezidenta České
republiky ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského
úřadu.
Pokud se volič nebude vyskytovat
v době volby prezidenta České
republiky v územním obvodu
tohoto zastupitelského úřadu,
může mu tento úřad vydat
na základě jeho žádosti podle
ustanovení § 33 zákona o volbě
prezidenta republiky voličský průkaz, na který je potom oprávněn
hlasovat v jakémkoliv zvláštním
volebním okrsku v zahraničí
a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Volič může požádat o vydání
voličského průkazu ode dne
vyhlášení voleb, což bylo 3. října
2012, a to žádostí v listinné podobě opatřeným úředně ověřeným
podpisem voliče, žádostí v elektronické podobě s uznávaným
elektronickým podpisem nebo
žádostí v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky,
doručenou nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. 4. ledna
2013, pro druhé kolo volby 18.ledna 2013 tomu, kdo zvláštní
seznam vede, nebo osobně
do okamžiku uzavření zvláštního
seznamu, tj. 9. ledna 2013 do
16.00 hodin, pro druhé kolo volby
23. ledna 2013 do 16.00 hodin;
zastupitelský úřad voličský průkaz
nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj. 27.prosince 2012, předá
osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Je třeba upozornit na skutečnost,
že v případě zápisu do zvláštního
seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí,
bude tento volič automaticky
vyškrtnut ze stálého seznamu
voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu
má místo trvalého pobytu. Pokud
by tento volič potom v budoucnu
chtěl volit v jakýchkoliv volbách
na území České republiky, bude
nutné žádat zastupitelský úřad
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský

úřad voliči vydá o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů
potvrzení a toto potvrzení je nutné
odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním
obvodu má volič místo trvalého
pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu
má místo trvalého pobytu (posledně uvedené neplatí v případě
voleb do Evropského parlamentu;
při těchto volbách je nutné toto
potvrzení předat přede dnem
voleb přímo obecnímu úřadu.
Možnost volit při krátkodobém
pobytu v zahraničí
V případě krátkodobého pobytu
v zahraničí je vhodnější volit při
volbě prezidenta České republiky
v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči
vydá na základě ustanovení § 33
zákona o volbě prezidenta republiky obecní úřad v místě jeho
trvalého pobytu, v jehož stálém
seznamu voličů je zapsán. Může
požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,
což bylo dne 3. října 2012, a to
žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem
voliče, žádostí v elektronické
podobě s uznávaným elektronickým podpisem nebo žádostí
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. 4. ledna 2013, pro druhé
kolo volby 18. ledna 2013 tomu,
kdo stálý seznam vede, nebo
osobně do okamžiku uzavření
stálého seznamu, tj. 9.ledna 2013
do 16.00 hodin, pro druhé kolo
volby 23. ledna 2013 do 16.00
hodin; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj. 27.prosince 2012, předá
osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad,
záleží jen na tom, u jakého úřadu
je volič zapsán v seznamu voličů.
S voličským průkazem lze při
volbě prezidenta České republiky hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky nebo jakémkoliv
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zvlášt ním volebním okrsku
v zahraničí.
Seznam zastupitelských úřadů,
u kterých je možné podat žádost
o zápis do zvláštního seznamu
voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontraktů na ně je
k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních
věcí www.mzv.cz.
Prokázání totožnosti a státního
občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi (zvláštní okrskové volební
komisi) svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno.
Je tedy nezbytné, aby volič měl
u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat
volební komisi (zvláštní okrskové
volební komisi); ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb v jakémkoliv volebním
okrsku na území České republiky nebo zvláštním volebním
okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním
úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič
od okrskové komise (zvláštní
okrskové volební komise) prázdnou úřední obálku, tj. obálku
opatřenou úředním razítkem příslušného obecního úřadu, zastupitelského nebo konzulárního
úřadu a hlasovací lístky.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. U každého kandidáta je uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez
politické příslušnosti. Dále je zde
uvedeno, zda jde o kandidáta
navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny
otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra ČR.
Volič, který hlasuje ve zvláštním
volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného pro
vložení hlasovacího lístku do
úřední obálky. V případě, že se
volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
kandidáta, pro něhož se rozhodl
hlasovat. Tento hlasovací lístek
se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky,
které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední
obálky. Poškození nebo přeložení
hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím
lístku nemá vliv na jeho platnost,
pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce
několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného
pro vložení hlasovacího lístku do

úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí
(zvláštní okrskovou volební komisí) do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže sám
vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise
(zvláštní okrskové volební komise), a voličem vybraný hlasovací
lístek za něho vložit do úřední
obálky a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den
voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze
v rámci volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle
k voliči své dva členy s přenosnou
volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.
Mimo území České republiky
nelze hlasovat do přenosné
volební schránky.
Druhé kolo volby prezidenta
České republiky
V případě, že žádný z kandidátů
nezíská počet hlasů potřebný ke
zvolení, tj. nezíská nadpoloviční
většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů,
kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé
kolo volby prezidenta za 14 dnů
po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.

Kandidáti
Do druhého kola volby postupují
2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním
kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo
volby prezidenta ČR
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého
kola volby ve volební místnosti.
Každý občan si může zkontrolovat od 1. listopadu 2012 do
9. ledna 2013 do 16.00 hodin na
Úřadě městské části Brno-střed,
Dominikánská 2, odbor informatiky od 8.00 hod., a to v pondělí
a ve středu do 17.00 hod., v úterý
a ve čtvrtek do 14.00 hod.
a v pátek do 13.00 hod., zda je
zapsán ve voličském seznamu.
Je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.
Hlasovací lístky vám budou
doručeny nejpozději do 8. ledna
2012, také budou k dispozici na
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
nebo přímo ve volební místnosti.
Další informace poskytne na
tel. čísle 542 52 6349 – Linhová
Libuše, e-mail
linhova@stred.brno.cz a telefonu 542 526 341 – Kratochvil
Ladislav, e-mail
kratochvil@stred.brno.cz.
POZOR! Změna umístění volební místnosti okrsku č. 14,
Cejl 10.
Volební místnost okrsku č. 14
je přemístěna na ZŠ Stará 13–15.
Týká se občanů bydlících na
adrese:
Barvířská; Cejl 2–48 sudá;
Koliště 51–69 lichá; Plynárenská; Radlas; Špitálka 1–19
lichá; Špitálka 2–6 sudá; Valcha; Vlhká 1–19 lichá; Vlhká
2–26 sudá


(red)

Abecední seznam ulic s volebními místy
Adresa
Anenská lichá
Anenská 2–8 sudá
Anenská 10 do konce sudá
Antonínská
Arne Nováka
Bakalovo nábř.
Bartošova
Barvičova 1–9 lichá
Barvičova 2–70 sudá
Barvičova 11 do konce lichá

Okrsek
38
38
37
65
70
25
9
44
44
43

Volební místo

Adresa

ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Antonínská 3
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3

Barvičova 72 do konce sudá
Barvířská
Bašty
Bauerova
Bayerova 1–39 lichá
Bayerova sudá
Bayerova 41 do konce lichá
Beethovenova
Běhounská
Bělidla

Okrsek
43
14
5
34
59
60
61
4
4
33

Volební místo
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Stará 13–15
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
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Informace z radnice
Adresa

Okrsek

Benešova
Besední
Bezručova
Bidláky
Bílého
Biskupská
Bohuslava Martinů lichá
Bohuslava Martinů sudá
Botanická 1
Botanická 2–18 sudá
Botanická 3–21 lichá
Botanická 20–34 sudá
Botanická 23–45a lichá
Botanická 36–56 sudá
Botanická 66–68 sudá
Brandlova
Bratislavská 1–35 lichá
Bratislavská 2–40 sudá
Bratislavská 37–61 lichá
Bratislavská 42–62 sudá
bratří Čapků
Bulínova
Burešova
Cejl 1–65 lichá
Cejl 2–48 sudá
Cejl 50–64 sudá
Cejl 67–69 lichá
Celní
Cihlářská
Cyrilská
Čápkova 1–11
Čápkova 12–28 sudá
Čápkova 13–29 lichá
Čápkova 30 do konce sudá
Čápkova 31 do konce lichá
Čechyňská
Červený kopec
Česká 1–29 lichá
Česká 2–28 sudá
Česká 30 do konce
Denisovy sady
Divadelní
Dominikánská
Dominikánské nám.
Dornych 1–45 lichá
Dornych 2–76 sudá
Dostálova
Drobného 1–7 lichá
Drobného 27
Dřevařská 1–29 lichá
Dřevařská 2–22 sudá
Dřevařská 24–30 sudá
Dřevařská 31 do konce
Dvorského
Dvořákova
Foustkova 11–35 lichá
Francouzská 2–20 sudá
Francouzská 22–62 sudá
Františkánská
Františky Stránecké
Gallašova
Gorazdova
Gorkého 1–23 lichá
Gorkého 2–14 sudá
Gorkého 16–32 sudá
Gorkého 25–37 lichá
Gorkého 34–50 sudá
Gorkého 39 do konce lichá
Gorkého 52 do konce sudá
Grmelova
Grohova 1–15 lichá
Grohova 2–34 sudá
Grohova 17–23 lichá
Grohova 25–43 lichá
Grohova 36–44 sudá
Grohova 45 do konce lichá
Grohova 46 do konce sudá
Havlenova 1–25 lichá
Havlenova 2–12 sudá
Havlenova 14 do konce sudá

6
2
22
26
44
5
41
42
63
63
59
59
61
58
61
4
10
10
12
12
48
56
63
10
14
12
12
28
64
16
51
69
52
55
53
16
31
2
2
4
5
6
1
1
17
17
43
7
7
62
62
61
58
29
4
43
9
13
6
44
27
47
70
70
51
50
50
48
48
25
70
69
51
50
52
48
48
24
24
27

Volební místo

Adresa

SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13–15
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ náměstí Míru 3
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8

Havlenova 27 do konce lichá
Havlíčkova 1–43 lichá
Havlíčkova 2–36 sudá
Havlíčkova 38 do konce sudá
Havlíčkova 45 do konce lichá
Heinrichova 1–21 lichá
Heinrichova 2–20 sudá
Heinrichova 22 do konce sudá
Heinrichova 23 do konce lichá
Helceletova
Heršpická
Hilleho
Hlávkova
Hlídka
Hlinky 1–149 lichá
Hlinky 2–140 sudá
Hlinky 142 do konce sudá
Hlinky 151 do konce lichá
Hluboká
Holandská
Hoppova
Horní
Hrnčířská 1–51 lichá
Hrnčířská 58 do konce
Hroznová
Husova 1–4 (3)
Husova 5 příjmení začínající A–Ch
Husova 5 příjmení začínající I–Ž
Husova 6 do konce sudá
Husova 7–13 lichá
Husova 15 do konce lichá
Hvězdová lichá
Hybešova
Jakubská
Jakubské nám.
Jana Uhra 1–21 lichá
Jana Uhra 2–10 sudá
Jana Uhra 12–22 sudá
Jana Uhra 23 do konce lichá
Jana Uhra 24 do konce sudá
Janáčkovo nám.
Jánská 1–17 lichá
Jánská 2–12 sudá
Jánská 14 do konce sudá
Jánská 19 do konce lichá
Jaroslava Foglara
Jaselská
Jeřabinová
Jeřábkova
Jezuitská
Jihlavská 1
Jílová 1–29b lichá
Jílová 2–24 sudá
Jílová 26 do konce sudá
Jílová 31 do konce lichá
Jiráskova 1–14
Jiráskova 15–37
Jiráskova 38 do konce
Jircháře
Jiříkovského
Josefská
Joštova
Kalvodova
Kamenná
Kamenná čtvrť
Kamenomlýnská
Kampelíkova
Kaplanova
Kapucínské nám.
Klácelova
Kobližná
Kolískova
Koliště 1–13 lichá
Koliště 2–70 sudá
Koliště 15–49 lichá
Koliště 51–69 lichá
Koliště 71 do konce
Komenského nám.
Konečného nám. 1–3
Konečného nám. 4 do konce
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Okrsek
27
45
45
43
43
46
46
45
45
45
26
7
43
2
35
36
39
39
30
26
60
31
61
56
39
38
37
18
2
38
2
12
21
2
4
54
54
55
52
53
65
3
3
6
6
31
70
46
7
4
25
31
31
28
28
51
69
54
38
46
6
2
39
32
32
39
45
43
5
45
4
17
9
4
12
14
15
2
54
55

Volební místo
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Horní 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Horní 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55

Informace z radnice
Adresa
Kopečná 1–37 lichá
Kopečná 2–76 sudá
Kopečná 39–77 lichá
Kopečná 78 do konce
Körnerova
Košťálová
Kotlářská 1–19 lichá
Kotlářská 2–16 sudá
Kotlářská 18–28 sudá
Kotlářská 21–25 lichá
Kotlářská 27–35 lichá
Kotlářská 30 do konce sudá
Kotlářská 37 do konce lichá
Kounicova 1–37 lichá
Kounicova 2–14 sudá
Kounicova 16–28 sudá
Kounicova 30–44 sudá
Kounicova 39–55 lichá
Kounicova 57–67 lichá
Kozí
Koželužská
Kraví hora
Krondlova 1–9 lichá
Křenová 1–19 lichá
Křenová 2–46 sudá
Křenová 21 do konce lichá
Křenová 48 do konce sudá
Křídlovická 1–17 lichá
Křídlovická 2–28 sudá
Křídlovická 19–47 lichá
Křídlovická 30–52 sudá
Křídlovická 49 do konce lichá
Křídlovická 54 do konce sudá
Křížkovského 1–19 lichá
Křížkovského sudá
Křížkovského 21 do konce lichá
Křížová lichá
Křížová sudá
Kudelova
Květinářská
Květná
Leitnerova 1–21 lichá
Leitnerova 2–22 sudá
Leitnerova 23 do konce
Lerchova 1–9 lichá
Lerchova 2–10 sudá
Lerchova 11 do konce lichá
Lerchova 12 do konce sudá
Lidická 1–31 lichá
Lidická 2–34 sudá
Lidická 33–59 lichá
Lidická 36 do konce sudá
Lidická 61 do konce lichá
Lipová lichá
Lipová 2–12 sudá
Lipová 14 do konce sudá
Londýnské náměstí
Ludmily Konečné
Ludvíka Podéště
Lužánecká
Mahenova
Malinovského nám.
Marešova
Marie Pujmanové
Masarykova 1–23 lichá
Masarykova sudá
Masarykova 25 do konce lichá
Masná 1–5 lichá
Masná 2–32 sudá
Masná 36
Mášova
Mečová
Mendlovo nám. 1–2
Mendlovo nám. 3–15
Mendlovo nám. 16 do konce
Měnínská
Mezírka
Milady Horákové 1–25 lichá
Milady Horákové sudá
Milady Horákové 27 do konce lichá

Okrsek
38
38
37
37
11
17
56
57
58
62
58
63
60
68
66
67
57
67
57
4
16
48
43
17
17
15
16
20
20
22
22
23
23
34
35
35
19
33
8
5
39
37
21
38
46
46
45
45
66
8
65
7
63
39
46
39
29
32
39
7
44
6
70
39
3
5
6
16
16
16
66
1
36
33
36
6
65
9
13
8

Volební místo

Adresa

ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
SPŠ elektrotech. Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
SPŠ elektrotech. Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
SPŠ elektrotech. Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ nám. 28. října 22
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Nádvorní 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
SOU Jánská 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ nám. 28. října 22

Minoritská lichá
Minoritská sudá
Mlýnská
Moravské nám. 1–10
Moravské nám. 11 do konce
Mozartova
Muzejní
Nádražní
Nádvorní
náměstí 28. října 1–11 lichá
náměstí 28. října 2–12 sudá
náměstí 28. října 20 do konce sudá
náměstí 28. října 21 do konce lichá
náměstí Míru
náměstí Svobody 1–7
náměstí Svobody 8–14
náměstí Svobody 15–19
náměstí Svobody 20 do konce
Náplavka
Nerudova
Neumannova 1–16
Neumannova 17 do konce
Nové sady
Novobranská
Obilní trh
Oblouková
Opavská
Opletalova
Opuštěná
Orlí 1–15 lichá
Orlí 2–18 sudá
Orlí 17 do konce lichá
Orlí 20 do konce sudá
Panenská
Panská
Pavlíkova
Pekárenská
Pekařská lichá
Pekařská 2–16 sudá
Pekařská 18 do konce sudá
Pellicova
Peroutková
Petrov
Petrská
Pisárecká lichá
Pivovarská
Plotní 1–37 lichá
Plotní 2–20 sudá
Plynárenská
Pod Červenou skálou
Podnásepní
Pohořelec
Polní 1–61 lichá
Polní 2–88 sudá
Polní 63 do konce lichá
Polní 90 do konce sudá
Ponávka
Poříčí 1–4
Poříčí 5–6
Poříčí 7 do konce
Poštovská
Pražákova 53 do konce
Preslova
Průchodní
Příční lichá
Příční sudá
Příkop
Přízova
Pšeník
Radlas
Radnická
Rašínova
Renneská tř. lichá
Renneská tř. 2–8 sudá
Renneská tř. 10 do konce sudá
Resslova
Rezkova
Rooseveltova
Rosická
Roubalova 1–11 lichá

Okrsek
6
3
16
4
66
4
5
5
22
9
7
7
9
45
4
3
1
4
22
56
39
40
23
6
70
30
25
2
17
3
3
6
6
1
1
43
68
37
38
37
38
1
5
5
39
36
17
17
14
32
15
3
25
25
26
26
10
34
33
19
3
26
40
5
11
13
11
17
30
14
5
4
26
25
27
55
41
4
17
46

Volební místo
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Nádvorní 1
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ nám. Míru 3
SPŠ elektrotech. Kounicova 16
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Horní 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Hroznová 1
SOU Jánská 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13–15
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Úvoz 55
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. Míru 3
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Informace z radnice
Adresa

Okrsek

Roubalova 2–24 sudá
Roubalova 13 do konce lichá
Roubalova 26 do konce sudá
Rovná
Rudišova 1–3 lichá
Rudišova 2–10 sudá
Rudišova 5 do konce lichá
Rudišova 12 do konce sudá
Rumiště
Rybářská
Rybkova
Řeznická
Schovaná
Sedlákova 1–31 lichá
Sedlákova 2–28 sudá
Sedlákova 30 do konce sudá
Sedlákova 33 do konce lichá
Sevřená
Skořepka
Skrytá
Sladová
Slovákova
Smetanova 1–39 lichá
Smetanova 2–16 sudá
Smetanova 18 do konce sudá
Smetanova 41 do konce lichá
Sobotkova
Sokolská
Solniční
Soudní 1–11 lichá
Soukenická
Soukopova
Sovinec
Spálená
Stará
Starobrněnská
Stavební
Stojanova
Stráň
Strážní
Strž
Středova
Studánka
Sukova
Sušilova
Šilingrovo nám.
Špilberk
Špitálka 1–19 lichá
Špitálka 2–6 sudá
Špitálka 8 do konce sudá
Špitálka 21 do konce lichá
Štefánikova 1–23 lichá
Štěpánská
Štýřické nábřeží
Šujanovo nám.
Šumavská 31-35 lichá
Táborského nábř.
Tkalcovská sudá
Tomešova
Traubova lichá
Trnitá
trvale obydlené chaty na úz. Brno-střed
Trýbova
třída Kpt. Jaroše
Tučkova 1–13 lichá
Tučkova 2–18 sudá
Tučkova 15 do konce lichá
Tučkova 20 do konce sudá
Tvrdého lichá
Tvrdého sudá
Tyršův sad
Údolní 1–11 lichá
Údolní 2–28 sudá
Údolní 13–51 lichá
Údolní 30–32 sudá
Údolní 34–36 sudá
Údolní 38–56 sudá
Údolní 53–77 lichá
Údolní 58–72 sudá
Údolní 74 do konce sudá

46
45
45
31
43
43
42
42
17
34
55
17
36
44
44
42
42
56
15
1
38
68
68
68
63
64
25
67
2
12
21
44
30
17
11
1
15
49
31
29
31
1
38
6
67
5
2
14
14
15
15
62
16
26
16
62
32
12
47
9
17
33
36
8
67
67
57
62
47
46
63
2
2
47
51
50
49
46
48
45

Volební místo

Adresa

ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
SPŠ elektrotech. Kounicova 16
SPŠ elektrotech. Kounicova 16
SPŠ elektrotech. Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
SOU Jánská 22
SPŠ elektrotech. Kounicova 16
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Křenová 21
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13-15
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Křenová 21
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. 28. října 22
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3

Údolní 79 do konce lichá
Uhelná
Úvoz 1–19 lichá
Úvoz 2–46 sudá
Úvoz 21–39 lichá
Úvoz 41–53 lichá
Úvoz 48–72 sudá
Úvoz 55 do konce lichá
Úvoz 74–88 sudá
Úvoz 90–116 sudá
Úvoz 118 do konce sudá
Úzká
Vachova
Václavská 1–6
Václavská 7 do konce
Valcha
Vaňkovo nám.
Ve Vaňkovce
Veletržní 1–7
Veletržní 9–11
Veletržní 12 do konce
Veselá
Veveří 1–31 lichá
Veveří 2–38 sudá
Veveří 33–49 lichá
Veveří 40–50 sudá
Veveří 51–73 lichá
Veveří 52–72 sudá
Veveří 75–109 lichá
Vídeňská 1–27 lichá
Vídeňská 2–96 sudá
Vídeňská 31–61 lichá
Vídeňská 63–101 lichá
Vinařská
Vinohrady
Vlhká 1–19 lichá
Vlhká 2–26 sudá
Vlhká 21 do konce lichá
Vlhká 28 do konce sudá
Vodní
Vojtova
Vrchlického sad
Vsetínská
Všetičkova
Vysoká
Výstaviště
Výstavní lichá
Výstavní 2–12 sudá
Výstavní 14 do konce sudá
Wanklova
Wolkrova
Wurmova
Ypsilantiho
Za divadlem
Zachova
Zahradnická
Zahradníkova
Zámečnická
Závodní
Zderadova
Zedníkova
Zelný trh
Zvonařka
Žabovřeská 1
Žabovřeská 2–14 sudá
Železniční 2–16 sudá
Žerotínovo náměstí 1–5
Žerotínovo náměstí 6 do konce
Žižkova 1–21 lichá
Žižkova 2-22 sudá
Žižkova 55
Žlutý kopec
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Okrsek
45
17
36
36
49
50
47
53
50
52
53
17
6
19
33
14
44
17
33
34
35
1
70
68
69
67
54
56
55
24
24
28
29
39
31
14
14
15
15
38
25
7
29
46
30
35
34
34
35
42
42
42
19
6
46
20
57
1
67
16
35
1
17
39
39
17
68
70
53
55
55
44

Volební místo
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
SOU Jánská 22
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Stará 13-15
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SZŠ Jaselská 7
SPŠ elektrotech. Kounicova 16
SZŠ Jaselská 7
SPŠ elektrotech. Kounicova 16
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
Klub sen. aktivit, Václavská 3
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křenová 21
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3

Poznámka:
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel
(např. 18–40) zahrnuty i všechny modifikace (např. 18–40a, b, c).

Informace z radnice

Partnerem vánočního osvětlení Vánoc na Zelňáku bude Ekolamp
Vánoce na Zelňáku začnou
26. listopadu. Tradičním partnerem vánočního osvětlení je
opět společnost Ekolamp, která se stará o zpětný odběr
a následnou ekologickou recyklaci vysloužilých světelných
zdrojů a průmyslových svítidel.
V Brně je pro recyklaci vytvořeno více než pětasedmdesát
sběrných míst.
Vánoční osvětlení v Brně se jako
každý rok rozsvítí v předvečer
adventu, tedy 26. listopadu.
„I letos bude ekologickým partnerem vánočního osvětlení na Zelňáku společnost Ekolamp, která
zajišťuje sběr a následnou ekologickou recyklaci vysloužilých
úsporných světelných zdrojů
a průmyslových svítidel,“ říká starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.
Úsporné zářivky do koše
nepatří
Klasické sváteční osvětlení spotřebuje denně energii, kterou by
vyprodukovala malá vodní elektrárna. Proto i město Brno postupně nahrazuje klasické žárovky
úspornými. Investice do nových
světel se díky energetickým úsporám rychle vrátí.
Když úsporné světelné zdroje
doslouží, měly by být recyklovány
a nikoliv skončit v běžném komunálním odpadu. Úsporné zářivky,
výbojky či LED světelné zdroje
totiž obsahují řadu cenných kovů
a jiných druhotných surovin, které
je možné opětovně využít. Některé
světelné zdroje navíc obsahují
malé množství toxické rtuti, která
při nesprávné likvidaci zbytečně

zamořuje životní prostředí. „Ročně
končí na skládkách až 60 % doma
použitých a vyřazených úsporných
světelných zdrojů. To představuje
značnou ekologickou zátěž více
než tisíce tun směsi skla, plastů,
kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů
toxické rtuti,“ upozorňuje Alexandr
Hanousek, jednatel společnosti
Ekolamp, která zajišťuje jejich
zpětný odběr a následnou ekologickou recyklaci.
Ročně přibývají desítky nových
sběrných míst
V současné době je v Brně provozováno více než sedmdesát pět
sběrných míst, kam občané mohou
vysloužilé úsporné zářivky, výbojky,
lineární zářivky a světelné zdroje
s LED technologií odnést. Z průzkumu, který si nechala společnost
Ekolamp vypracovat, vyplývá, že
spotřebitelé jsou ochotni odnášet
vyřazené zářivky průměrně do
vzdálenosti maximálně 714 metrů.
Ekolamp se proto snaží vycházet
občanům vstříc a rozšiřuje síť
malých sběrných nádob v obchodních centrech, na městských úřadech nebo ve firmách. „Doposud
jsme jich rozmístili více než patnáct
set,“ dodává Alexandr Hanousek.
Aktuální informace o sběrných místech v celém Jihomoravském kraji
a otevírací době jsou k dispozici na
www.ekolamp.cz.
Brňané mohou soutěžit
o rozsvícené vánoční
stromky
Šíření povědomí o recyklaci
vysloužilých „úsporek“ podpoří
v Brně vědomostní soutěž „Rozsvítíme vaše Vánoce“. Soutěžící
musí v období mezi 15. listopadem a 12. prosincem správně

vyplnit krátký kvíz na webu
www.rozsvitimevasevanoce.cz.
„Pro výherce je připraveno deset
vánočních stromů v květináči se
sadou krásných ozdob a moder-

ním LED diodovým osvětlením,“
slíbil Alexandr Hanousek. Stromek lze pěstovat i pro příští
vánoční svátky, anebo jej vysadit
do volné přírody.

Ekologický partner vánočního osvětlení

Reklamní partner akce

Informace k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za odpady
Informace o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
S účinností od 1. 1. 2013 přinese
obecně závazná vyhláška následující změny v oblasti správy poplatku:
1. Nové skupiny poplatníků; kromě fyzických osob, které mají
na území města Brna evidován
trvalý pobyt, jsou poplatníky
nově:

a) fyzické osoby, kterým byl podle
zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt
v obci na dobu delší než 90
dnů
b) fyzické osoby, které podle
zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců
c) fyzické osoby, kterým byla
udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího

azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců
d) fyzické osoby, které mají na
území města ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba,
a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou
osobu.
2. Zvýšení horní hranice sazby
poplatku na základě obliga-

torního výpočtu stanoveného zákonem o místních
poplatcích na částku 675 Kč
za poplatníka a kalendářní
rok 2013; sazba poplatku se
skládá ze dvou částek:
a) z částky s horní zákonnou hranicí až 250 Kč za poplatníka
a kalendářní rok (stejně jako
v uplynulých letech) a
b) z částky stanovené podle skutečných nákladů obce před-

Pokračování na straně 12
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Informace z radnice
Pokračování ze strany 11
chozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního
odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka činí horní hranice této části poplatku pro rok
2013 částku 425 Kč na poplatníka.
3. Změny v osvobození od placení poplatku pro tyto skupiny poplatníků:
a) vlastníci staveb určených
k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, z důvodu
vlastnictví takové stavby, a kteří současně mají trvalý pobyt
na území města (doposud byli
osvobozeni od placení poplatku vážícího se ke stavbě všich-

ni vlastníci staveb určených
nebo sloužících k individuální
rekreaci bez rozdílu)
b) nezletilé fyzické osoby, které
jsou na základě rozhodnutí
soudu umístěny v zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné
výchovy anebo v zařízení pro
děti vyžadující okamžitou
pomoc či v jiném obdobném
zařízení.
4. Ohlašovací povinnost, neboli povinnost poplatníků ohlásit
správci poplatku existenci skutečností mající za následek
vznik, změnu nebo zánik
poplatkové povinnosti či nárok
na osvobození od placení
poplatku, je nově stanovena
skupině cizinců, kteří pobývají

v městě Brně přechodně po
dobu delší 3 měsíců, všem
vlastníkům zpoplatněných nemovitostí a nezletilým poplatníkům, resp. jejich zákonným
zástupcům, kteří jsou osvobozeni od placení poplatku
z důvodu jejich umístění v zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy či obdobném zařízení.
5. Nově zavedená společná
odpovědnost poplatníka
a jeho zákonného zástupce
za zaplacení poplatku v případě, že je poplatník v době
vzniku poplatkové povinnosti
nezletilý. Zákonný zástupce
má v takovém případě stejné
procesní postavení jako ne-

zletilý poplatník a správce
poplatku může v případě, že
není poplatek zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z nich.
Podle zákona o místních
poplatcích lze tuto společnou
odpovědnost aplikovat až na
poplatkové povinnosti vzniklé
v roce 2013 a následující.
Číslo účtu 156304/5400 se
nemění, variabilní symbol je
rodné číslo poplatníka.
Více informací na Šumavské 33,
tel. 542 174 304, 542 174 322,
na odpady@brno.cz
a www.brno.cz/odpady.

Magistrát města Brna,
Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatků
za komunální odpad

Názory vedení radnice

Vánoční zážitky již počtvrté obohatí Vánoce na Zelňáku
Když jsme před
čtyřmi lety přišli
s tím, že uděláme
na Zelném trhu
vánoční
trhy
v
příjemném
a
komorním
duchu, výhradně
s vánočním a dekorativním zbožím, s prodejem výrobků drobných řemeslníků a s doplňkovou
nabídkou vybraného občerstvení,
vypadalo to jako hodně odvážný
nápad.
Museli jsme vymyslet celkový
koncept, nechat navrhnout a vyrobit vyhovující a funkční stánky

a také přesvědčit prodejce, že pro
ně má smysl přijet do Brna
a měsíc prodávat na úplně nové
a nezavedené akci. Začínali jsme
s necelými šedesáti prodejními
místy, letos už jich je devadesát
a na spoustu kvalitních zájemců
se kvůli nedostatku místa ani
nedostalo – i to svědčí o úspěchu
Vánoc na Zelňáku. Ohlasů na
předešlé tři ročníky se sešlo
opravdu hodně a byly v naprosté
většině případů kladné – koneckonců plné náměstí nejen při
zahájení je toho největším důkazem. Stejně třeba jako přání účinkujících představit se v rámci

doprovodného programu. Letos
se tedy Vánoce na Zelňáku konají
už počtvrté. Hlavně děti asi potěší
setkání s kocourem Mikešem, liškou Bystrouškou, psem s trubkou,
Pavlem, co chodí bos, ponocným
či vodníkem. Dospělé jistě přiláká
vůně vanilky, koření, svařeného
vína, medolády, ale především
vánočního punče, který nemá
široko daleko konkurenci. Ve stáncích na vás budou čekat řemeslníci v dobových kostýmech, od
nichž si dospělí mohou zakoupit
keramiku, šperky, dřevěné i slaměné vánoční ozdoby, výtvory
z kanafasu, přírodní mýdla, kůži,

vonné svíčky a spoustu dalších
výrobků spjatých s Vánoci. V rámci doprovodného programu
vystoupí také děti z mateřských,
ale i základních či hudebních škol.
Připraveny jsou též soutěže pro
malé i velké s tématem Josefa
Lady.
Dovolte mi, abych vás jménem
radnice a organizátorů pozval na
letošní Vánoce na Zelňáku, ale
i na další vánoční akce, které se
v centru Brna konají, a popřál vám
klidný advent a vánoční svátky.

nyní již těsně stojíme před branami uvolnění trhu s byty, kdy s nájmem
určeným
poptávkou
a nabídkou bude kromě kvality
bydlení hrát velkou roli i cena.
Naše městská část schválila
a provedla úpravu nájemného,
která zanedlouho citlivě zasáhne
každého občana bydlícího
v obecním bytu. Vnímám každou
reakci občanů na stav a úroveň
bydlení v našich obecních bytech,
ale zázraky nedovedu. Je zde
tvrdá realita stavu, stáří bytového
fondu, nepřizpůsobiví občané
a špatný vztah některých k obec-

nímu majetku. Naše radnice
dohání to, co se za léta nepodařilo
opravit a dát do pořádku.
I když se zdá, že vše rozhodujeme od zeleného stolu, snažíme
se s kolegy zastupiteli pečlivě
posuzovat každou žádost a s péčí
řádného hospodáře spravovat
obecní majetek. Vidět za každou
akcí člověka a rozhodovat co nejvíce objektivně. Při této příležitosti
připomínám, že stále běží program pomoci seniorům, ale
i zájemcům o větší byty. Kontaktujte nás. Bez vaší vůle změnit
bydlení nenaplníme jak vaše, tak

naše očekávání, neboť jak každý
ví, v množství je síla.
Velmi citlivé téma je úroveň sklepních prostor v domech. Stížnosti
na jejich úroveň rostou jako houby
po dešti. Jednáme, snažíme se
najít kompromis a upravit cenu
tak, aby se prostory zachovaly,
opravily a plně sloužily našim
nájemcům.
Snad tento příslib do budoucnosti
je malým dárkem pod vaším
vánočním stromečkem.



Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed

Čas vánoční
Než se na klávesnici rozběhly tyto
první řádky, uvědomil jsem si, že
rok se opět
s rokem sešel.
Chci se podívat
vstříc do budoucnosti a alespoň na chvíli zapomenout na bolesti, které se v životě
vyskytly. Proto se snažím opustit
zaběhnuté stereotypy, které nás
vracejí zpět a brzdí nás v rozvoji.
Jako prvnímu místostarostovi,
který má v gesci oblast bydlení,
nezbývá mi než připomenout, že

12
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2012


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

Rozhovor

Věra Růžičková: Po Brně jezdím tramvají. A nebo můžu doběhnout…
Tři dny před zahájením letošních
olympijských her odvysílala Česká televize dokument s názvem
Zlato pro Elišku. Film vznikl
v brněnském studiu České televize a vypráví příběh starý čtyřiašedesát let. Na olympiádu do Londýna odlétalo tehdy devět našich
sportovních gymnastek, ale se
zlatými medailemi za vítězství
v soutěži družstev se jich domů
vracelo jen osm. Do olympijského
klání kvůli tragické události vůbec
nezasáhla gymnastka Eliška
Misáková. Přesto byla jako jediný
sportovec v historii olympiád oceněna unikátní olympijskou medailí
in memoriam.
I o tom vypráví emotivní televizní
dokument, který získal řadu uznání.
Český olympijský výbor navíc ocenil
letos na festivalu sportovních filmů
v Liberci i celé družstvo československých gymnastek, které v roce
1948 prokázalo vysokou morální
a psychickou odolnost a navzdory
vědomí blízké smrti své kamarádky
a kolegyně vybojovalo olympijské
vítězství. Cenu přebírala čtyřiaosmdesátiletá Brňanka Věra Růžičková,
dlouholetá členka Klubu českých
olympioniků a držitelka ocenění
Mezinárodního olympijského výboru za dlouhodobou olympijskou činnost. Tatáž Věra Růžičková, která
jako dvacetiletá tehdy v Londýně
Elišku Misákovou ve vítězném týmu
zastoupila.

Určitě jste si ty dramatické chvíle v souvislosti s letošní olympiádou znovu připomněla.
Na to se nedá zapomenout. Vzpomínám si, že už v letadle se udělalo
Elišce špatně, ale po příletu s námi
ještě párkrát trénovala. Pak ale
dostala velkou horečku a padlo
podezření na zánět mozkových
blan. Umístili ji na infekční pokoj
a když ji pak převezli do nemocnice,
zjistilo se, že má dětskou obrnu.
Tehdy to byla velmi vážná nemoc.
Všechny nás to ale nějak semklo,
možná tím, že jsme byly pod velkým
tlakem. Měly jsme strach o Elišku,
která byla v nemocnici a muselo jí
být hrozně. Neuměla ani slovo
anglicky a postupně jí odumíralo
celé tělo. Bály jsme se taky o sebe,
nevěděly jsme, co může potkat nás.
Pořadatelé si mysleli, že jsme do
Londýna přivezli nějakou těžkou

infekční chorobu. Když se zjistilo,
že se jedná o smrtelnou dětskou
obrnu, byla panika ještě větší.

Určitě jste ale také byly pod tlakem sportovním, protože jste
s Američankami a Maďarkami
patřily k hlavním favoritkám soutěže. Byla jste připravena Elišku
nahradit?
Do Londýna jsem letěla jako
náhradnice. Jako jediná z devíti
jsem byla už vdaná, ale ze všech
nejmladší. A vedení družstva si zřejmě myslelo, že bych to asi nezvládla
psychicky… (úsměv). Měla jsem
ale natrénováno a věřila si. Šla jsem
do závodu s ohromnou motivací,
protože jsem chtěla dokázat, že
i přes roli náhradnice k oslabení
družstva nedojde. Všechny jsme
taky věděly, že budeme cvičit i za
Elišku. Ona ale v té době už ani
nevěděla, že závodíme. Říkali jsme
si, že když vyhrajeme, vyhraje i ona.
Nevyhrála. Když jsme přebíraly
medaile, plakaly jsme a diváci
mysleli, že štěstím. Ale bylo to jinak.

Domů jste se vracela se zlatou
medailí, ale také s urnou s popelem své kamarádky. Tělo se
nesmělo převézt, muselo se
zpopelnit. Na Londýn 1948 máte
ale určitě i hezké vzpomínky.
Samozřejmě se mi vybavuje i ta
báječná atmosféra her. Po válce se
nám všechno zdálo krásné.Velkým
zážitkem bylo potkat se s nejrůznějšími národy a rasami, Američany,
černochy nebo Indy, poprvé jsem
viděla pomeranče a mohla ochutnat
čokoládu. A na ten vítězný pátek
13. srpna 1948 do smrti nezapomenu.

Letos jste se do olympijského
Londýna podívala znovu. Ztratila
jste tam ale primát jediné Jihomoravanky vlastnící zlatou
olympijskou medaili. Vadí vám
to?
Atmosféra v Londýně byla úžasná.
Měla jsem taky radost, že jsem tam
vezla pozdrav od pana hejtmana
všem jihomoravským olympionikům. A raduji se z toho, že to v případě Mirky Knapkové vyšlo na celé
čáře. A že už nejsem jediná v kraji
se zlatou olympijskou medailí? Přála bych si, aby Mirka měla co nejvíce
následovníků!

Profil
Tleskala jste v Brně při listopadové Grand Prix v gymnastice,
mluvili jsme spolu při veletrhu
Sport Life na výstavišti. Co vám
ještě dělá sportovní radost?
Dělají mě radost všichni, kteří sportují a sport se stal jejich životním
stylem. Největší radost ale mám,
když sportují mladí. Proto se tak
ráda účastním třeba olympiád dětí
a mládeže. Dodnes také vzpomínám na sokolku Maricu Potočkovou, se kterou jsem ve škole zažila
první pořádný tělocvik. Do té doby
jsme měli učitelku, která při vstupu
do tělocvičny maximálně odkládala
klobouk (úsměv).

Udělají vám radost i letošní
Vánoce?
Jako každému jinému člověku, který se těší na svátky klidu a rodiny.
Manžel Jiří i první syn Jirka mi už
umřeli, ale za druhým synem Vilémem a jeho rodinou pojedu do Prahy. Samozřejmě se potěším s rodinou a přáteli doma v Brně.

Všechno zvládáte v obdivuhodné kondici. Jezdíte ještě denně
na rotopedu?
Myslím, že je to záležitost ducha
i těla. Přece už Tyrš říkal – v zdravém
těle zdravý duch. Člověk by měl být
stále aktivní a zajímat se o nové
věci kolem. Proto chodím třeba do
univerzity třetího věku. A protože
rotoped se mi po přestěhování
nevejde do bytu, každý den začínám rozcvičkou. Chodím cvičit
a dvakrát týdně jdu plavat. Po Brně
chodím a nebo jezdím tramvají.
A kdyby bylo třeba, můžu doběhnout (úsměv).

Vladimír Koudelka
Foto: archiv autora

Věra Schuláková, provdaná
Růžičková, se narodila 10.srpna 1928 v Brně. Sportovní
kariéru začala jako skokanka
do vody v Klubu vodních sportů
Brno a jejím největším úspěchem bylo 2. místo na mistrovství republiky (vítězkou se stala
Marie Čermáková, pozdější
trenérka olympijské vítězky
Mileny Duchkové). Úspěchy
měla také v košíkové, kterou
hrála v prvoligovém SK Židenice. Nakonec se ale rozhodla
pro sportovní gymnastiku, se
kterou prožívá celý svůj život.
Jako členka Sokola Brno I se
zúčastnila olympiády 1948
v Londýně, kde přispěla
k vítězství družstva žen.
V neoficiální klasifikaci jednotlivkyň získala šesté místo.
Nemalou zásluhu na tomto
úspěchu měl její manžel a trenér Jiří Růžička. Po narození
prvního syna v roce 1949 se
začala věnovat trenérské práci.
Vedla i přípravu naší juniorské
reprezentace a podílela se na
přípravě anglických gymnastek. Byla činná jako mezinárodní rozhodčí a po roce 1989
se podílela na obnově sokolské
činnosti. Pracovala v předsednictvu Odboru sportu České
obce sokolské, jako náčelnice
Sokola Brno I a jako místostarostka Světového svazu sokolstva. V současné době stále
působí v sokolském hnutí a je
místopředsedkyní jihomoravského Klubu českých olympioniků. Je členkou Sportovní síně
slávy města Brna, držitelkou
Ceny města Brna za sport,
Ceny Českého olympijského
výboru Fair Play za celoživotní
činnost ve sportu a řady dalších ocenění.
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Sport

Závod přesvědčil, že se na Kraví hoře líhnou nové plavecké talenty
Listopadové plavecké závody
Memoriál Hany Raclové a Vladimíra Mazla, pořádané Kometou Brno v bazénu na Ponávce,
přinesly mnoho krásných zážitků a radosti.
Snad každé dítě toužilo získat cenný kov a ještě více třpytivý pohár
za vítězství v disciplínách 50 m prsa
dívky (ročníky 2002, 2003) a 50 m
kraul chlapci (ročníky 2002, 2003).
Velká podpora rodičů a trenérů
zajistila doplavání nejmladších
závodníků i na těch nejtěžších tratích jako 25 m a 50 m motýlek. Za
skvělé atmosféry se dětem podařilo
zaplavat mnoho osobních rekordů.
Velkým překvapením byla teprve
čtyřletá Petruška Dobešová z Kraví
hory, která si troufla hned na dvě
disciplíny a to 25 m volný způsob
a 25 m znak. Byla nejmladší účastnicí závodů a porážela o dva roky
starší soupeřky. Její o rok starší
sestřička Pavlínka Dobešová ze

stejného plaveckého oddílu porazila také starší soupeřky a vyhrála
nejen 25 m volným způsobem, ale
odnesla si také stříbrnou medaili
na 25 m znak. Nejmladší chlapec
Lukášek Doležal ukázal, že
v budoucnu bude obsazovat první
příčky, když bravurně zvládl disciplíny 25 m znak a 25 m volný způsob. Nebyli ale jedinými hvězdičkami zářící ten den. Děti z plaveckého
oddílu Kateřiny Haškové z Kraví
hory zazářily všechny.
Devítiletá Danielka Oplatková získala ve všech disciplínách zlatý
kov. I přes nachlazení se jí podařilo zaplavat mnoho osobních
rekordů a získat dokonce putovní
pohár za prvenství v disciplíně
50 m prsa. Její o rok starší týmová
kamarádka Míša Stránská bojovala jako lev a získala tři zlaté
medaile, jednu stříbrnou a taktéž
pohár. Ani chlapci nezůstali pozadu. Devítiletý Filípek Hladík s přehledem vyhrál všechny disciplíny

a byl oceněn čtyřmi zlatými kovy
a pohárem za nejlepší výkon na
50 m kraul. Ani Lucas Van Kranenburg si nenechal vzít vítězství
v žádné disciplíně a doplaval si
skvělým finišem i pro pohár. Svým
medailovým úspěchem přispěl
i sedmiletý Kája Kratochvíl, kterému se podařilo na 25 m znak
doplavat na celkovém druhém
místě ve své kategorii. Markétka

Fabiánková a Míša Hladík poprvé
v životě plavali 25 m motýl a hned
se jim podařilo umístit těsně pod
stupínky vítězů.
Sečteno a podtrženo – 19 medailí
a čtyři poháry jsou pro malé plavce trénující v bazénu na Kraví
hoře velkým úspěchem.


Kateřina Hašková,
trenérka plaveckého oddílu

K bruslení lákají Nové sady
Kluziště bude v provozu denně
od prosince do konce února.
Na Nové sady si mohou od 1. 12.
přijít milovníci klasického bruslení
zabruslit na strojově udržovanou
ledovou plochu o rozměrech hokejové třetiny. Otevírací doba je v blocích
od
10.00–11.15,
11.30–12.45,
14.00–15.15,

16.00–17.15,
18.00–19.15
a 20.00–21.15 hodin. Od pondělí
do pátku lze kluziště pronajmout
na I. (10.00–11.15 hod.) a II. blok
(11.30–12.45 hod.), přednost mají
školy. Od poloviny prosince bude
také otevřeno kluziště v areálu
koupaliště Kraví hora. Více na
www.kravihora-brno.cz.

(red)

Neziskové organizace

Nezávislé bydlení pomůže tělesně postiženým k samostatnému životu
života již od začátku listopadu.
Cílem projektu je umožnit lidem
s těžkým fyzickým postižením žít
běžným způsobem života v jejich
přirozeném prostředí za pomoci
osobních asistentů. Mohou tedy
bydlet v běžné zástavbě, chodit
do školy, zaměstnání, případně
stacionáře, navazovat sociální
kontakty nebo se účastnit dění ve

Ředitel Domova pro mne Libor Doležal přebírá nové byty
Čtyři lidé mohli díky projektu
občanského sdružení Domov
pro mne opustit ústavní péči
a začít žít ve vlastním bytě.
Sdružení Domov pro mne již dlouhou dobu usilovalo o otevření
vlastního chráněného bydlení.
Když se tento záměr nedařil,
vznikla myšlenka Nezávislého
bydlení. Realizace na sebe nenechala dlouho čekat.
„Tato forma nás nebude tolik ome-

zovat a pomůže nám lépe naplňovat naše poslání, které zní: Pomáháme lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem
života,“ objasnil ředitel sdružení
Domov pro mne Libor Doležal.
Zatím poskytne projekt zázemí
čtyřem obyvatelům, kteří dosud
byli odkázáni na ústavní péči. Ve
dvou bezbariérových bytech
v areálu Univerzitního kampusu
v Brně-Bohunicích dělají svoje
první „kroky“ do samostatného

14
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2012

městě. Součástí Nezávislého bydlení je služba osobní asistence
čtyřiadvacet hodin denně, sedm
dní v týdnu, po celý rok.
Domov pro mne sídlí na ulici Kounicova 43, více informací o jeho
činnosti na
www.domovpromne.cz.

(red)
Foto: Anna Vavríková, MF DNES

Děti mohou s Emilem poslat přání
handicapovaným sportovcům
Potěšit handicapované kamarády a navíc vyhrát pěknou
cenu mohou brněnští školáci
v soutěži Vánoce s Emilem.
Literární klání pořádá Nadační
fond Emil ve spolupráci
s městskou částí Brno-střed.
Úkolem soutěžících je napsat
text přání, který bude věnován
dětem s handicapem. Právě těm
totiž Nadační fond Emil již zhru-

ba deset let pomáhá sportovat.
„Advent je časem, kdy si lidé
obvykle mají chuť pomáhat více
než jindy a jsou k sobě otevřenější a vstřícnější. Proto doufáme, že naše soutěž školáky zaujme,“ uvedl ředitel Nadačního
fondu Emil Vítězslav Dohnal.
Text přáníčka musí obsahovat
slova Vánoce, Emil, Zelňák
a Sport, text děti musejí donést
Pokračování na straně 15

Neziskové organizace

Pokračování ze strany 14
od 30. listopadu do 18. prosince
na Zelný trh a vhodit do označené
schránky umístěné u pódia.
U každého přání musí být doplněno jméno a věk autora i telefonní
číslo na něj nebo na jeho rodiče.
Deset vybraných přání organizátoři soutěže odmění věcnými
cenami Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční na Zelném
trhu 20. prosince 2012 ve 13.00
hodin. Pravidla soutěže jsou také
na www.emilnadace.cz.
Nadační fond Emil za dobu své
existence od roku 2003 rozdělil
potřebným více než dvacet milio-

nů korun. Emil také pořádá
Evropské hry handicapované
mládeže, které se příští rok
v červnu uskuteční již popáté.
Hry jsou pro děti s postižením
unikátní příležitostí k setkání
s handicapovanými i nehandicapovanými vrstevníky. Členy
správní rady Nadačního fondu
Emil, kteří rozhodují o využití
prostředků a dohlížejí na činnost
fondu, jsou například herec
a moderátor Jan Kraus, několikanásobná olympijská medailistka Štěpánka Hilgertová nebo
mistr světa v cyklistice Jiří Ježek.

(red)

Lotos seznámil se svojí činností
Lotos Brno nabízí pobytové
i ambulantní služby lidem snažícím se zvládat závislost na
alkoholu a jejich blízkým.
Den otevřených dveří uspořádalo
sdružení 24. října ve svém sídle
na Dvořákově ulici. Na padesát
návštěvníků z protialkoholních
léčeben, partnerských organizací
i veřejnosti se přišlo do Lotosu
Brno podívat a seznámit se se
službami, které nabízí. Zájemci
byli provedeni zázemím, kde
Lotos Brno poskytuje ambulantní
služby, a vypravili se na návštěvu
bytů, které využívají klienti a klientky doléčovacího programu.
Lotos Brno působí v centru Brna
již od roku 2003, stěžejní službou
je až dvouletý doléčovací program

pro ženy i muže, kteří absolvovali
léčbu v protialkoholní léčebně
a potřebují podporu v životě
v abstinenci. Od letošního roku
nabízí pravidelné podpůrné skupiny či individuální poradenství pro
ženy i muže, kteří se chtějí naučit
zvládat svou závislost na alkoholu,
či pro jejich blízké. Více informací
lze získat v sídle sdružení na Dvořákově 13, na www.lotos-brno.cz
či nebo telefonu 543 255 383.


Mgr. Jan Kolář, Lotos Brno

Projekt
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Ratolest Brno se představí v televizi

Ratolest Brno byla vybrána
odbornou porotou mezi čtyři
neziskové organizace, které
budou podpořeny sbírkovými
Adventními koncerty České
televize.
Ratolesti Brno bude věnován
v pořadí třetí Adventní koncert
z pražské Lorety, který bude přenášen živě v neděli 16. prosince

od 17.00 hodin na prvním programu České televize. Diváci tak
mohou telefonicky nebo prostřednictvím dárcovské zprávy přispět
na činnost sdružení.
Podpora bude určena na zajištění
vzdělávání pro děti a mládež ze
sociálně vyloučené lokality v centru Brna. Více na www.ratolest.cz

Mgr. Jana Běhalová,
Ratolest Brno

Výstava upozorňuje na diskriminaci
Snímky z nové fotografické
soutěže vystavují v divadle
Reduta od 30. listopadu do
13. prosince.
IQ Roma servis uspořádal
novou fotografickou soutěž
s názvem „Chytil jsem u toho
cikána – v dobrém světle“, která
je jednou z částí projektu
„Romové pracují a chtějí pracovat“. Projekt upozorňuje na stále
se zhoršující postoj české veřej-

nosti vůči Romům a viditelným
způsobem reaguje na situaci,
kdy jsou jednotliví Romové stále
nuceni čelit diskriminaci a ponižujícímu přenosu negativních
kolektivních předsudků.
Hlavním tématem fotografické
soutěže, jejímž patronem a současně také vedoucím odborné
poroty byl známý fotograf
Jindřich Štreit, jsou pracující
Romové.

(red)

Neziskové organizace zvou veřejnost na předvánoční setkání a tanec

Výrobky z chráněných dílen,
besedy i výstavu fotografií
nabízí setkání neziskových
organizací na rektorátu Vyso-

kého učení technického v Antonínské ulici.
Na setkání neziskových organi-

zací spojeném s prodejem výrobků z chráněných dílen si návštěvníci mohou 14. prosince v čase
od 10.00 do 18.00 hodin a 15.prosince od 10.00 do 16.00 hodin
vychutnat předvánoční atmosféru
přímo v centru Brna. Těšit se
můžou i na setkání s lidmi s handicapem okořeněné hudbou,
besedami, prezentacemi výcviku
asistenčních psů a dalšími aktivitami. Předvánoční atmosféra,
voňavý punč, prodej vánočních
stromků v květináči, anebo soutěž
o nejlepší cukroví budou dovršením pohodových dnů.
Na pódiu zaznějí písničky v podání klientů sociálních zařízení,

zhlédnout bude možné i krátké filmy a výstavu nejlepších fotografií
sedmnáctého ročníku fotosoutěže Život nejen na kolech. Ve veřejné sbírce zde můžou pomoct jednomu z klientů Ligy vozíčkářů
s roztroušenou sklerózou získat
asistenčního psa.
Doprovodný program akce nabídne 14. prosince od 19.30 hodin
v Bezbariérovém divadla Barka
vystoupení integračních tanečních souborů.


Aneta Šedá,
Liga vozíčkářů
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fax / tel : +420 547 244 410
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SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU

Vyrobíme vám jakoukoliv
skříňku dle vašeho zadání.
–
–
–
–

Nyní AKCE 30% SLEVA na:
OHRANĚNÉ NAFORMÁTOVANÉ DÍLCE
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
VÝBĚR Z 300 DEKORŮ,
LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB
cena je bez montáže a vrtání
(možno dodat).

Domestav, Špitálka 23, Brno
www.kovaninabytkove.cz, M: 776 334 190

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

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]
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Pro objednání volejte 722 400 600

Proti bolestem,
únavě a nespavosti
Akupresurní podložka Iplikátor využívá sil vašeho vlastního těla. Odstraňuje či zmírňuje zdravotní
problémy jako nespavost, bolesti zad a krční páteře, svalovou únavu nebo bolesti v kloubech.

Schváleno jako zdravotnická nafukovací vložka
pomůcka – doporučováno
líkaři po celém světě!
Při objednávce obou Iplikátorů

ZDARMA

799 Kč

Iplikátor Velký
36 x 68cm

399 Kč

649 Kč

Iplikátor Malý
19 x 35 cm

299 Kč

www.iplikator.cz

5DNRXVNiGiOQLþQt
]QiPND='$50$

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí
Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov
Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
úterý
8–13 hod.
středa
8–13 hod.
čtvrtek
8–11 hod.

1HWUDSWHVHQDRNUHVNiFK
%OLåãtLQIRUPDFHDSRGPtQN\
DNFH9iPVGČOtQDSRERþFH

tel. 777 268 848

0RUDYVNpQiPČVWt%UQR
7HOHIRQ
(PDLOEUQR#FNQHFNHUPDQQF]

REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ

ZZZFNQHFNHUPDQQF]

DARUJ BEZ OBAV

Straší Vás představa nevhodně vybraného vánočního dárku?
V době od 27. 12. 2012 do 13. 1. 2013 můžete bez obav vrátit nerozbalený dárek
v původním, neporušeném obalu, a my vám zboží vyměníme nebo vrátíme
zpět peníze, i když od jeho zakoupení uplynula delší lhůta než 14 dní.
Nakupujte proto již nyní s předstihem a vyhněte se předvánočnímu stresu na poslední chvíli.

Prodejna Showroom internetového obchodu
www.kasa.cz Navštivte naši prodejnu KASAHOUSE a nakupte za internetové ceny.
841 800 800

Heršpická 6, Brno

PO-PÁ 9-19, SO 9-13

17
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2012

Inzerce

Starožitnosti
Starožitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. 9, 12 – zastávka Konopná

! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !

HOTEL ROYAL RICC****
STAROBRNĚNSKÁ 10
602 00 BRNO-STŘED
Telefon: +420 542 219 262
Gsm: +420 736 487 948
Web: www.royalricc.cz
E-mail: rezervace@royalricc.cz

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 dalšíhch 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

>dE/ds1

Potřebujete rychle peníze?

aWZ<zнKWZsz

www.

sşĚĞŸƐŬĄϮϰ

<ǀĂůŝƚĂĂŵşƌŶĠĐĞŶǇ
dĞů͘ϱϰϯϮϭϮϱϮϬ

ϵ͘ϯϬʹϭϮ͘ϬϬͬϭϯ͘ϬϬʹϭϳ͘ϯϬ
dŽƚŽũĞŬƵƉſŶŶĂƐůĞǀƵϭϬй

Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás

.cz

602 286 666

Nestačíte splácet
půjčené peníze?
Pomůžeme Vám vyřídit

OSOBNÍ
BANKROT

Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

Tel.: 777 693 625

T&C DOMOV s.r.o.

www. icarustrade.cz
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Základní školy zvou děti k blížícímu se zápisu do prvních ročníků
Vážení rodiče,
vzhledem k blížícím se lednovým zápisům do 1. tříd základních škol
pro školní rok 2013/2014 vám představujeme jednotlivé základní
školy v městské části Brno-střed.
Povinná školní docházka začíná podle školského zákona počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku. K plnění povinné školní docházky v tomto školním roce
může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od
září do konce června příslušného školního roku, pokud je
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince k plnění povinné školní docházky je také
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře.
Zákonný zástupce dítěte je povinen je přihlásit k zápisu, a to v době
od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku. Při zápisu ve škole získáte i případné
informace o možnostech a podmínkách odkladu školní docházky.
Konkrétní doba zápisu do každé základní školy je stanovena
ředitelem této školy. Jednotlivé termíny naleznete v tomto přehledu.
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který je
povinen přijmout přednostně žáky s místem trvalého pobytu
v příslušném spádovém školském obvodu. Při dostatečném počtu
volných míst však záleží na rodičích, jakou základní školu pro své
dítě zvolí. Všechny naše základní školy pracují na základě svých
vlastních školních vzdělávacích programů a nabízejí širokou škálu
profilací, mezi kterými si mohou rodiče vybrat.

Základní škola Brno, Antonínská 3
Kontakty: telefon: 541 213 142
e-mail: zsantoninska@zsantoninska.cz, www.zsantoninska.cz
Dny otevřených dveří:
20. 12. 2012 (vánoční dílny – 8.00–12.00 hodin)
11. 1. 2013 (8.00–12.00, 14.00–16.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
18. 1. 2013 (14.00–18.00 hodin)
19. 1. 2013 (9.00–12.00 hodin)

Základní škola Antonínská má svůj školní vzdělávací program nazvaný
„Výhra pro naše děti“. Výhrou je míněná rozšířená výuka cizích jazyků.
Škola je jednou z těch, které nabízejí dětem výběr ze dvou jazyků od
prvního ročníku. Rodiče pro své děti volí výuku angličtiny nebo němčiny,
v pátém ročníku pak přistupuje povinně výuka obou jazyků. Ze znalosti

cizích jazyků vyplývají mnohé aktivity, které jsou pro žáky do školního
programu zahrnuty:
Němčina
– výjezdy do předvánoční Vídně s návštěvou vánočních dílen na radnici
– složení zkoušky Fit in Deutsch 1 a Fit in Deutsch 2
– spolupráce se školami v Rakousku a Německu
– spolupráce s Österreich Institutem
– spolupráce s Goethe Institutem
– dopisování
– německé olympiády
Angličtina
– jazykově poznávací pobyty ve Velké Británii
– účast na mezinárodních projektech, jejichž komunikativním jazykem
je angličtina
– účast v projektu „Child Sponsorship Programme“ (škola má nového
adoptivního spolužáka z Indie – dopisování v angličtině).
Vedle rozšířené jazykové výuky škola nabízí předměty v rámci povinně
volitelných předmětů – různé typy seminářů, především se zaměřením
na přírodní vědy a etickou výchovu. Každoročně škola pořádá lyžařský
a snowboardový výcvik. Žáci se zapojují do široké škály zájmových
útvarů – jazykových, sportovních, uměleckých aj. Pro žáky 1. stupně
je zajištěna pestrá činnost ve školní družině. Škola je zařazena do projektu Otevřená škola.

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8
Kontakty: telefon: 543 212 725
e-mail: vedeni@bakalka.cz, www.bakalka.cz
Dny otevřených dveří:
28. 11. 2012 (8.00–12.00 hodin)
9. 1. 2013 (8.00–12.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2013 (14.30–18.00 hodin)
16. 1. 2013 (14.30–18.00 hodin)
17. 1. 2013 (14.30–18.00 hodin)
Jedná se o školu s rozšířenou výukou cizích jazyků.
Vytvořením školního vzdělávacího programu „Naše výsledky hovoří
cizími jazyky“ se završila snaha o co nejkvalitnější výuku nejen
v cizích jazycích. Součástí vzdělávacího programu je výuka angličtiny
od 1. ročníku pro všechny žáky a povinná výuka druhého cizího
jazyka od 6. ročníku, kde si žáci mohou vybrat mezi jazykem německým a francouzským. Cílem je co nejkvalitněji připravit žáky na
další studium a u každého žáka využít maxima jeho osobních schopností.
Díky tomu, že škola disponuje dostatečným počtem pedagogů, kteří
jsou odborně i pedagogicky způsobilí vyučovat i jiné předměty v anglickém jazyce, jsou ve škole vyučovány se schválením MŠMT již šestým
rokem v anglickém jazyce předměty pracovní činnosti a informatika.
Tímto krokem získala škola jedinečné postavení nejen mezi školami
na území města Brna, Jihomoravského kraje, ale i v rámci celé republiky.
Oba předměty nebyly vybrány náhodně, v pracovních činnostech
vyučovaných v anglickém jazyce si žáci posilují jazykové znalosti přímo
v konkrétních každodenních situacích a výuka informatiky vychází
z anglické terminologie.
Škola také nabízí jako jediná škola v Jihomoravském kraji žákům již
od 2. ročníku přípravný kurz ke Cambridge zkouškám, které jsou každoročně pořádány v květnu ve spolupráci s Britskou radou a vedou
k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Nejen na podporu a rozvoj jazykového vzdělávání nabízí škola širokou
škálu mimoškolních aktivit, např. kroužky anglické konverzace, francouzské konverzace, německé konverzace, kroužek španělštiny, výuku
náboženství, individuální logopedickou intervenci, dyslektický kroužek,
pro 1. roč. kroužek „Psaní jako hraní“, fungující knihovnu českých
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i cizojazyčných titulů, výuku hry na flétnu, na kytaru, školní kapelu,
přírodopisně-zeměpisný kroužek, výtvarně-dramatický kroužek, kroužek šachu, kroužek deskových her, kroužek badmintonu, kroužek
výtvarné výchovy a keramiky, kroužek juda.
K ověřování komunikačních dovedností v cizích jazycích a za účelem
poznávání škola každoročně pořádá kulturně poznávací zájezdy do
evropských zemí – např. Anglie, Francie, Rakouska, Německa, Belgie,
Švýcarska a dalších. Stejnému účelu slouží také mezinárodní projekty,
do nichž je škola zapojena a v jejichž rámci žáci komunikují se svými
vrstevníky v cizím jazyce. Žáci mají také možnost prezentovat nabyté
znalosti a dovednosti na veřejných vystoupeních (školní akademie,
besídky, vánoční vystoupení na nám. Svobody a další). Na jejich vystoupení se pravidelně těší senioři domovů důchodců a LDN v Brně.
Dlouhodobě nadprůměrná kvalita učitelského sboru byla hlavním kritériem, na základě kterého byla škola vybrána Pedagogickou fakultou,
Fakultou sociálních studií a Fakultou sportovních studií MU k výchově
a výcviku budoucích pedagogů, a má statut fakultní školy.
Škola disponuje velmi kultivovaným pracovním prostředím. Ke zvýšení
efektivity výuky slouží řada odborných učeben vybavených nejmodernější výukovou technikou. V posledních letech budova školy prošla
generální rekonstrukcí, škola tak ve všech ohledech vyhovuje nejvyšším
nárokům na materiální podmínky vzdělávání a optimální pracovní
klima.
Pro ověřování studijních výsledků žáků a srovnávání výsledků vzdělávání v rámci celorepublikového šetření se žáci zapojují do testování
firmy SCIO Stonožka (testy prošli žáci v 3., 4., 5., 7., 8. a 9. ročnících),
velké úspěchy škola zaznamenala v mezinárodním testování PISA.
Mezinárodní společnost Mensa si vybrala školu pro testování IQ žáků
od 1.–9. ročníku a žáci se zapojují do soutěží Mensy – např. Logická
olympiáda. Ve všech těchto studiích žáci dosahovali nadstandardních
výsledků, mnohdy o desítky procent předčili v úspěšnosti svoje vrstevníky z Jihomoravského kraje i z celé ČR, jak v rámci základních škol,
tak i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Dalším výsledkem práce školy je vysoká úspěšnost při přijímání žáků
na SŠ – např. ve školním roce 2011/2012 bylo ze 48 žáků 9. ročníku
přijato 47 žáků ke střednímu vzdělávání, z nich 32 na gymnázia, 14 na
střední odborné školy a 1 žák na 3letý obor SOU. Žáci již tradičně
výrazně uspěli také při přijetí na víceletá gymnázia jak šestiletá, tak
osmiletá, i když v posledních letech je na škole patrný trend, že žáci
a jejich rodiče dávají přednost dokončení kvalitního základního vzdělání
na škole a na víceletá gymnázia se hlásí podstatně méně zájemců,
než v dřívějších letech.
Vynikajících výsledků dosahují žáci školy při olympiádách a soutěžích,
jak na městské a regionální, tak i na celostátní úrovni.

Základní škola Brno, Horní 16
Kontakty: telefon: 543 214 361
e-mail: info@zshorni.cz, www.zshorni.cz
Dny otevřených dveří:
15. 1. 2013–17. 1. 2013
Zápis do prvního ročníku:
18. 1. 2013 (14.00–18.00 hodin)
19. 1. 2013 (9.00–12.00 hodin)
Celý školní areál je situován v klidné a bezpečné části města Brna
nedaleko centra s dobrou dostupností městské hromadné dopravy.
Okolí školy (lesopark na Červeném kopci) a hřiště s umělým povrchem
skýtá velmi dobré možnosti pro sportování a činnost školní družiny.
V budově školy je bazén se slanou technologií a prostorná tělocvična.
Škola se snaží o co nejkvalitnější výuku cizích jazyků. Žáci mají již od
1. třídy možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka. Zde zkušení
učitelé hravou a nenásilnou formou vytvářejí u dětí základy pro povinnou
výuku Aj od 3. třídy. Je posílena hodinová dotace výuky anglického
jazyka a to až na 5 hodin za týden.
Škola umožňuje žákům po celou dobu školní docházky pravidelně
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využívat výpočetní techniku. A to v rámci všech předmětů, kdy slouží
hlavně k zábavnému procvičování probrané látky, ale hlavně zavedením
předmětu informatiky už od 5. ročníku.

Preferuje se sportovní výchova, žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu
stylu, a proto jsou organizovány pravidelné zimní lyžařské výcvikové
kurzy, školy v přírodě a týdenní pobyt dětí u moře. Tyto akce jsou mezi
dětmi velmi oblíbené a navíc napomáhají k vytvoření užších vztahů
mezi žáky a učiteli.
Novinkou je pořádání adaptačního programu žáků šestého ročníku
s třídními učiteli podle předem daného plánu na začátku školního roku.
Část programu, která je vedena speciální pedagožkou, je zaměřena
na zvládnutí správných návyků při učení ve škole i při domácí přípravě,
na práci s textem, na rozvíjení schopnosti formulovat myšlenku, názor
a prezentovat jej. Cílem psychologické části je podpořit stmelení kolektivu, vytváření pozitivních vztahů mezi spolužáky ve třídě, zlepšení
třídní atmosféry a rozvíjení schopnosti sebepoznání.
Žákům jsou nabízeny od 7. ročníku tyto volitelné předměty: německý
jazyk, cvičení z českého jazyka, sportovní hry, technické práce, informatika, zeměpisný seminář, ale i vaření.
Škola se intenzivně zabývá žáky se speciálními potřebami. A to nejen
ve třídách s ostatními dětmi individuálním přístupem, ale i v mimořádných hodinách s pomocí speciálního pedagoga, který podle integračního programu provádí reedukaci poruch. Další možností je výuka ve
speciální třídě s malým počtem žáků pod vedením speciálních pedagogů. O vhodné formě výuky se mohou rodiče poradit s kvalifikovanými
učiteli a speciálními pedagogy.
Po celou dobu školní docházky je žákům i rodičům k dispozici speciální
pedagog, výchovný poradce a preventista, kteří tvoří Školní poradenské
pracoviště. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami.
Pro volnočasové aktivity žáků jsou ve škole zřízeny kroužky: angličtina
hrou, atletika, florbal, tancování, kondiční i závodní plavání, judo, hip
hop, informatika, cvičení Čj a M a keramika.
Žákům 1.–4. ročníku je nabízena školní družina, která zajišťuje relaxaci
a zájmovou činnost. Probíhá projekt „Vše pod jednou střechou“ tzn.,
že všechny kroužky, které jsou vhodné pro žáky 1. stupně, jsou časově
sladěny s činností ŠD tak, aby se dalo vyhovět co největšímu počtu
zájemců.
Žáci mají možnost stravovat se v prostorné jídelně a vybírat si z nabídky
dvou jídel a několika druhů salátů.
Předškolákům je nabízen kurz, v němž jsou nenásilnou formou připravováni na vstup do školy.

Základní škola Brno, Hroznová 1
Kontakty: telefon: 543 211 912, 543 216 880
e-mail: vedeni@zshroznova.cz, www.zshroznova.cz
Dny otevřených dveří:
11. 1. 2013 (8.00–11.40 hodin)

Naše školy
Zápis do prvního ročníku:
18. 1. 2013 (14.00–17.00 hodin)
19. 1. 2013 (9.00–11.00 hodin)
Ve škole budou prvňáčci již sedmý rok vzděláváni podle vlastního
školního vzdělávacího plánu. Žákům prvního ročníku je věnována
maximální péče, protože toto období považuje škola za rozhodující
pro vztah, který si děti ke škole vytvoří. Jejich třídy jsou umístěny
v samostatné budově uprostřed zahrady, kde je zaručeno klidné,
nestresující prostředí bez zvonění, s možností časového dělení
výuky podle potřeb dětí a uvážení učitelky.
K žákům je přistupováno individuálně, pro mimořádně nadané
existuje možnost rozšíření vzdělávání prostřednictvím výukových
programů. Žákům s vývojovými poruchami učení je nabízena
náprava v lekcích vedených speciální pedagožkou.
Vyučující i rodiče mají již dvacetiletou zkušenost se slovním
hodnocením žáků první třídy, ve kterém se bude i v příštím roce
pokračovat. Exkluzivitou je bezplatná výuka angličtiny od první třídy.
Škola je jednou z deseti pilotních škol projektu Magistrátu města
Brna „Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně“.
Prvňáčkům jsou určeny rovněž kroužky keramiky, výtvarných
i sportovních činností, a dalších aktivit prostřednictvím školní
družiny. Dále škola nabízí pro zájemce od třetí třídy přípravu
k mezinárodní jazykové zkoušce z angličtiny YLE – Movers.
Anglický klub a výuku němčiny jako druhého jazyka poskytuje
škola od šestého ročníku. Nově se mohou žáci 7.–9. třídy
připravovat na zkoušku z německého jazyka Fit in Deutsch.
Informatika včetně využívání internetu je vyučována formou
povinné i zájmové činnosti.
Kvalita vzdělávání a přípravy žáků na střední školy se ověřuje
pomocí celoplošných testů žáků z Čj, M a Aj v 5. a 9. ročníku. Děti
mají možnost vyzkoušet si zkoušky na střední školu „nanečisto“.

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
Kontakty: telefon: 542 212 689
e-mail: reditel@zshusova.cz, www.zshusovabrno.cz
Dny otevřených dveří (v budově školy I. stupně Rašínova 3):
10. 1. 2013 (8.00–10.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku (v budově školy I. stupně Rašínova 3):
17. 1. 2013 (14.00–17.00 hodin)
18. 1. 2013 (14.00–17.00 hodin)
19. 1. 2013 (9.00–12.00 hodin)

Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nachází se v centru města s výbornou dopravní obslužností. Třídy na prvním stupni jsou naplňovány maximálně do počtu
25 žáků. Řada tříd je vybavena interaktivními tabulemi, nová moderní
počítačová učebna sestává z 24 žákovských stanic.
Podle školního vzdělávacího programu „Na Husovu chodíme rádi“ se
angličtina vyučuje od 1. ročníku se zvýšenou hodinovou dotací i v dal-

ších ročnících. Při výuce angličtiny je využíváno přítomnosti rodilých
mluvčích. Od 7. ročníku si žáci mají možnost zvolit druhý cizí jazyk
(němčinu nebo francouzštinu). Výuka probíhá s využitím daltonských
prvků. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti
za výsledky své práce. V učebním procesu je respektována individualita
dítěte.
Škola má dlouhodobě výborné výsledky v reedukaci žáků s poruchami
učení a ve vzdělávání mimořádně nadaných žáků, kde spolupracuje
s Centrem nadání. Na škole také velmi dobře funguje školní poradenské
pracoviště v čele se školní psycholožkou a speciální pedagožkou.
Škola úspěšně zapojuje žáky do mezinárodních projektů, např. v rámci
aktivit e-Twinning, za které již dvakrát obdržela ocenění Quality Label.
Školní rok zpestřují také celoškolní projektové dny, například Den světových náboženství, Den plný kultury, Husovská noc, Den zdravého
životního stylu atd.
Škola dále nabízí ranní i odpolední školní družinu, širokou paletu nepovinných předmětů a zájmových kroužků (angličtinu s rodilým mluvčím,
německý jazyk, francouzský jazyk, sportovní hry, házenou, florbal,
keramiku, zobcovou flétnu, zábavnou logiku, sborový zpěv, mažoretky,
náboženství aj.), výuku plavání (2. a 3. ročníky), výuku bruslení (3. a 4.
ročníky) a dopravní výchovu na prvním stupni.
Na prvním stupni jsou pravidelně pořádány školy v přírodě, žáci druhého
stupně absolvují vedle školních výletů také tematické exkurze, lyžařský
kurz a zahraniční kulturně poznávací zájezdy (Nizozemsko, Polsko,
Rakousko, Francie aj.).

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4
Kontakty: telefon: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz, www.kotlarska.cz
Dny otevřených dveří:
13. 12. 2012
Zápis do prvního ročníku:
18. 1. 2013 (14.00–18.00 hodin)
19. 1. 2013 (9.00–12.00 hodin)
Výuka na této škole probíhá podle školního vzdělávacího programu
„Škola pro život ve 21. století“. Tento program vytváří prostor pro tvůrčí
rozvíjení znalostí a dovedností žáků. Vede žáky k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti za výsledky své práce. V učebním procesu je
respektována individualita dítěte.
Tyto cíle jsou realizovány také prostřednictvím projektů Zdravá škola,
Tvořivá škola a Otevřená škola. Jejich náplní je stálá péče o vytváření
zdravého prostředí školy,
zdravé učení, pozitivní rozvíjení vztahů, příznivé klima školy, úzká spolupráce školy s rodinou a výchova ke zdravému životnímu stylu.
Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogové, kteří využívají při své
práci moderní vyučovací metody, rozvíjející osobnost žáků v klidné
a přátelské atmosféře, založené na respektu a empatii.
Škola má zájem na všestranné vzdělanosti žáků, proto je nabízena
možnost rozšířené výuky hudební, výtvarné nebo tělesné výchovy
podle vlastního výběru na prvním stupni, na druhém stupni možnost
výběru z mnoha volitelných předmětů (například matematika navíc,
výtvarné činnosti, praktická čeština, dramatická výchova a další).
Ke komplexní vzdělanosti generace 21. století patří neodmyslitelně
také jazyková vybavenost, proto je výuka cizích jazyků na této škole
jednou z priorit. Již od 1. ročníku je navýšena dotace hodin jazyka
anglického, od 5. ročníku probíhá výuka i s rodilým mluvčím. Na druhém
stupni mají žáci na výběr z dalších jazyků (němčina, francouzština
a ruština). Od letošního roku žáci školy skládají mezinárodně uznávanou
zkoušku Cambridge Exam, na kterou jsou připravováni již od 3. ročníku.
Znalost cizího jazyka žáci uplatňují při každoročních pobytech v zahraničí (Francie, Anglie, Rakousko).
Škola má zájem na tom, aby žáci trávili i volný čas plnohodnotně, proto
jim nabízí pestrou škálu kroužků a zájmových útvarů.
Všechny třídy 1. stupně jezdí každoročně na školy v přírodě, žáci
2. stupně jezdí na výlety a lyžařské kurzy.
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Naše školy
Ke sportu jsou využívány dvě tělocvičny a ve vnitrobloku hřiště s parkem.
Žáci se úspěšně zapojují do řady sportovních soutěží. Kromě toho
žáci druhých tříd mají celoroční kurz plavání a žáci čtvrtých tříd kurz
bruslení.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21
Kontakty: telefon: 533 433 611
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, www.zskrenova.cz
Dny otevřených dveří:
18. 1. 2013 (8.00–13.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
18. 1. 2013 (14.00–18.00 hodin)
25. 1. 2013 (14.00–18.00 hodin)

Škola nabízí multikulturní prostředí s individuálním přístupem ve třídách
se sníženým počtem žáků. Ve třídách speciálních pak nabízí výuku
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je
také jednotřídní mateřská škola, dvě třídy přípravného ročníku a školní
družina. S přípravou dětí na vzdělávací proces začíná již mateřská
škola na Mlýnské 27. Má vytvořen vlastní vzdělávací program s prvky
Zdravé MŠ a zdravého životního stylu. Spolupracuje s psychologem
a Školním poradenským pracovištěm. Využívá prožitkové učení, výtvarné, pracovní a pohybové činnosti. Nezastupitelnou roli v přípravě na
vstup do prvního ročníku základní školy hraje přípravný ročník pro
sociokulturně znevýhodněné děti. V předškolním vzdělávání a v prvních
ročnících základní školy je v rámci projektu dětem poskytována logopedická péče. Na obou stupních školy učitelům vypomáhají asistenti
pedagoga a díky níže uvedeným projektům je umožněna individuální
a skupinová výuka. Výukové a výchovné problémy pomáhá sociokulturně znevýhodněným žákům a jejich rodičům řešit rozšířené školní
poradenské pracoviště. Škola neustále pracuje na zkvalitňování podmínek pro vzdělávání svých žáků, a to zejména prostřednictvím projektů
spolufinancovaných ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
V tomto školním roce pokračuje realizace projektu partnerské školy
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 s názvem Inkluzivní vzdělávání žáků
ve školách „spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám – v tzv. romských
školách.
Na škole startuje nový projekt OP VK „Křenka – zážitkem k inkluzi“,
jehož cílem je zpřístupnění kvalitního neformálního vzdělávání pro
všechny bez rozdílu. Projektové aktivity umožňují prostřednictvím celodenního programu přirozené propojení formálního a neformálního
vzdělávání na škole a významně přispívají k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Náplň projektu je proto rozdělena do 4 skupin činností –
aktivit:
– pravidelná zájmová činnost pro děti i rodiče,
– osobnostně sociální výchova, etická výchova a poradenství,
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– posílení klíčových kompetencí (čtenářská a finanční gramotnost),
– otevřený (nízkoprahový) klub Křenka.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b
Kontakty: telefon: 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz. www.zskridlovicka.cz
Dny otevřených dveří:
5. 12. 2012 a 10. 1. 2013
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2013 a 16. 1. 2013

Škola se nachází v blízkosti centra města Brna s velmi dobrou dopravní
dostupností. Od 1. září 2006 vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Heuréka.
Díky vysoké kvalitě pedagogické práce již řadu let působí škola jako
fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Škola patří k zakládajícím členům Asociace českých daltonských škol
a jako pilotní škola je také členem světové organizace Dalton International. Prvky daltonského přístupu prolínají výuku ve všech ročnících.
Na 2. stupni jsou dílny samostatné práce organizovány pro žáky jednoho
ročníku vždy ve stejný den v týdnu.
Základní daltonské principy – volnost, samostatnost a spolupráce –
přinášejí větší zodpovědnost žáků za individuální učební výsledky.
Bohatou tradici mají třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky pro žáky 6.–9. ročníku. Učební plán
je rozšířen o hodiny matematiky, fyziky a chemie, navíc je zařazena
výuka informatiky.
Na ZŠ Křídlovická je také zajištěna nadstandardní péče pro žáky se
specifickými poruchami učení pod vedením odborných učitelů. Na
prvním stupni probíhá výuka souběžně s vyučováním, na druhém
stupni v odpoledních hodinách.
Přijímány jsou také nadané děti, které jsou integrovány do běžných
tříd 1. i 2. stupně a budou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích
plánů. Péče o tyto nadané děti je zajišťována ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a českou Mensou.
Na škole pracuje od roku 2007 Klub dětí a jejich rodičů. Potkávají se
zde děti nadané matematicky, lingvisticky, děti s bystrou logickou
úvahou a děti hravé a ochotné rozšiřovat si obzory všemi směry, a to
i v oblasti sociální a emoční. Činnost klubu zajišťuje dohromady 5 pedagogů z 1. i 2. stupně školy. Zábavnou a herní činností se rozvíjejí u dětí
intelektové předpoklady, hrají se týmové hry, pořádají se exkurze
a tematické výlety. Klub je otevřený rodičům i dětem ve věku 5–10 let,
a to i dětem z jiných škol. Život klubu pomáhají organizovat i rodiče.
Škola jim s důvěrou svěřuje vedení některých schůzek, dodávají typy
pro návštěvy zajímavých míst, připravují přednášky a společně s dětmi
hrají hry. Klub úzce spolupracuje s Mensou České republiky.
Ve škole jsou kromě tří počítačových učeben i učebny s interaktivními
tabulemi. Škola nabízí žákům pobyty v přírodě, adaptační kurzy, lyžařský výcvik. O kvalitě výuky svědčí nejen četné úspěchy žáků v soutěžích

Naše školy
a olympiádách, ale i výsledky přijímacího řízení žáků 9. ročníku v minulých letech.

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22
Kontakty: telefon: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz
Dny otevřených dveří:
10. 1. 2013
Zápis do prvního ročníku:
18. 1. 2013 a 19. 1. 2013
Škola se specializuje na práci s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Podařilo se vytvořit a uvést do života komplexní výchovně
vzdělávací program. Pilířem tohoto programu je idea školy s celodenním
programem. Ve škole pracuje více než dvacet kroužků (např. kroužky
hudební, taneční Jagori, výtvarný, keramický, přírodopisný, sportovní
a kroužky informatiky, přípravy na přijímací zkoušky, dále kroužky pro
nadané žáky, kroužky doučování a kroužek školního časopisu Amaro
Jilo a posilovna).
Škola má připravenu nabídku pro všechny věkové kategorie dětí (dvě
MŠ, tři přípravné třídy, devět ročníků ZŠ, kurz pro získání základního
vzdělání v denní i dálkové formě). Ve škole pracuje šest asistentů pedagoga a školní poradenské pracoviště.
Škola se aktivně účastní života v městě Brně. Pro rodiče a širokou
veřejnost pořádá hudebně taneční festival Amari Kereka (23. 5. 2013),
školní akademii (18. 12. 2012), oslavu Dne Romů (8. 4. 2013), Vánoce
na Zelňáku (10. 12. 2012).

aktivity jako výtvarné práce, sportovní hry či dramatickou výchovu.
Pro děti jsou během školního roku pořádány různé akce a soutěže, např.
dlabání dýní, školní superstar, barevný týden, čertovské malování,
vánoční dílny a karneval, na jaře velikonoční dílny a soutěže ke dni dětí.

Základní škola Brno, Úvoz 55
Kontakty: telefon: 541 213 257, 541 215 114 – školní družina
e-mail: skola@zsuvoz.cz, www.zsuvoz.cz
Dny otevřených dveří:
10. 1. 2013 (8.00–17.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2013 (13.00–18.00 hodin)
16. 1. 2013 (13.00–18.00 hodin)

Základní škola Brno, nám. Míru 3
Kontakty: telefon: 543 211 805
e-mail: zsmiru@zsmirubrno.cz, www.zsmirubrno.cz
Dny otevřených dveří:
10. 1. 2013
Škola na zkoušku:
15. 1. 2013
Zápis do prvního ročníku:
18. 1. 2013 (14.00–18.00 hodin)
19. 1. 2013 (10.00–12.00 hodin)
Menší škola rodinného typu, v krásném a klidném prostředí mezi Kraví
horou a Wilsonovým lesem. Škola nemá vyhraněnou profilaci, ale
v současnosti se zaměřuje především na výuku jazyků. Anglický jazyk
se vyučuje v prvních a druhých třídách dvakrát týdně, od třetí třídy již
tři hodiny týdně, od II.stupně pak 4 hodiny týdně. Od 7. třídy se vyučuje
druhý cizí jazyk. Děti si mohou vybrat mezi ruštinou a francouzštinou.
Druhý jazyk se vyučuje 3 hodiny týdně. V hodinách informatiky se pracuje s notebooky, počítači i interaktivními tabulemi. Žáci se pravidelně
účastní olympiád v Čj, matematice, zeměpisu a přírodopisu. V 9. ročníku
mají povinně volitelný předmět Cvičení z Čj sloužící jako příprava na
přijímací zkoušky.
Mladší ročníky mohou vyjíždět na školy v přírodě, starší každoročně
na školní lyžařský výukový zájezd. Během roku je pro děti připravována
řada přírodovědných výletů po naší republice.
Škola klade důraz na příjemnou atmosféru pro žáky, učitele i rodiče.
Učitelé mají ke každému žákovi individuální přístup a pracují i s žáky
se speciálními výukovými potřebami, kterým je sestavován po doporučení poradny individuální vzdělávací plán.
Škola nabízí i mimoškolní vzdělávací aktivity jako keramický a výtvarný
kroužek v nově zrekonstruované keramické dílně, počítačový kroužek
ad.
Výuka je často zpestřována tematickými výlety a exkurzemi, návštěvami
divadla Radost, planetária, Moravského zemského muzea, Knihovny
J. Mahena, Lipky. Na škole má své sídlo soukromá lidová škola umění
a odpoledne se děti mohou zabavit moderní gymnastikou nebo v tělovýchovné jednotě Radost či v tanečním kroužku.
Po vyučování je dětem nabízena školní družina, která nabízí rozličné

Škola má za sebou již více než půlstoletí své existence a během této
doby se právem zařadila na přední místo mezi brněnskými základními
školami. Veřejnosti se zapsala do povědomí jako sportovní škola, ale
v současnosti jde o školu s velmi širokým zaměřením a intenzivní
výukou nadaných.
Hned od svého vzniku kladla škola velký důraz na rozvoj sportovních
dovedností dětí, pro nějž vytvářela a dodnes vytváří vynikající podmínky.
Tradiční je na Úvoze především výuka ledního hokeje, při níž mladí
sportovci navštěvují přilehlý zimní stadion.
Ve školním roce 2007/2008 byla na prvním stupni zahájena skupinová
výuka nadaných a mimořádně nadaných žáků. Výuka ve skupinách
je cíleně akcelerována a obohacována. Naším cílem je celkový rozvoj
osobnosti ve všech oblastech vzdělávání s přihlédnutím na specifiku
nadání. V září 2013 zahájíme realizaci projektu „Skupinová výuka
mimořádně nadaných dětí na Úvoze II“, který bude pokračováním
výuky mimořádně nadaných žáků na druhém stupni školy.
Žáci využívají ke své práci moderní odborné učebny – počítačové a jazykové učebny, informační centrum, hudebnu a ateliér, chemickou a fyzikální laboratoř, modelovnu, cvičnou kuchyňku, školní divadélko atd.
Ve škole pečujeme o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pod
vedením speciálních pedagogů a logopeda. Zajišťujeme plavecký
výcvik žáků 3. tříd, školy v přírodě, lyžařský výcvik, vodácké a cyklistické
soustředění, výlety, exkurze, koncerty, divadelní představení, návštěvy
knihoven, tvořivých dílen apod.
Každoročně pořádáme celoškolní akce pro žáky, např. řádění Debrujárů, Čertoviny, Vševědovu akademii, Pišqoriádu, Barevný den a celou
řadu sportovních akcí.
Naši žáci a žákyně dosahují výborných výsledků ve znalostních olympiádách, sportovních, výtvarných a hudebních soutěžích.
Školní družina je otevřena před zahájením vyučování od 6.15 hodin,
po jeho ukončení do 17.00 hodin a v době třídních schůzek i hovorových
hodin. Doba, kterou stráví děti ve školní družině, je vyplněna různorodými aktivitami, při nichž si děti odpočinou, pobaví se i naučí něčemu
novému.
Stravování je zajištěno v moderní jídelně.
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Naše školy

Prvňáci zvítězili ve školní soutěži o nejoriginálněji vydlabanou dýni
Na náměstí Míru prožili žáci
v polovině října barevný týden.
Barevný týden začal v pondělí
15. října velkou soutěží tříd o nejoriginálněji vydlabanou dýni. Slavnostního zahájení se zúčastnil
i starosta městské části Brno-střed Mgr.Libor Šťástka a osobně
rozdal jednotlivým třídám oděným
do oranžové a červené barvy soutěžní dýně. Vítězem se stali žáci
prvního ročníku. Ti si za odměnu
pochutnali na výtečném dýňovém
koláči, který vlastnoručně upekla

paní ředitelka. Po ohnivém pondělí žáci školy poněkud ztratili barvu,
vybledli a zezelenali. Některé třídy
vypadaly opravdu nemocně. Ve
středu se celá škola naopak proteplila žlutou barvou zlatého listí.
Ostatně celý týden nás provázelo
příjemné slunečné počasí. Fialový čtvrtek dodal škole nezvyklou
tajemnou, čarodějnou atmosféru.
Konečně v pátek jste se u nás
mohli cítit jako v zasněžené bílé
krajině.

Mgr. I. Vaníčková,
ZŠ nám. Míru

Na Křenové vánoční oslavy vyvrcholí tradičním slavnostním koncertem
Vánoce se nezadržitelně blíží,
jejich atmosféra na nás dýchá
ze všech stran. Přípravy vrcholí
také u nás na ZŠ a MŠ Křenová,
kde se v tento předvánoční čas
pro naše žáky a jejich rodiče
chystá hned několik zajímavých akcí.
Mikuláš s andělem a čertem za
námi přijde 5. prosince, kdy se
všichni sejdeme v tělocvičně. Děti
budou moci svým učitelům a rodičům předvést, co se naučily ve
svých třídách nebo v zájmové činnosti, která probíhá v rámci pro-

jektu s názvem Křenka – zážitkem
k inkluzi. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR
v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci uvedeného
projektu se v prosinci uskuteční
také Florbalový turnaj partnerských škol a Vánoční dílny pro děti
a jejich rodiče.
Přátelé školy a rodiče žáků budou
mít opět možnost shlédnout
vystoupení dětí na tradičních
vánočních trzích v centru Brna,
a to 11. prosince v 11.30 hod. na

náměstí Svobody a 18. prosince
v 15.00 hod. na Zelném trhu.
Školní vánoční oslavy pak
vyvrcholí tradičním slavnostním
koncertem Vánoce přicházejí, který se bude konat ve čtvrtek
20. prosince v Chrámu Spasitele
na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích. Tato akce se usku-

teční za podpory Sítě brněnských
otevřených škol.
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 přeje
všem krásné a klidné prožití
vánočních svátků, pevné zdraví
a mnoho úspěchů v novém roce.


Mgr. Hana Hadrabová,
ZŠ a MŠ Křenová

Nově zvolený žákovský parlament na Základní škole Husova přenocoval
Zástupci nově vzniklého žákovského parlamentu strávili noc
ve škole. Plánovali společné
akce a věnovali se řešení školních problémů.
Cílem akce bylo stmelení celého
kolektivu nově vzniklé skupiny. Na
programu byly také hry, ale
i výtvarné práce a výzdoba školy.

Z plánovaných akcí, které parlament odsouhlasil, jsou to konkrétně Den v modré a Andělsko/čertovský den. Proč nepřijít do školy
v modrém oblečení a tím dát najevo vnitřní pohodu, kterou tato barva vyjadřuje, anebo proč alespoň
na jeden den neukázat, k čemu
se uvnitř opravdu přikláníme,
jsme duší andělé, nebo čertíci?
Celý pobyt ve škole ubíhal velmi

svižně, děti byly zaměstnané a ani
na chvilku se nenudily. Vážnost
celé akce dodalo vystoupení
mažoretek, které posléze předaly
dětem potvrzovací certifikáty,
jimiž se staly oficiálními členy parlamentu. Dokonce i pan ředitel
nás poctil svou návštěvou, aby
zkontroloval hladký průběh akce.
Výtvarné práce, které děti o víkendu pečlivě dokončovaly, na jejichž

výrobě se podílely děti z celé školy, budou předány žákovským parlamentem primářce Léčebny
dlouhodobě nemocných na Červeném kopci. ZŠ Husova se totiž
aktivně zapojuje do projektu,
jehož cílem je podíl na výzdobě
interiérů tohoto zařízení.


Mgr. Eva Břečková,
ZŠ a MŠ Husova

Na ZŠ Horní pomáhají při výuce studenti speciální pedagogiky
Studenti Katedry speciální
pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se
v praxi učí od zkušených pedagogů ze Základní školy Horní.
Protože je ZŠ Horní již mnoho
roků fakultní školou Masarykovy
univerzity, studenti k nám chodí
na praxi velmi často. Z tohoto
důvodu jsem také byla přizvána

ke spolupráci na univerzitním projektu „Podpora praxe studentů
speciální pedagogiky se zřetelem
k implementaci ŠVP ve speciálních školách“.
Projekt se cíleně zaměřoval na
posílení pedagogických praxí studentů Katedry speciální pedagogiky
Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity. Ke splnění cílů projektu
byla nutná spolupráce nejen se
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zástupci speciálních škol, ale i se
školními poradenskými pracovišti
fakultních škol, které mají program
péče o integrované žáky. Všichni
řešitelé projektu jsme se podíleli na
zpracování nové koncepce pedagogických praxí studentů. Řešení
tohoto projektu bylo zahájeno
1. června 2009 a trvalo šestatřicet
měsíců. Výstupem bylo vytvoření
„Manuálu pro pedagogickou praxi“.

Manuál obsahuje organizaci pedagogických praxí, harmonogram
praxí u jednotlivých druhů studia,
vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami podle věku
a další informace a pokyny důležité
jak pro studenty, tak i pro vyučující.
Studenti, kteří k nám na praxi přicházejí, mají většinou předepsaných dvacet hodin asistentských
prací. Na naší škole se seznámí

Naše školy
s používáním speciálních metod
při výuce, s používáním tradičních
i nových speciálních pomůcek
a zjistí zvláštnosti organizování
vyučovacího procesu. Mají možnost pracovat po boku zkušených

a odborně zdatných pedagogů. Na
oplátku nám pomáhají u integrovaných žáků ve výuce, ve třídách
pro žáky s vývojovými poruchami
učení i při reedukačních činnostech. Plní funkci asistenta, připra-

vují výukové materiály a pomáhají
s vyhodnocováním splněných úkolů.


Mgr. Alena Dvořáková,
zástupkyně ředitelky ZŠ Horní

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Ohlasy čtenářů
Text v této rubrice je reakcí na článek Ing. Bohumila Bílka „Stavebník, investor nebo developer nepřinášejí stejnou kvalitu“ zveřejněný v čísle 10
a nevyjadřuje názor redakce.

V návaznosti na odkaz brněnské moderny
Bohuslav Fuchs byl skvělým novátorským architektem už v době
meziválečného brněnského funkcionalismu a je ikonou dodnes. Ve
většině případů právem. Také
v odborné škole na ženská povolání Vesna s Domovem Elišky
Machové z roku 1929–30, kterou
vytvořil jako výrazný komplex dvou
vzájemně spojených čtyřpodlažních budov ležících na svahu
zahrady, nabídl novum. Přenesení
nosné funkce z obvykle masivních
zdí na stěny mezi místnostmi
s příčným položením stropů vytvořilo jiné podmínky architektonického výrazu. Vtlačením hmotného
obalu dovnitř a vznik estetiky racionálního zření na území dalo celé
vilové lokalitě charakter a punc
výrazného stavebně architektonického kulturního zásahu.
Přestože pan zastupitel Bílek se
poučeně bere o kvalitu vilového

funkcionalistického odkazu, je třeba zmínit, že v běhu svých starostí
nahlíží celou věc kvality poněkud
zevrubně. Kvalita, kterou se zabývá investor sousední stavby, tedy
domu v sousedství zmíněné Vesny
vychází právě z odkazu výše zmíněného. Příprava studie trvající
bez výsledku stavebního povolení
ale s neutuchající péčí o architekturu navazující na kulturní odkazy
funkcionalismu více než rok tak,
aby stavba vedle Vesny na existující hodnoty navázala, byla shledána smysluplnou, a to s daným
souhlasem jak představitelů městské části, tak památkové péče. A to
už před více než dvěma roky. Stávající investorská příprava i architektonické dolaďování detailů na
tuto kvalitu s veškerou péčí vědomě navazují. V osvětí pečlivých
příprav je poněkud irelevantní se
zaklínat ne příliš profesně pouče-

nými pojmy a hodnoceními typu
„paneláková architektura“. Skutečné vyhodnocení stejné či obdobné
kvality, jako je v okolí, jako nedostatečné nevychází z ničeho jiného
než z „dojmologie“, tedy pocitu, že
jakékoliv přiměřené přirovnání se
k funkcionalistickému odkazu je
i dnes téměř svatokrádežné.
Znamená to tedy, že jsme jako
společnost a generace kulturně
impotentní se přiměřit k odkazu,
kterého si stejně jako pan zastupitel Bílek i investor a pochopitelně
jeho architekti, vážíme? Proč
naopak nehledat společně energii,
jak raději dohlídat z oprávněného
pohledu přísné veřejnosti danou
stavbu – s Vesnou do souměřitelné
realizace? Dá se předpokládat, že
zastupitel právě za lidovou stranu
bude tomuto nápomocen, podobně jako bylo vedení města se
zastoupením KDU-ČSL nápo-

mocno hledání optima při přestavbě a dostavbě Domu umění v Brně
před dvěma lety, shodou okolností
také architekturou právě od Bohuslava Fuchse?
Zde realizace s podporou a pozorností magistrátu města dopadla
tak, že byla oceněna v mezinárodní publikaci ECOLA – European
Konference of Leading Architects
2011.
Proč tedy připouštět, že naše doba
a generace nemá možnost se přiřadit ke kulturnímu odkazu, o kterém zde mluvíme? U politika osvícené mysli a nadlokálního formátu
toto přiřazení se kulturní historii
lze očekávat. Potud je politika ještě
kulturním fenoménem, pokud jde
o potenci se ještě věnovat vedle
obecných politických balastů ve
společnosti i něčemu pozitivnímu,
třeba soudobé architektuře.

doc. Ing. arch. Petr Hrůša

Informujeme

Na Festivalu otevřených sklepů
se představí špičkoví vinaři
Do Brna přijede třiatřicet jihomoravských vinařů, kteří zde
představí svá vína na prvním
městském Festivalu otevřených sklepů.
Vánoční festival začíná v sobotu
8. prosince, sklepy se otevřou od
10.00 do 20.00 hod. V neděli pak
pokračuje od 10.00 do 15.00
hodin.
Vinaři budou svá vína prezentovat
v místech, která byla odjakživa
vínu určena – tedy ve sklepech
a sklepních prostorech. V rámci

širšího centra města vybrali organizátoři přibližně třicítku míst se
sklepním charakterem, ve kterých
budou prezentovat vinaři svá
vína. „Velkou atrakcí budou třeba
sklepy pod ulicí Hlinky – otevřeme
zde tři soukromé sklepy, do kterých se návštěvníci jinak nedostanou,“ uvedl ředitel festivalu
Juraj Flamik. Více o akci, kterou
připravila Nadace Partnerství, na
www.otevrenesklepy.cz.


(red)

Svátky lze prožít ekologicky šetrněji
Pod stromeček v květináči je
možné naložit zážitek, Fair Trade či biovýrobek a ušetřit tak
životní prostředí.
Hlavním symbolem Vánoc se staly
dárky. Obsah i obal dárku by měl
obdarovaného potěšit, ale současně by mohl být i ekologicky
šetrnější či mít sociální rozměr.
Není třeba darovat hmotnou věc,
stačí věnovat svůj čas nebo potěšit
třeba věnováním certifikátu podporující rozvoj zemí Třetího světa,
předplatné časopisu s ekologickou
tematikou či lístky na kulturní a jiné
akce. Obdarované potěší i vlast-

noručně vyrobený dárek. Pokud
nemůžeme investovat tolik času,
je zde stále možnost nákupu.
Vybrat lze dárek od lokálních producentů, ekologicky šetrný výrobek (u dřeva s FSC) z biobavlny
nebo označený značkou Fair Trade. Stromek je vhodnější v květináči, který ve vhodný čas vysadíme do lesa. Právě takovou
jedličku je možné v těchto dnech
zakoupit v Ekologické poradně
Veronica na Panské 9 od pondělí
do čtvrtku od 9.00 do 17.00 hodin.
Více na www.veronica.cz.

Mariana Zbořilová,
Ekologická poradna Veronica
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Pozvánky na akce radnice
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Informujeme
Školní jarmarky
ZŠ a MŠ Husova a ZŠ Křídlovická
zvou na tradiční vánoční akce. ZŠ
a MŠ Husova ve spolupráci s Klubem
rodičů připravila na 11. prosince v tělocvičně ZŠ Rašínova Vánoční jarmark.
V 15.00 hodin jej otevře vánočními písničkami dětský sbor. Od 15.30 do
17.00 hodin si zde ve vánočních dílnách děti budou moci vyrobit dárky
pod stromeček. ZŠ Křídlovická pořádá
jarmark 20.prosince od 15.00 do 18.00
hodin. Výtěžek bude věnován na charitativní účely.

Zazní adventní skladby
Vánoční koncert Gymnázia Křenová se koná 21. prosince.
Adventní a vánoční skladby v podání
pěveckého sboru Gymnázia Křenová
a studentů konzervatoře zazní v Červeném kostele na Husově ulici od
19.00 hodin. Na koncertě bude také
slavnostně pokřtěn výroční almanach.

Vánoční inspirace
V Letohrádku Mitrovských se od
1. prosince do 6. ledna koná Krajská výstava betlémů.Výstava vznikla ve spolupráci s betlémáři z Českého

sdružení přátel betlémů. Návštěvníci
se mohou těšit na betlémy dřevěné,
papírové, perníkové, z vosku, kukuřičného šustí, skla a keramiky.Výstavu
doplní profesionální floristické práce,
takže obdivovatelky nápaditých dekorací získají inspiraci pro vánoční
výzdobu bytu či domu. Otevírací doba
denně kromě pondělí vždy od 10.00
do 16.00 hodin, 25.a 26. prosince pak
od 13.00 do 17.00 hod., 31. prosince
od 10.00 do 14.00 hod.

Představení u sv. Michala
Ve středu města diváci shlédnou
21. prosince v 17.00 hodin představení Betlém. Pouliční inscenaci na
motivy koled a starých lidových her
sehrají herci Studia Dům pod vedením
Evy Tálské na schodech kostela
sv. Michala na Dominikánském
náměstí.

Vídeňská 7. Dále škola zve na flétnový
koncert, který její žáci odehrají 11.prosince v 11.30 hodin na náměstí Svobody jako součást Brněnských Vánoc.
Příznivci mladých talentů jsou zváni
také na Žákovský večer v koncertním
sále umělecké školy v 17.30 hodin.

Největší na Moravě
V BaronTrenck Gallery na Kapucínském nám. 5 je k vidění největší
mechanický betlém na Moravě. Má
9,4 m délky, nachází se v něm okolo
čtyři sta třiceti postav a zvířat, z nichž
zhruba dvě stě padesát je pohyblivých.
Velikostí se betlém řadí k největším
v celé ČR a stále je rozšiřován. V českých betlémech neobvyklá písková
barevnost připomíná originál krajiny
v Izraeli. Výstava je otevřena denně
od 9.00 do 16.30 hodin.

Akci
Žákovské koncerty
Základní umělecká škola zve
v adventním čase na několik koncertů. Žáci Základní umělecké školy
na ulici Veveří 133 pro posluchače připravili 6. prosince v 18.00 hodin Vánoční koncert, který se bude konat v Konventu Milosrdných bratří na ulici

podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Klubový festival
Internetový navigátor CentrumBrna.cz pořádá 14. prosince vánoční
festival
brněnských
klubů

Red&White Xmas Fest 2012.
V jeden večer budou moci návštěvníci zajít hned na několik vánočních
večírků ve vybraných klubech. Akci
doprovází soutěž. Zúčastněné kluby vyberou mezi návštěvníky ty
v nejlepším červenobílém oděvu,
kteří získají zajímavou odměnu
pro nekončící noc. Finalisty
z jednotlivých klubů zveřejní
CentrumBrna.cz, kde budou dále
soutěžit o hodnotné ceny. Více na
www.RedAndWhite.cz.

Betlémy na Hlídce
Hlídka pod Špilberkem nabídne to
nejzajímavější, s čím je možné se
mezi betlémy setkat. Od historických
domácích betlémů přes reklamní
z první republiky až po ty vyrobené ze
sušeného ovoce nebo uznávaných
výtvarníků, např. Marie Fischerové-Kvěchové, Mikoláše Alše či Jiřího
Trnky. K výstavě bude připojen „hravý“
koutek, kde si návštěvníci vytvoří třeba
ovocnou dekoraci.Výstava je otevřena
od 4. do 30. prosince od úterý do neděle v čase od 10.00 do 16.00 hodin,
25. a 26. prosince od 13.00 do 17.00
hodin.
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Informujeme

Brněnské Vánoce přicházejí na náměstí Svobody i do podzemí

Město Brno spolu s Turistickým
informačním centrem města
Brna připravilo od 30. listopadu
do 23. prosince tradiční vánoční
trhy na náměstí Svobody, Staré
radnici a v brněnském podzemí.

Vánoční strom, který zdobí
náměstí Svobody, si Brňané sami
vybrali v anketě ze tří kandidátů.
Potřetí budou z hodinového stroje
padat vánoční skleněnky každou
celou hodinu od 11.00 do 23.00

Putování za tradicemi v Lužánkách
Seznámit se s tradicemi, vyrobit dárky nebo dekorace bude
možné ve Středisku volného
času v Lužánkách.
V letošním roce jsou na pracovišti na Lidické ulici připraveny
pro ty, kteří chtějí své blízké překvapit vlastní tvorbou, program
Vánoční dárky z vlastní dílny.
Vyrábět se tu budou šperky
z Fima a skleněných korálků,
hedvábné šátky, odlévat mýdla
a další překvapení. Vánoční dílny
jsou určeny pro děti i pro dospělé.
Předvánoční atmosféra vyvrcholí 15. prosince od 9.00 do 16.00
hodin tradiční akcí s názvem

Vánoční domeček. V prostorách
Centra volného času si účastníci
vyzkoušejí tradiční vánoční zvyky a obřady. Pro nejmenší je připraveno putování za tradicemi
od Martina k Vánocům s živým
betlémem, ti větší si vyrobí ve
dvaceti dílnách vánoční ozdoby,
dekorace i zajímavé vánoční
dárky.
Nebude chybět tradiční vánoční
kufrování v lužáneckém parku
a nadílka pro zvířátka. Opět bude
otevřen dobročinný bazar na
podporu nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Více na
www.luzanky.cz.


(red)

Dvacáté Vánoce na Nové radnici
Ve Velkém sněmovním sále
a Křížové chodbě je v neděli
23. prosince od 9.30 hodin připraven bohatý program.
Návštěvníci Nové radnice mohou
zhlédnout na prohlídkovém okruhu historické prostory včetně jednacích sálů a chodeb s historickými i současnými dokumenty,
obrazy a uměleckými díly. V době
od 10.00 do 15.00 hodin budou
mít zájemci možnost nahlédnout
také do pracovny a salonků primátora.

Pro všechny děti je připravena tradiční soutěž „Za ozdobu odměna“. Za vlastnoručně vyrobené
vánoční ozdoby, které přinesou
děti v neděli 23. prosince na
Novou radnici a zavěsí je na připravené vánoční stromky, dostanou odměnu.
Předvánoční setkání připravuje
za podpory města Brna Snip & Co
a vyvrcholí tradičně před radnicí
na Dominikánském náměstí
v 19.00 hodin ohňostrojem s hudbou.

(red)
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hodin. I letos se ve vánočním čase
otevře veřejnosti běžně nepřístupná část Labyrintu pod Zelným
trhem, kde se každý pátek až
neděli koná vánoční trh. O víkendu
8. a 9. prosince mohou návštěvníci
v těchto netradičních prostorách
ochutnat vína z jižní Moravy v rámci Festivalu otevřených sklepů.
V Mincmistrovském sklepě na
Dominikánském náměstí čeká
mincmistr Bruno a 5. prosince
o mikulášské nadílce i čerti s Mikulášem. O adventu lze po rozsáhlé
rekonstrukcí opět vystoupit na věž
Staré radnice, sály Radnické 6
budou hostit tradiční vánoční burzu minerálů a každý víkend se zde
budou konat i oblíbené vánoční
dílny pro děti a rodiče. Na náměstí
Svobody bude instalován největší

betlém, který zde kdy stál, z dílny
řezbáře Jiřího Halouzky. Každý
čtvrtek připraví studenti SŠPaS
Brno, Charbulova pravou moravskou zabijačku. Připraven je
i bohatý kulturní program na každý
den. Na pódiu vystoupí kapely rozličných žánrů, děti zazpívají vánoční koledy a svůj talent předvedou
mladí umělci při galapředstavení
„Brněnský šikula“. Letos počtvrté
proběhne sbírka na slepeckého
vodicího psa, který už za rok bude
moci provázet svého pána třeba
právě po vánočním Brně. Vánoční
vesnička s prodejními stánky bude
denně otevřena od 9.00 do 21.45
hodin.


Klára Dokoupilová,
TIC Brno

S dětmi na kolotoč a za poníky
na Moravské náměstí
Vánoce na Moraváku začnou
26. listopadu, potrvají až do
23. prosince.
Radnice městské části Brno-střed připravila stejně jako
v minulých letech nejen Vánoce
na Zelňáku, ale také na dalším
náměstí v centru Brna, na
Moraváku.

Po celý den zde budou pro děti
poníci a kolotoče, pro všechny
občerstvení a možnost nákupu
drobných dárků. Ve večerních
hodinách se pak především
dospělí návštěvníci mohou těšit
na hudební vystoupení. K slyšení zde bude swing, folk i jazz.
Více na www.vanocenamoravaku.cz.
 (red)

Výstaviště zve na nákupy i zábavu
Předvánoční atmosféru obohatí svým programem i Vánoční
trhy na brněnském výstavišti.
Ty letošní se uskuteční od 7. do
16. prosince.
Vánočně vyzdobené pavilony F
a G1 zaplněné téměř čtyřmi stovkami vystavovatelů nabídnou
návštěvníkům široký výběr vánočních dárků, ozdob a interiérových
dekorací. Brňané zde mohou nakoupit originální ručně zhotovené
výrobky na řemeslnickém jarmarku,
spotřební zboží, sportovní potřeby,
hračky i drobné dárky jen tak pro
radost.
Nákupy lze spojit s příjemnou zábavou u pódia v pavilonu F, kde bude
probíhat po celou dobu trhů pestrý
hudební a kulturní program. Třetí

prosincovou sobotu zavítá na výstaviště zpěvačka Bára Basiková, která
si zde zazpívá s brněnským dětským sborem. Vánoční koncert
chystají sourozenci Ulrychovi a skupina Javory. Na pódiu se představí
také David Deyl, Zuzana Gamboová, Petr Ševčík, Viktor Sodoma,
Karel Kahovec a mnoho dalších.
Prostor na Vánočních trzích bude
věnován také nejmenším návštěvníkům.Těšit se mohou na řadu dětských pořadů a soutěží, včetně
vánočního karnevalu. Po celou
dobu je rodičům a hlavně dětem
k dispozici dětský koutek.
Návštěvu výstaviště bude možné
zakončit posezením v kavárně
s prohlídkou obrázků známé brněnské malířky Jaroslavy Fišerové.

(red)

Volný čas
Na víkend bezdětná

Pro maminky na mateřské
nebo rodičovské dovolené
nabízejí ve Studiu Devítka tvůrčí rozvojové programy. Aktivity
z oblasti arteterapie, muzikoterapie, filmové terapie, dramaterapie,
taneční terapie nebo biblioterapie
nabízí program Na víkend bezdětná.
Zapojit se do těchto tvůrčích
seberozvojových programů mohou maminky ve Studiu Devítka
na Údolní 5, a to 9. prosince
a v příštím roce 27. ledna
a 17. února.
Zájemci se mohou hlásit na
e-mailové adrese nedomova.jitka@centrum.cz nebo telefonu
739 332 543.
Více na www.navikendbezdetna.blogspot.cz.

Jak na meditaci
Meditační kurzy se konají
v nově otevřeném meditačním
centru na Cejlu 32 každé úterý
od 17.45 do 20.00 hodin. Kromě
nácviku meditace mohou zájemci
navštívit klubové večery při hudbě
a čaji každý pátek po 20.00 hodině, vstupné je dobrovolné. Centrum dále zve 8. prosince na přednášku MUDr. Lukáše Hnadla
z Fakultní nemocnice Plzeň na
téma Zdravotní aspekty meditace
sahadža jógy a Meditace a zdraví.
Na přednášku naváže Meditační
happening s mottem „Naučme se
řešit problémy vlastními silami“.
Hudební vystoupení Music of joy
volného sdružení hudebníků ze
Slovenska v centru zazní 14. prosince ve 20.15 hodin. Součástí
vystoupení bude meditace.

Šachy i cvičení v Junioru
Junior – Dům dětí a mládeže
na Dornychu 2 zve hráče narozené v roce 1994 a mladší
1. prosince od 8.30 hod. na Mikulášský turnaj v šachu. Dále
připravil cvičení pro ženy s rukodělnou dílnou, které se koná

8. prosince od 9.30 hod.
a 11. prosince v 17.30 hod. tvořivou dílnu pro mládež a dospělé.
Na obě akce je třeba se hlásit
předem. Více na www.junior.cz,
tel. 543 211 599, 608 964 695.

instruktoři lyžování. Každé dítě
má jednu lekci lyžování s instruktorem zdarma a další za sto korun
na hodinu.
Více na www.klubpratelrodiny.cz
nebo telefonu 736 608 607.

Pobyty pro rodiče s dětmi

Pozvání k vlastní tvorbě
Každý páteční večer až do
14. prosince se konají v Centru
aktivního vzdělávání výtvarné
dílny pro dospělé. Profesionální
lektoři pomohou od 18.00 do 21.00
hodin i výtvarným amatérům vytvořit vlastníma rukama krásu, která
pod stromečkem potěší nejvíce.

Pololetní nebo jarní prázdniny
mohou rodiny strávit na
horách, kde společně prožijí
dny naplněné výukou lyžování
a zábavou. O pololetních prázdninách zve Klub přátel rodiny na
zkrácený pobyt v Krkonoších.
Pobyt s názvem „Hledání sněžného muže“ zaručuje kvalitní lyžování rovnou z místa ubytování
v areálu Studenov. O jarních
prázdninách klub připravuje pobyt
„Radovánky kapičky Aničky“, na
kterém budou dětem k dispozici

Zájemci se mohou těšit na večer
s drátováním či na různé techniky
práce s textilem. Centrum aktivního vzdělávání sídlí v areálu VUT
Brno na Údolní 53, více informací
na www.alfadeckk.cz/CAV.
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Kultura
Festival zakončí Vojtěch Dyk

Dvouměsíční hudební maratón
se chýlí ke konci, posluchači se
mohou těšit na dva závěrečné
koncerty. Na letošním pátém ročníku Moravia Music Festu zazní
koncert Big bandu Konzervatoře
Brno, který vystoupí 17. prosince
od 20.30 hodin v Metro Music
Baru. Slavnostní závěr pak obstará 19. prosince B-Side band
s Vojtěchem Dykem. Závěrečný
koncert festivalu se koná v Městské hale Vodova v 19.30 hodin.
Zazní na něm skladby z CD, které
bylo pokřtěno 6. listopadu v Mincmistrovském sklepě, kde je do života přivítali kmotři Jiří Pecha
a Bolek Polívka. Více na
www.moraviamusicfest.cz.
Foto Igor Zehl

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Koncerty Filharmonie Brno
Filharmonie Brno pod vedením
dirigenta a sbormistra Jakuba
Kleckera naladí posluchače
známými skladbami. Vánoční
koncert si mohou posluchači vyslechnout ve Wannieck Gallery
13. a 14. prosince od 19.30 hodin.
Na programu druhého abonentního koncertu cyklu Koncerty ve
Wannieck Gallery zazní skladby
P. I. Čajkovskij: Louskáček, výběr
ze suity, dále Temlova Svatá noc
a výběr z nejslavnějších muzikálových melodií. Filharmonii řídí
Jakub Klecker, společně s ní zazpívá výběrový pěvecký sbor
Kantiléna,
Akci
podporuje
Ivana Vaňková
městská část
BRNO-STŘED
a Petr Gazík.

Poslední Vánoce
Malé Divadlo Komedie a The
Happy Hour zvou na premiérové představení. Last X-mas…
aneb Příběh nekončí? uvedou
v Sále Břetislava Bakaly 9. prosince v 19.30 hodin. „Nenechte si
ujít tentokrát vánočně laděný
spektákl, ve kterém nebudou chybět nejslavnější vánoční melodie,
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pantopěvectví ani novinky ze zákoutí brněnského showbizu prostřednictvím Pot Star magazínu.
Kdo neviděl, neuvěří, kdo nevěří,
jako by nežil,“ poutal na připravované představení manažer souboru The Happy Hour Zdeněk
Nečas.
Divákům zahrají a zazpívají Robert Musialek, Jiří Ressler, Zdeněk Nečas, Ondřej Kyas a další.
Více na www.maledivadlokomedie.cz a www.thehappyhour.cz.

Hraje Pljuščenkův houslista
Vánoční koncert v podání Vienna Strauss Orchestra a houslisty Edvina Martona zazní
v Janáčkově divadle 10. prosince v 19.30 hodin. Tradici světově proslulé rodiny Straussů
započal Johann Strauss starší založením prvního Straussova orchestru ve Vídni v roce 1825.
Velká dynastie Straussů stojí za
vznikem takových vynikajících děl
jako je valčík „Na krásném modrém Dunaji“, polka „TritschTratsch“, „Radeckého marš“
a mnoho dalších.
Vienna Strauss Orchestra vystupu-

je s nejlepšími hudebníky a má na
repertoáru kusy od Johanna
Strausse a Wolfganga Amadea
Mozarta. Edvin Marton patří mezi
nejlepší současné houslisty světa.
Je dvorním skladatelem olympijského vítěze a světového šampióna v krasobruslení Jevgenie
Pljuščenka, doprovázel třeba
Seala, ZuccheAkci
ra, nebo skupipodporuje
městská část
nu Supertramp.
BRNO-STŘED

Koledy netradičně
V Sále Břetislava Bakaly zazní
18. prosince v 19.00 hodin koledy v zajímavých barvách
a netradičních polohách. Vánoce ve staletích je název vánočního projektu, ve kterém se spojí
cimbálová muzika Harafica
a brněnský komorní orchestr
Ensemble Opera Diversa.
Posluchači se mohou těšit také
na dívčí pěvecký sbor Darebnice
s vedoucí Barborou Vaculíkovou.
Autor projektu Petr Gablas upravil
skladby, písně, tance a koledy
z období renesance, baroka, klasicismu, romantismu, ale i dvacátého století.

Kultura

Divadlo šansonu našlo novou scénu v Pasáži Dominik ve středu města
Novou scénu Divadla šansonu
otevřel koncert Milana Lasici, připraven je večer s písněmi Edith
Piaf a koncert Václava Neckáře.
Divadlo našlo nový prostor v Pasáži Dominik na ulici Dominikánská
15. Myšlenka Divadla šansonu
vznikla na konci roku 2006. Jejím
autorem je televizní dokumentarista a spisovatel Jiří Vondrák, jenž
se při formování idey této scény
nechal inspirovat literárně-hudebními kabarety Paříže třicátých až
padesátých let.
Po dvou sezonách v Dělnickém
domě Jamborova našlo Divadlo
šansonu útočiště v prostorách
Café Práh ve Vaňkovce. V říjnu

otevřel novou scénu v Pasáži
Dominik koncert Milana Lasici,
který v doprovodu orchestru Bratislava Hot Serenaders zazpíval
swingové a jazzové písně z třicátých let minulého století.
Do konce roku 2012 uvede divadlo ještě několik svých představení
v Café Práh, v novém působišti
se mohou diváci těšit 13. prosince
v 19.30 hodin na Večer Edith Piaf,
na kterém písně slavné šansoniér ky při příležitosti jejích
nedožitých devadesátých sedmých narozenin zazpívá Světlana
Nálepková, Katarína Feldeková
a Jana Musilová. Dále divadlo zve
15. prosince v 19.30 hodin na Vánoční koncert Václava Neckáře.

prosinec 2012
sobota 1. prosince, 10.15 a 15.30 hod.
Bajky

pondělí 17. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi

sobota 1. prosince, 17.00 hod.
Dětská dílna

úterý 18. prosince, 8.30 a 10.15 hod
O hodném drakovi

pondělí 3. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky
Mikulášská nadílka

úterý 18. prosince, 19.00 hod
Improvizační večer

úterý 4. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Mikulášská nadílka
úterý 4. prosince, 19.00 hod.
Talk show

středa 19. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi
čtvrtek 20. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík
pátek 21. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík

středa 5. prosince, 8.30, 10.15 a 17.00 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Mikulášská nadílka
čtvrtek 6. prosince, 9.30 a 19.00 hod.
Čarodějův učeň
Mikulášská nadílka

Změna programu vyhrazena!

pátek 7. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň
sobota 8. prosince, 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
Mikulášská nadílka
sobota 15. prosince, 15.30 hod.
O hodném drakovi
Premiéra

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

Pro děti připravuje divadlo premiéru již páté pohádky z autorské
tvorby Jiřího Vondráka – Pohádky
z Dobráčkova „Jak se čert naučil

bruslit“. Celý program je zveřejněn
na
webových
stránkách
www.divadlosansonu.cz.

(red)

prosinec 2012
úterý 4. prosince v 19.30 hod.
FOLK TEAM
Mikulášský večírek
V roli Mikuláše doctor klaun Zdeněk Korčián
středa 5. prosince v 19.00 hod.
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Předvánoční setkání začínajících i pokročilejších literátů
čtvrtek 6. prosince v 19.30 hod.
238. VEČER P.T.O.
Ozvěna a Roháči z Lokte
pátek 7. prosince v 19.30 hod.
TŘETÍ DÁMA
Rockový koncert
Koncert se koná v rámci projektu Music Point
sobota 8. prosince v 18.00 hod.
CESTA
Vánoční koncert
úterý 11. prosince v 19.30 hod.
VÁNOČNÍ RO(C)KOVÁNÍ
středa 12. prosince v 19.30 hod.
ŠTĚPÁN HULC / NEBEZTEBE
Pro klasiky alternativní a pro alternativu klasický folkař
A v druhé půlce tentýž coby frontman smallbeat hrající formace
čtvrtek 13. prosince v 19.30 hod.
MALÉ DIVADLO KJOGENU
Tři tradiční japonské frašky
pátek 14. prosince v 19.30 hod.
AG FLEK
Předvánoční folkový koncert

úterý 18. prosince v 19.30 hod.
JAN BURIAN
Předvánoční antidepresivní večírek
středa 19. prosince v 19.30 hod.
DIVERGO a PETR ŠEVČÍK & kapela
Předvánoční koncert
Křest nového videoklipu k písni „Vánoční mince“, kterou nazpívala Jitka Molavcová
čtvrtek 20. prosince v 19.30 hod.
JARRET
Vánoční koncert
Celý měsíc bude probíhat prodejní výstava
denního stacionáře Nojmánek
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
V lednu připravujeme: Píšete do šuplíku?, divadlo D EPOG, Megafon, Irnis a Wild Eggs, poslechovka Jiřího Černého: Tina Turner, Cvykr
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

SIMPLY CLEVER

Žhavá podzimní nabídka
Autocentra K.E.I.

Nejlepší čas pro koupi vozu
s extra výbavou za mimořádně
výhodnou cenu
Právě teď máte výjimečnou příležitost udělat skvělý
obchod! Ať už hledáte rodinný či firemní vůz, vždy
od nás dostanete velkorysou nabídku, která se nebude
jen tak opakovat. Přijďte se sami přesvědčit, že extra
vybavený vůz ŠKODA můžete mít za mimořádně
výhodnou cenu. Nabízíme například tyto akční modely:
ŠKODA Citigo již od 179 900 Kč. Citigo Active 5dveřová
verze za cenu 3dveřové a paket Plus zdarma
při financování ŠKODA Finance od ŠkoFINu.
ŠKODA Fabia Champion Ambition 1,2 TSI/63 kW
s výhodou 75 500 Kč - cena vozu již od 259 900 Kč,
Combi s příplatkem pouhých 10 000 Kč.
ŠKODA Roomster Champion Ambition 1,2 TSI/63 kW
s výhodou 89 200 Kč - cena vozu již od 274 900 Kč.
ŠKODA Yeti Active Trumf již od 349 900 Kč.
Využijte zvýhodněné ceny pro verzi 4x4 u modelu
Yeti Ambition Trumf.
ŠKODA Octavia Prima Edition CZ s paketem Prima Plus
již od 344 900 Kč.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA: 3,4–10,2 l/100 km, 89–237 g/km

Získejte další výhody se ŠKODA Finance od ŠkoFINu:
Zdarma kompletní sadu zimních kol na všechny modely
Sleva až 30 000 Kč na široký sortiment skladových vozů
Slevu 20 000 Kč na modely Fabia a Roomster Champion
„Auto za polovinu“ u modelů Fabia a Roomster Champion

Nová nabídka pro živnostníky a podnikatele:
ŠKODA Octavia Prima Edition CZ s paketem Prima Plus
již od 259 900 Kč bez DPH
ŠKODA Superb Active Drive již od 410 100 Kč bez DPH

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz

Držitel certifikátu ISO 9001

Ivona JeliĀová, foto Pavel Hejný

AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
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