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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Bolek Polívka s úsměvem říká, že má rád každé počasí, které ho vede do restauračního
zařízení. Naše osobnost pro tento měsíc říká,
že má ráda každé počasí, ve kterém se dá
sportovat. Nechme se pro tentokráte inspirovat
tím druhým konstatováním a také rozhovorem,
který nám poskytla všestranná sportovkyně,
olympionička a mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková.
Pokračování na straně 19
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Parkovací dům na Kopečné ulici poskytne
Brňanům osmdesát osm parkovacích míst
Obrostlý zelení, moderně vybavený a propojený s centrem Brna. Tak lze charakterizovat nový parkovací dům, který vyroste
v proluce ulice Kopečná.
Motoristům nabídne nový parkovací dům
osmaosmdesát parkovacích míst v automatických zakladačích. „Parkování v Brně je problém, to není nic nového. Proto jsme již před
časem iniciovali tento projekt. Nechali jsme
připravit architektonickou studii, projektovou
dokumentaci pro územní rozhodnutí a to jsme
také dokonce v rekordním čase dvou měsíců
získali,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Libor Šťástka. „Jsem moc rád, že se
pak věci chopily Brněnské komunikace.
Doufám, že Brňané začnou zhruba za rok parkovací dům využívat,“ dodal. Cena kompletní
stavby je zhruba 63,5 milionu korun bez daně
z přidané hodnoty. „Jde o pilotní projekt parkovacího domu s touto technologií v Brně,“
sdělil předseda představenstva společnosti
Brněnské komunikace Petr Kratochvíl.
Parkovací dům v Kopečné tvoří tři parkovací

věže se samostatným vjezdem. V každé z nich
se počítá se sedmi vrstvami parkovacích stání.
Příjezd vozidel a dopravní obsluhy do parkovacího domu je navržen z ulice Kopečná. Obavy z toho, že motoristy pak čeká kus cesty do
centra, jsou ale liché. Novostavba bude totiž
napojena v nejvyšším podlaží lávkou pro pěší
na ulici Husovu, čímž se výrazně usnadní
přístup do středu města či například k budově
brněnského magistrátu. Bezbariérový přístup
z Kopečné do Husovy zajišťuje výtah. Na střeše je umístěn pronajímatelný komerční prostor. Ze střešní terasy a z kontejneru umístěného nad prvním nadzemním podlažím bude
fasáda z ulice Kopečné postupně porůstat
zelení.
Součástí stavby je i napojení parkovacího
domu na dispečink Brněnských komunikací
(optický kabel). V návaznosti na projekt parkovacího domu je řešena pomocí lávky pro
pěší i možnost jeho propojení s Denisovými
sady. Tím by vzniklo logické propojení ulice
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Znovuotevření
knihovny
Na křižovatce

Když to před necelým
rokem vypadalo, že
Knihovna Jiřího Mahena
v Brně bude muset kvůli
úsporným opatřením
uzavřít svoji pobočku na
ulici Křížová 24, nabídli
jsme pomoc. Situace se nakonec vyřešila
– knihovna poskytla knižní fond, o klienty
se starají studenti oboru informačních
studií a knihovnictví filozofické fakulty
a naše radnice přispěla na provozní
náklady. Výsledkem je po osmi měsících
znovuotevřená provozovna, která poskytuje své služby především místním obyvatelům. Při této příležitosti jsem si znovu
potvrdil, jak důležité je umět v Brně spolupracovat – své síly a zdroje spojila příspěvková organizace města, vysoká škola a radnice městské části.
Ještě před pár lety věc prakticky nemyslitelná, poslední dobou stále častější.
Důkazem budiž třeba také letošní dohoda
pořadatelů všech větších vánočních akcí
o vzájemné propagační podpoře. Ano,
Vánoce se pomalu blíží – Vánoce na Zelňáku začínají už 26. listopadu, Brněnské
Vánoce na náměstí Svobody o čtyři dny
později, tedy 30. listopadu. A protože další
číslo našeho zpravodaje vyjde až po jejich
začátku, dovoluji si Vás pozvat již nyní.

Mgr. Libor Šťástka, starosta

Pokračování na straně 7

22
Brněnský
strom roku roste
v centru města
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Otevření
gruzínského Centra
denních služeb

Festival
Tři tváře komedie
na Leitnerce

Akce radnice

Náměstí Svobody bylo po celý měsíc příjemným místem pro setkávání
Festival v centru dění radnice
městské části Brno-střed vnesl
na náměstí Svobody život, radost
a pohodu při dobrém jídle a pití.
Festival radnice připravila společně
se svým kulturním a vzdělávacím
střediskem a odstartovaly jej 16. září
Slavnosti piva.Ty na náměstí Svobody vystřídaly Slavnosti jídla, Slavnosti
vína a tečku za měsícem zážitků
a zábavy udělaly 14. října Slavnosti
regionů. Popovídat si návštěvníci
středu města mohli u nabízených
lahůdek a specialit, k poslechu jim

hrály hudební skupiny, oblibu a pravidelné posluchače si získaly Babiččiny pohádky na dobrou noc. Festival
měl i letos charitativní rozměr, část
výtěžku z prodeje na stáncích byl
věnován Hospicu svaté Alžběty
v Brně, který provozuje občanské
sdružení Gabriela.
 (red)
Reklamní partner akce:
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Akce radnice

Netradiční disciplíny Úřednického desetiboje potrápily i pobavily

Na Dni radnice Brno-střed děti
vyzkoušely svoji úřednickou
zdatnost, pro dospělé byly připraveny prohlídky radnice.
Na děti čekaly 28. září na nádvoří
nelehké disciplíny Úřednického
desetiboje. Potýkaly se s naléváním a roznosem kávy, obálkováním, razítkováním na krásu,
absolvovaly překážkovou dráhu
s lejstry, nacvičovaly podlézání
tam i zpět, vyzkoušely úskalí strojopisu, kalkulace a některé poprvé
řekly haló do sluchátka telefonního aparátu s kulatým ciferníkem.

Pro dospělé návštěvníky byly připraveny prohlídky radnice s odborným výkladem starosty městské části Brno-střed Mgr. Libora
Šťástky a zastupitele městské
části Ing. arch. Vojtěcha Mencla.
O prohlídky byl velký zájem,
nabídku seznámit se s budovou
bývalého kláštera využil i zájezd
turistů z Polska.
Slunečný den na nádvoří zpestřily
irské tance souboru La Quadrilla
a zazpíval ADD Gospel Company.
Děti zaujalo a pobavilo představení
Kouzelná baterka, které bylo součástí akce Celé Česko čte dětem.

Zábavu a poučení připravila radnice městské části Brno-střed ve spo-

lupráci se svým kulturním a vzdělávacím střediskem.
 (red)

Děti jezdily na koních, pohladily lamu a obdivovaly prasátko Filípka

Na Zvířátkiádě radnice městské
části Brno-střed byla 29. září
k vidění řada domácích i divokých zvířat.
Svézt se na koni nebo poníkovi,
ale také sledovat práci koňské
záchranky mohly děti v Björnsonově sadu. Seznámit se zde mohly s dravci ze záchranné stanice
v Rajhradě i drobným domácím
zvířectvem, byla zde lama, ježek
i domácí prasátko Filípek. Děti

potleskem odměnily roztančené
pejsky a na závěr se shromáždily
před kulisami divadla Tramtárie,
které odehrálo představení O pračlovíčkovi.
Zvířátkiádu připravilo společně
s radnicí městské části Brno-střed
Kulturní a vzdělávací středisko
U Tří kohoutů.
Videa z akcí radnice jsou umístěna na www.stred.brno.cz


(red)
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Po osmi měsících byla slavnostně znovuotevřena knihovna Na křižovatce

Díky finančnímu přispění městské části Brno-střed byla 3. října otevřena pobočka Knihovny
Jiřího Mahena v Brně na ulici
Křížová 24.
Ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví
Filozofické fakulty Masarykovy
Univerzity byla po osmi měsících slavnostně znovuotevřena
knihovna na ulici Křížová 24.
Na konci ledna 2012 byla pobočka Knihovny Jiřího Mahena uzavřena ve vazbě na razantní snížení příspěvku statutárního
města Brna na provoz. „Stáli jsme
tehdy na ,křižovatce‘, buď pobočku spolu s velkým množstvím fondu pro veřejnost navždy uzavřeme, nebo budeme hledat jiné
možnosti a partnery,“ uvedla ředi-

telka knihovny Libuše Nivnická.
Obnovit provoz se Knihovně Jiřího Mahena v Brně podařilo díky
spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU
a finančnímu přispění městské
části Brno-střed. „O zachování
služeb knihovny v této lokalitě
jsme velmi stáli, takže nám přišlo
samozřejmé podílet se na provozních nákladech. I nadále platí,
že se budeme snažit o to, aby se
do budoucna pobočka mohla přestěhovat do připravovaného komplexu bytových domů u Vojtovy
ulice, kde najde komfortnější prostředí a větší prostory,“ doplnil starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.
Pobočka bude stejně jako v předchozím období fungovat v režimu neautomatizovaného provo-

zu. Personálně zajistí služby
knihovny studenti oboru informačních studií a knihovnictví FF MU.
„Těší nás možnost podílet se na
provozu pobočky. Spolupráce
s KJM nám umožní aplikovat teoretické poznatky v praxi, což by
mělo vést ke spokojeným uživatelům, motivovaným studentům
a celé řadě inovativních vylepšení
ve službách knihovny,“ sdělil
vedoucí KISK Petr Škyřík.
„Jedná se o pilotní projekt, ve kterém jsme spojili nejen prostředky
několika subjektů, ale také znalosti a zkušenosti odborných pracovníků KJM s invencí studentů
a pedagogů. Věříme, že se toto
znovuoživení knihovny povede
a veřejnost si k nám opět najde
cestu,“ dodala Nivnická.
Dospělým i dětem nabídne obno-

vený provoz široký výběr beletrie
a naučné literatury a bezplatný
přístup k internetu. Stálý fond na
pobočce činí více jak třináct tisíc
svazků knih, nové knihy budou na
pobočku zajišťovány prostřednictvím výměnného fondu. Studenti
budou rovněž připravovat programy pro děti z mateřských a základních škol a zajímavé kulturní
pořady pro širokou veřejnost. Čtenáři mohou knihovnu navštěvovat
v pondělí a ve středu od 14.00 do
18.00 hodin.

(red)

Projekt
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Seniorům k jejich svátku zazpívali známí zpěváci i mladé talenty

Na náměstí Svobody přišli oslavit svůj mezinárodní den senioři i se svými dětmi a vnoučaty.
Pozvánku na společnou oslavu
pod širým nebem přijaly stovky
seniorů, kteří si přišli 30. září na
náměstí Svobody poslechnout
svoje oblíbené zpěváky a herce.

Zdraví a pohodu jim popřál v úvodu odpoledne také starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka.
V horkém dni přítomným zazpívaly mladé pěvecké naděje,
nadšený potlesk sklidilo také stepařské vystoupení malého tanečníka. Pak už nastoupily na pódium
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renomované hvězdy – zazpívala
Eva Pilarová, pobavil Václav
Postránecký, Zdeněk Junák,
Vinařští romantici a v závěru
zanotovala pěvecká dvojice Eva
a Vašek.
Mezinárodní den seniorů připadá
na první říjnový den, ve světě se
slaví již od roku 1998, na náměstí

Svobody jej spolu mohli senioři
prožít již podruhé.

(red)

Akci
podpořila
městská část
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Brňané zvolili strom roku: Vítězná katalpa roste na Moravském náměstí

Na jaře katalpa trubačovitá zdobí park svými květy
Ekologický institut Veronica
vyhlásil letošního vítěze ankety
Brněnský strom roku. V již třináctém ročníku ankety zvítězila
katalpa trubačovitá.
Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) svými bílými květy
zdobí každé jaro park na Moravském náměstí. Zhruba šedesátiletému stromu bude poskytnut
odborný zásah, který provede
Veřejná zeleň města Brna. Dále
pak katalpu čeká nominace do
dalšího ročníku celorepublikové
soutěže Strom roku.
„Je velmi důležité starat se o zeleň

ve městě, protože je nezbytná pro
fyzické i psychické zdraví občanů,“ upozornila organizátorka
ankety Olga Krejčířová. Cílem tradiční soutěže je tedy poukázat na
význam městské zeleně a podnítit
zájem obyvatel města Brna o stromy v jejich okolí.
Své oblíbené stromy do ankety
nominovali sami Brňané a do
užšího finále jich postoupilo celkem sedm. Druhé místo obsadila
pavlovnie plstnatá na Renneské 39. Do hlasování se letos zapojilo přes pět set lidí. Už dnes
mohou občané nominovat kandidáty na titul Brněnský strom

Stejně jako u loňského vítěze i u katalpy zahrála cimbálová hudba
roku 2013. Více je možné se
o anketě Brněnský strom roku
dozvědět na www.veronica.cz,
e-mailu olga.krejcirova@veronica.cz nebo telefonních číslech
775 723 742 a 542 422 757.
Vedle ankety Brněnský strom
roku Ekologický institut Veronica
podporuje zeleň ve městě i jiným
způsobem. Prostřednictvím odborného poradenství pomáhá
občanům zabraňovat kácení dřevin, zapojuje se do správních řízení a navrhuje vhodnou náhradní
výsadbu.
Ekologická poradna Veronica nyní
navíc rozšířila své služby. Každou

středu od 13.00 do 17.00 hod. je
v provozu specializovaná poradna zaměřená na ochranu handicapovaných živočichů a na přírodní zahrady. Poradna také
funguje jako poradenské centrum
pro záchranné stanice pro handicapované živočichy.
S dotazy ohledně ochrany životního prostředí či péče o přírodu
se je možné obracet na e-mail
veronica@veronica.cz, telefon
542 422 750 nebo zamířit do sídla
institutu na ulici Panská 9.


Mariana Zbořilová,
Ekologický institut Veronica

Co dokáže alkohol za volantem ukázal pátý veletrh dopravní prevence

Pátý ročník veletrhu dopravní
prevence poučil o bezpečnosti
provozu více než šest set studentů z Jihomoravského kraje.
Preventivní akce zaměřená na
začínající a budoucí řidiče se
konala 20. září na ulici Bauerova
v areálu sportovního klubu Kometa Brno. Pozváni na ni byli studenti
z celého Jihomoravského kraje,
pro které byly připraveny ukázky

policistů, například zadržení nebezpečných pachatelů ve vozidle.
Ve spolupráci se záchrannou
službou předvedli policisté zadržení psychicky narušené osoby
s následným odvozem, prohlédnout si bylo možné také hasičské
auto a hasiči předvedli praktickou
ukázku vyprošťování osádky
vozidla vyřezáváním. Pozornost
upoutaly také velmi zdařilé ukázky vězeňské služby zakročující
proti vzbouřencům.

Během akce si účastníci mohli
prohlédnout produkty firem nabízející vozidla s ručním ovládáním
určené handicapovaným, prezentaci zdravotní pojišťovny, stánek BESIPu s jeho expozicí
a drobnými dárky, stánek
s nabídkou pasivní bezpečnosti
pro motorkáře včetně pojištění,
vozidla autoškoly s instruktory
nebo vozidlo služby k odvozu řidičů neschopných jízdy. Pro výstrahu zde byl umístěn také osobní

automobil po havárii, kterou zavinil řidič pod vlivem alkoholu. Studenty zaujala i závodní vozidla,
doprovodné vozidlo pro přepravu
nadrozměrných nákladů, policejní motocykl, policejní Volkswagen Passat a nechyběl ani nádherný motocykl Motoklubu
Policie ČR.


nprap. Milan Gruška,
Policie ČR
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Baseballovou sezonu uzavřel turnaj školních družstev O pohár starosty

Malé baseballové ligy 2012,
závěrečného turnaje sezony, se
zúčastnila školní družstva
z Cyrilometodějské základní
školy na Lerchově ulici a základních škol Husova a náměstí
Míru.
Hřiště VSK Techniky Brno na Kraví hoře 3. října ovládla tlaková
výše, slunné počasí a školní družstva soutěžící O Pohár starosty

ve stativovém baseballu (T ball).
Zatímco na hlavním hřišti zúčastněné týmy sváděly urputná klání,
na vedlejší travnaté ploše jednotliví aktéři pilovali techniku
a dovednosti pod dohledem svých
pedagogů a instruktorů VSK
Techniky Brno. Pohár starosty
skončil v rukou kapitána Cyrilomětodějské ZŠ Lerchova, jehož
tým předváděl vyrovnané výkony
jak na pálce, tak v poli. Na druhém

místě skončila základní škola
z náměstí Míru s jednou výhrou
a jednou prohrou a na třetí pozici
se umístila ZŠ Husova.
„Všechny týmy hrály výborně, na
některých hráčích bylo vidět, že
již na Kraví hoře ledasco odkoukali. Nadšení nechybělo a technické dovednosti se dají přes zimu
vylepšit v tělocvičně,“ chválila
žáky ředitelka turnaje Mgr. Kateřina Tesaříková. Všichni zúčast-

nění se radovali ze sad základního vybavení pro T ball, které jim
bylo odměnou za odvedené výkony.
Malá baseballová liga se na zimu
stěhuje do školních tělocvičen
a kroužků. Na jaře znovu přivítá
nejmenší adepty baseballu při
Bronzovém poháru ČBA a Poháru ligy.

Ing. Rudolf Drnec,
VSK Technika Brno

Prvňáčci byli v knihovně slavnostně pasováni na rytíře knih a čtenáře
Podpořit čtenářství u nejmladších dětí chce projekt Poprvé
do školy – poprvé do knihovny.
Již desátým rokem Knihovna Jiřího Mahena v Brně motivuje děti
ke čtení. „Cílem akce je zprostředkovat prvňáčkům nezapomenutelný zážitek spojený
s knihovnou a knížkami, který děti
přitáhne ke čtení nejlépe na celý
život,“ uvedla tisková mluvčí
knihovny Bc. Jana Kuncová.
Letos pasovali 3. a 4. října nové
čtenáře v Ústřední knihovně,
Mahenově památníku i dvanácti
dalších pobočkách knihovny
v jednotlivých městských částech. Děti, které se v knihovně
zaregistrovaly do 7. října navíc
získaly právo půjčovat si knihy po
celý rok zdarma.
Součástí bohatého programu
projektu Poprvé do školy –
poprvé do knihovny byly kromě
pasování i výstavy, výtvarné dílny,
výtvarná soutěž s názvem Kočkopes Kvído aneb Jak by vypadalo tele s chobotem?, autorské

čtení spisovatele Miloše Kratochvíla a řada dalších akcí.
Na podzimní program úzce naváží další aktivity, kterých se děti
mohou zúčastnit se svými rodiči
či pedagogy, a které chtějí prohloubit jejich vztah ke knížkám
a ke čtení.
Připravený je projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, cyklus
besed Mluvící zvířata, pravidelná
výtvarná dílna Čtvrtkování, Den
pro dětskou knihu a další.
Na konci školního roku obdrží děti
při slavnostním aktu Klíčování
symbolický klíč od knihovny.
Se všemi připravovanými aktivitami i zajímavostmi z knihovny se
čtenáři mohou seznámit na stránkách www.kjm.cz.


(red)

Projekt
podpořila
městská část
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Parkovací dům poskytne Brňanům osmdesát osm parkovacích míst

Pokračování ze strany 1
Kopečné (parkovacího domu)
s prostorem Denisových sadů
a Petrovem.
„Rád bych poděkoval pracovníkům Brněnských komunikací za
maximální úsilí a spolupráci.

Věřím, že stavba dalších parkovacích domů bude plynule pokračovat, aby tak pomohly alespoň částečně řešit otázku už teď složitého
parkování ve městě,“ podotkl Petr
Kratochvíl. Investorem parkovacího domu je obchodní společnost
Brněnské komunikace, která

dostala od statutárního města
Brna mandát na přípravu a výstavbu parkovacích domů ve městě.
Doba výstavby je tři sta devadesát
dní, výstavba by měla být dokončena na přelomu září a října 2013.
Projektantem parkovacího domu
je firma AGP architekti, zhotovite-

lem stavby je sdružení Komfort –
Stavoprogres.
 (red)

Projekt
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Studentky zdravotnické školy zahrály klientům pečovatelské služby
Program centra je přizpůsoben
zálibám a zájmům uživatelů.
Senioři, kteří z důvodu snížené
soběstačnosti nemohou zůstat
sami doma nebo ti, kteří chtějí den
strávit ve společnosti druhých lidí,
zde procvičují soběstačnost
a fyzické i psychické schopnosti.
Na každý den je zajištěn oběd
a dovoz a odvoz autem pečovatelské služby zpět domů. Při pobytu je také možné využít střediska
osobní hygieny, kde se provádějí
koupele, stříhání vlasů a pedikúra.
Služby Centra denních služeb
Představení Princezna ze mlejna pobavilo seniory na Lipové 31 i uživatele z Ústavu
sociální péče Nojmánek.
Studentky z Domova mládeže při
Střední zdravotnické škole aVyšší
odborné škole zdravotnické Brno
na Merhautově ulici si na 20. září
připravily divadelní představení
na motivy televizní pohádky režiséra Zdeňka Trošky „Princezna
ze mlejna“. Upravily si scénář
a také vyrobily originální kulisy
z papíru.
Na toto představení pečovatelská
služba pozvala také uživatele
z Ústavu sociální péče Nojmánek,

kteří pozvání s radostí přijali. Díky
slunnému zářijovému počasí se
představení odehrálo venku, pod
terasou pečovatelské služby.
Všem účinkujícím patří velký dík
za obrovské nasazení při přípravě
pohádky a hlavně za skvělé
herecké výkony. Poděkování patří
také Mgr. Paděrové, která se velkou měrou na tomto představení
podílela.
Divadelní představení je jednou
z aktivit, které Centrum denních
služeb na Lipové 31 svým uživatelům nabízí. Oblíbené jsou také
prohlídky a návštěvy výstav, výlety,
besídky nebo trénování paměti pod
vedením odborného školitele.

jsou poskytovány za úhradu, každý všední den od osmi hodin do
půl třetí odpoledne. Uživatelé si
sami volí dny, které chtějí v centru
strávit. Pobyt je možné si také
jeden den vyzkoušet zdarma.
Více informací o pobytu v zařízení
lze získat na telefonním čísle
543 212 702.

(red)

Zřizovatelem
je
městská část

BRNO-STŘED

Provozovna Správy nemovitostí
mění svou adresu
Na nové adrese bude provozovna od 12. listopadu.
Provozovna Správy nemovitostí
městské části Brno-střed,
p. o., se s účinností od 12. listopadu 2012 přesunuje na novou
adresu na ulici Měnínská 4.
Kancelář bude umístěna přímo
v budově Úřadu městské části

Brno-střed, naproti Měnínské
brány. O chystané změně
budou nájemci domů ve správě
Správy nemovitostí městské
části informováni také letáčky
ve svých poštovních schránkách.


(red)
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Parky na Kolišti dostávají novou tvář, restaurována je i socha vojína

Parky ve správě městské části
Brno-střed na Kolišti jsou revitalizovány. Rekonstrukce hrazená ze strukturálních fondů
Evropské unie bude dokončena v srpnu 2013.
Revitalizován je park na Kolišti
u pomníku Rudé armády, který je
restaurován včetně bronzové

sochy frontového vojína. Park bude
vybaven novými lavičkami a koši
na odpadky, některé původní stromy nahradí nové. Přibude alej jerlínů v obvodovém chodníku před
pomníkem. Rekonstruovány budou všechny chodníky a po celé
ploše parku bude obnoven trávník.
Také park u Janáčkova divadla
čekají změny. Chodník hned pod

Pozvánky na akce radnice
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divadlem bude rozdělen na část
pro pěší a část pro cyklisty. Instalovány budou nové lavičky a koše,
v parku přibudou dvě odpočivadla
vybavená herními prvky pro děti.
Čtyři kruhové fontánky budou
opraveny a ponechány na svých
místech. Přemístěna bude fontánka – plastika S. Vajceho – do
jednoho z odpočivadel a jedna

fontánka bude nově vybudována.
Dále jsou připraveny sadové
úpravy a obnova trávníku v celém
parku.
Revitalizaci v hodnotě téměř
osmačtyřiceti milionů korun zajišťuje Oddělení implementace
evropských fondů a odbor investiční Magistrátu města Brna.

(red)

Naše školy

Příští prvňáčci si mohou vyzkoušet školní radosti i starosti nanečisto

Pro předškoláky připravila ZŠ
a MŠ Husova možnost sezná-

mit se s prostředím školy
s předstihem.

Hra na školu je určena všem předškolákům, a to i těm, kteří v září
2013 nastoupí do první třídy na
jinou základní školu nebo zůstanou v mateřské škole po odkladu
školní docházky.
Od 6. listopadu začíná přípravka
pro prvňáčky v budově prvního
stupně na ulici Rašínova 3.
V 15.15 hodin uslyší budoucí žáci
svoje první zvonění a až do února
se budou seznamovat se vším,
co je v prvním školním roce čeká.
Ochutnají trošku z každého předmětu a na konci určitě budou
vědět, jestli je lepší matematika,

hudební výchova nebo třeba
angličtina.
Další termíny hry na školu jsou
20. listopadu, 4. a 18. prosince,
8., 15., 22. a 29. ledna, 5., 19.
a 26. února.
Zájemci se také mohou do ZŠ
a MŠ Husova 17 podívat ve dnech
otevřených dveří ve čtvrtek 15. listopadu nebo ve čtvrtek 10. ledna
od 8.00 do 10.00 hodin. Více informací lze nalézt na webových
stránkách www.zshusovabrno.cz.


Kateřina Zadražilová,
ZŠ a MŠ Husova

Stmelit kolektivy žáků šestých tříd pomohli na výjezdu psychologové

Letošní adaptační pobyt pro
žáky šestých tříd připravila
Základní škola Horní ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou.
Základní škola Horní pořádá již
několik let na počátku školního
roku, podobně jako jiné brněnské
školy, oblíbené krátkodobé výjezdy žáků šestých ročníků. Jedny
z prvních akcí se konaly v Pršticích, kde jsme společně strávili
čtyři dny. Program si pedagogové
pro své žáky připravovali sami,
jen na jeden den byli přizváni psychologové z poradny, aby žáky
poučili o tom, jak se efektivně učit.
Výjezdové akce jsme se pokusili
v minulých letech nahradit pobytem ve škole. Opět si pro své žáky
třídní učitelé připravili celodenní
program, který byl završen spaním ve škole. I to mělo své kouzlo.
Přesto jsme stále nebyli spokojeni
a snažili se najít něco lepšího.
Proto jsme letos využili nabídky
Pedagogicko-psychologické po-

radny z Voroněžské 5. Ve spolupráci s její paní ředitelkou a ostatními pracovníky se podařilo najít
ideální program, který nadchl jak
děti, tak i nás.
Jako pobytové místo výjezdu
poradna nabídla půvabnou horskou vesničku Petříkov v Jeseníkách. Již samotná cesta vlakem
z Brna do hor byla malé dobrodružství. Na celé tři dny od 1. do
3. října jsme tedy společně s dětmi zaměnili klasické vyučování za
aktivity připravované speciálním
pedagogem a psychologem.
Část programu vedená speciální
pedagožkou byla zaměřena na
zvládnutí správných návyků při
učení ve škole i při domácí přípravě, tématy byly režim dne,
týdenní režim a pracovní místo.
Dalším probíraným okruhem byla
práce s textem, kde se žáci poučili
o pojmech podstatná informace,
klíčové slovo, osnova, o tom, jak
se tvoří zápis, rozvíjeli schopnosti
formulovat myšlenku, názor a prezentovat jej.

Cílem psychologické části bylo
pomocí interaktivních činností
stmelit kolektiv, vytvořit pozitivní
vztahy mezi spolužáky ve třídě,
zlepšit třídní atmosféru, rozvíjet
schopnosti sebepoznání a sebeprezentace.
„Různorodost psychologického
programu poskytla žákům možnost vyzkoušet si práci individuální, ve dvojicích či větších,
náhodně zvolených skupinkách.
Třída jako celek byla schopna pracovat samostatně, v klidu. Žáci
zvládali plnit instrukce, na vedení
reagovali dobře, respektovali
autority. Jednotlivé činnosti žáky
zaujaly a byli schopni z nich vytěžit pozitivní zážitky a zkušenosti.
Při skupinové práci je vhodné rozdělení žáků do náhodně zvolených skupin, využívat možnosti
promísení děvčat a chlapců. Do
bližšího kontaktu se tak dostanou
i žáci, kteří k tomu nemají běžně
tolik příležitostí a mohou se tak
navzájem lépe poznat a objevit
možné společné zájmy, což je

pozitivum zejména pro nově příchozí děti z Moravan,“ sdělila
v závěru pobytu ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny.
V programu byl i dostatek času
na sport a turistiku, vycházku na
Paprsek i výjezd lanovkou na
Šerák.
Na závěr pobytu měli žáci i pedagogové možnost vyjádřit se k jeho
obsahu i průběhu. Po vyhodnocení této zpětné vazby se potvrdilo, že tyto tři netradiční dny v krásném podzimním prostředí
Jeseníků se líbily a většina dětí
věří, že jim nabyté zkušenosti
a zážitky přispějí k úspěchům při
vzdělávání na druhém stupni.


Třídní učitelky 6. ročníku,
ZŠ Horní

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED
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Školáci poznali Stuttgart a německé kamarády přivítali ve své škole

Žáci ze Základní školy Antonínská ve Stuttgartu
Moje město – tvoje město.Tak se
nazývá projekt, do kterého vstoupili žáci Základní školy Antonínská a děti ze dvou škol města
Stuttgart.
V době letních prázdnin skupina
žáků z brněnské školy na Antonínské ulici navštívila Stuttgart. V té
době ještě probíhala v německých
školách výuka, proto měly české
děti možnost účastnit se vyučování.
Ověřily si tak své jazykové dovednosti, které získávají v jazykové
výuce ve své škole v Brně.
V odpoledních a večerních hodinách, kdy pobývaly ve svých hostitelských rodinách, poznávaly život
v prostředí města Stuttgartu.
Navštívily muzeum Mercedes
Benz, televizní věž Fernsehturm
a zoologickou zahradu. Velkým

zážitkem pro naše žáky a pedagogy
bylo oficiální přijetí na radnici.
Týdenní pobyt uběhl jako voda. Děti
obou měst se ale neloučily nadlouho.V týdnu od 7.–12. října ZŠ Antonínská přivítala žáky a pedagogy
ze Stuttgartu v Brně. Pro hosty připravily vyučující němčiny PaedDr.
J. Brnická a Mgr.E.Vondráková stejně bohatý program, jaký byl poskytnut našim dětem ve Stuttgartu.
Německé děti měly možnost sedět
v lavicích se svými českými kamarády a sledovat výuku německého
jazyka. Bylo jim představeno město
Brno. Navštívily Špilberk, prohlédly
si významné brněnské památky,
zavítaly do Aktivparku v Pisárkách.
V rámci poznávání Brna byla skupina žáků ze ZŠ Antonínská a škol
ze Stuttgartu přijata na radnici městské části Brna-střed. Pan starosta

Prohlídka radnice zaujala německé i české děti

Z radnice se školáci vydali za dalšími pamětihodnostmi
Mgr. Libor Šťástka děti osobně přivítal a ukázal jim historické prostory
radnice. Z tohoto setkání odcházely
děti obohaceny o nové poznatky,
příjemné zážitky a s malou upomínkou.
Vzájemná setkání dětí obou měst
s sebou přinesla navázání velmi

hezkých přátelských vztahů
a budou určitě pokračovat i do
budoucna. Tato setkání se mohla
uskutečnit také díky finanční podpoře Česko-německého fondu
budoucnosti.

Mgr. Bohumila Borkovcová,
ZŠ Antonínská

Na ZŠ a MŠ Husova bude letos poprvé úřadovat žákovský parlament

Na Základní a mateřské škole
Husova proběhly 10. října volby
do nově vznikajícího žákovského
parlamentu.
Žáci druhého stupně si poprvé na
vlastní kůži vyzkoušeli, jak takové
„dospělácké“ volby probíhají. U našich voleb totiž nechybělo nic, co by
se lišilo od těch, ke kterým budou přicházet ve své dospělosti. Proto tyto

volby také plní i funkci jejich předpřípravy. Volby do žákovského parlamentu se konaly celé dopoledne
v reprezentativních prostorách auly
školy. Nechyběla ani volební komise, která sestávala z ředitele školy,
zástupkyně druhého stupně
a několika učitelů, ani plenta, která
zajišťovala anonymitu, urna, volební
lístky a seznamy žáků, podle kterých lze zjistit jejich účast.
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Žáci do auly vstupovali po jednotlivých třídách, vážnost a noblesu
celé akci dodávala i znějící hymna,
kterou si žáci vyslechli, zazněla uvítací řeč pana ředitele a volby mohly
začít. Jak ale žáci prokazovali svou
totožnost, když některým z nich bylo
teprve jedenáct roků? I na to jsme
byli připraveni.V hodinách výtvarné
výchovy si všichni žáci školy zhotovili své vlastní občanské průkazy.
Průběh voleb byl následující: žáci
přistoupili před volební komisi, předložili svůj občanský průkaz, obdrželi
volební lístek se seznamem kandidátů jednotlivých tříd, odešli za
plentu, tam zaškrtli dvě jména
a před volební komisí svá rozhodnutí vhodili do volební urny. Po skončení celoškolních voleb byla urna
oficiálně zapečetěna a odnesena
na bezpečné místo. Odpoledne pak
volební komise sčítala hlasy kan-

didátů. Díky těmto volbám vznikl
nový žákovský parlament, jehož
cílem bude v průběhu roku jak řešení problémů, které žáky trápí, ale
i pořádání a organizace společenských akcí, které budou posilovat
pozitivní školní klima, ale také
prestiž školy.
Proč se do školy chodit jen učit?
Pojďme se společně těšit na akce,
které zpestří náš školní život. Což
takhle uspořádat Plážový den, Den
barev, Valentýnský den nebo Den
naruby? Přejeme žákovskému parlamentu mnoho nápadů a úspěchů.

Mgr. Eva Břečková,
ZŠ a MŠ Husova

Zřizovatelem
škol je
městská část
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Anglicky mluvící lektoři seznamovali se svými rodnými zeměmi
Základní škola na náměstí Míru
se zapojila do mezinárodního
Projektu Edison, který podporuje
jazykovou gramotnost žáků.
Na poslední zářijový týden čekali
učitelé i žáci naší školy s velkou
netrpělivostí.V rámci mezinárodního Projektu Edison, do kterého
jsme se také zapojili, na naši školu
přišla šestice zahraničních anglicky
mluvících lektorů z různých zemí
celého světa. Ti ochotně, se
zájmem a s nadšením celý týden
seznamovali žáky nejen druhého
stupně se svou rodnou zemí, jejími
tradicemi a zvyky, s životem běžných lidí, jak ho sami znají.
Tichý a skromný Neo nám podrobněji vyprávěl o Číně, s usměvavým
Diegem jsme se na chvíli ocitli
v exotickém Peru. S nebývalým
ohlasem se setkaly hodiny samby
temperamentní brazilské lektorky
Marianny. S přátelským Eslamem
jsme se prošli starobylým Egyptem.

Nenápadná Iulia nám přiblížila svoje rodné Rumunsko a milé Mileně
(která skutečně dělala svému jménu čest) jsme museli přiznat, že
o Srbsku toho moc nevíme. Naše
sebevědomí naštěstí poněkud
vzrostlo na hodinách Ekatěriny, která střídavě podle potřeby mluvila se
žáky anglicky a rusky.
Když zpětně hodnotíme toto neobvyklé zpestření běžného vyučování,
všichni se shodneme, že pro žáky
i pro nás učitele bylo působení lektorů přínosné a obohatilo nás
i povzbudilo v dalším učení se cizím
jazykům.
Potvrdila se důležitost angličtiny
jako mezinárodního dorozumívacího jazyka. Ti v angličtině a v ruštině zdatnější byli nadšení, že
opravdu rozumějí i někomu jinému
než jen svému učiteli. I ostatní žáci
ale dokázali reagovat a aktivně se
zapojovali do práce celé třídy. Řešili
kvízy, soutěžili, nebo jen hledali na
mapě, vše se zájmem a zaujetím

pro věc. Je třeba ocenit práci lektorů, kteří předstupovali každý den
na několik hodin před neznámé děti,
aniž by věděli, co mají očekávat.
Jazykové bariéry byly ale rychle
prolomeny, zábavný týden uběhl
jako voda a zůstaly nám fotografie
a vzkazy s věnováním.
Poděkování patří učitelkám
Mgr. Haně Láníkové a Mgr. Lence

Bárové, které celou akci naplánovaly a organizačně vymyslely, aby
vše fungovalo, a ochotně studentům pomáhaly v jejich každodenním působení na škole. O technické
zázemí se postaral Mgr. Lubomír
Perka.


Mgr. Irena Vaníčková,
ZŠ Brno, nám. Míru 3

Na ZŠ Křenová mohou děti odpoledne prožít v nízkoprahovém klubu
Na ZŠ a MŠ Křenová 21 byl
měsíc září ve znamení organizačního shonu při startu nového školního roku. Kromě běžné
výuky škola navíc zahájila realizaci celé řady zájmových aktivit.
Jednou z klíčových aktivit projektu
Křenka – zážitkem k inkluzi je
možnost žáků účastnit se každodenní činnosti nízkoprahového
Klubu Křenka. Klub funguje jako
záchytná síť pro neorganizované
děti, které se nechtějí nebo nejsou
schopny zapojit do pravidelných
zájmových kroužků. Nabízí dětem
prostor k realizaci jejich zájmů
v rámci denního programu, který
je každý den zaměřen na určitou
aktivitu – doučování, sport, hudbu, výtvarnou činnost apod. K jednotlivým aktivitám jsou kromě klubovny využívány i venkovní
prostory upravené v rámci projektu (víceúčelové hřiště a zahrada).
Děti si tak mohou vybrat den
a aktivitu podle svého zájmu
a vzdělávacích potřeb. Pracovníci
klubu úzce spolupracují s učiteli
školy, a to zejména v oblasti
doučování dětí a individuálního
přístupu k nim.
Dalšími aktivitami projektu v rámci

vytváření vhodných podmínek pro
zájmové vzdělávání ve škole jsou:

Pravidelné zájmové
kroužky
Děti mohou vybírat z pěveckého,
tanečního, sportovního kroužku,
keramiky a výtvarné činnosti, stolních deskových her, hry na nástroje nebo hrátek se slovy. Tyto aktivity jsou určeny především dětem,
které pro své sociální znevýhodnění nemohou využívat komerční
nabídky volnočasových aktivit.
Kroužky probíhají přímo ve škole
za vedení pedagogických pracovníků, které děti znají.

Příležitostná zájmová
odpoledne pro děti
a rodiče
Výtvarné dílny a sportovní odpoledne jsou plánovány dvakrát ročně a jejich hlavním cílem je zlepšit
vzájemné vztahy rodičů se školou
a vytvářet pozitivní přístup ke
vzdělávání prostřednictvím společného zážitku rodičů s dětmi.

mít možnost porovnat výsledky ze
svých sportovních zájmových
aktivit na turnaji partnerských škol.

Kulturně-motivační akce
pro děti a rodiče
Čtyřikrát ročně budou moci děti
ukázat své dovednosti získané
činností v pravidelných zájmových kroužcích. Cílem těchto akcí
je také posílení spolupráce rodičů
se školou. Nejúspěšnější žáci
budou vysláni na festival Roztančené školy, který se každoročně
koná v Praze.

Projekt Křenka – zážitkem k inkluzi je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Mgr. Hana Hadrabová,
ZŠ Křenová

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Sportovní akce
Tyto aktivity jsou určeny i dětem
partnerských škol a mají především motivační a poznávací charakter. Jednou ročně budou děti
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Naše školy

Žáci ze základní školy Hroznová podnikli vlastivědný výlet do Prahy

Doplněním hodin dějepisu byl
poznávací výlet žáků sedmé třídy do hlavního města.

Žáci sedmé třídy ZŠ Hroznová se
v úterý 25. září 2012 vydali na
poznávací výlet do Prahy. Každo-

roční akce měla za cíl představit
dětem nejvýznamnější pamětihodnosti našeho hlavního města.
Jde o zajímavé doplnění hodin
dějepisu, sedmáci totiž probírají
počátky českých dějin, které jsou
s Prahou úzce spjaty.
Po pohodlné cestě vlakem děti
dorazily na pražské Hlavní nádraží. Následovala cesta metrem
na Pražský hrad, mnozí jeli podzemkou poprvé. Na Hradčanech
si žáci postupně prohlédli katedrálu sv. Víta, Starý královský
palác a Zlatou uličku. Odpoledne
měli netradiční, pluli lodí po Vltavě. Během plavby se naobědvali
a při zpáteční cestě viděli další

starodávné památky (Vyšehrad,
Národní divadlo aj.). Na závěr se
výletníci prošli po Staroměstském
náměstí a výlet zakončili u sochy
sv. Václava na Václavském
náměstí.
Exkurze byla úspěšná, žáci
poznali mnoho nového a lepší
počasí si snad ani nemohli přát.
Děkuji paní učitelce Clausové za
organizaci celé akce a průvodci
Slávikovi za poutavý výklad.

Mgr. Luděk Balcařík,
Základní škola Brno, Hroznová 1

Přihlásit se na testování IQ s Mensou je možné na ZŠ a MŠ Křídlovická
Herní den s Mensou a Mikulášem připravila Základní a mateřská škola Křídlovická na
5. prosince.
Dopoledne zve škola na Den otevřených dveří. Po celý den zde
bude možné hrát deskové hry,
řešit kvízy, rébusy a hlavolamy.
Přímo na místě si zájemci des-

kové hry mohou také koupit nebo
objednat.
Připravený je program s názvem
Škola, která nás baví, který slibuje až do večera pro všechny
překvapení, poučení i radost.
Testování IQ s Mensou se koná
od 13.30 do 16.30 hodin, přijít
mohou zájemci od pěti do sta let.
Vhodné je se nejdříve přihlásit

na webu Mensy www.testovani.mensa.cz.
ZŠ a MŠ Křídlovická získala statut
Škola spolupracující s Mensou.
Do běžných tříd prvního a druhého stupně jsou integrovány nadané děti, které jsou vzdělávány
podle individuálních vzdělávacích
plánů. Péče o tyto nadané děti je
zajišťována ve spolupráci s Peda-

gogicko-psychologickou poradnou a Mensou. O kvalitě výuky
svědčí nejen četné úspěchy žáků
v soutěžích a olympiádách, ale
i výsledky přijímacího řízení žáků
devátých tříd.
Více informací o připravovaném mikulášském dnu i výuce
v ZŠ a MŠ Křídlovická 30 na
www.zskridlovicka.cz.  (red)

Vítězství z lužáneckého maratónu si odnesli sportovci ze ZŠ Herčíkova
Maratónu a dětem z prvních až
pátých ročníků z pěti základních škol patřil 2. října lužánecký park a Centrum volného
času Lužánky.
V parku soutěžily děti z pořádající základní školy na Kotlářské
a ze základních škol na Botanické, Novoměstské, Husově a Herčíkově ulici. Celkem se závodu
zúčastnilo čtyři sta dvacet dětí,
které sestavily pět štafet, v každé
z nich závodilo čtyřiaosmdesát
dětí. Každá štafeta uběhla dvaačtyřicet kilometrů, každé dítě
pět set metrů. Běh se uskutečnil
v rámci Brněnských dnů pro
zdraví, které organizuje každoročně Kancelář Brno – zdravé
město.
Má vůbec takový závod smysl?
Určitě. Mnoho dětí si tak dlouhou
trať zaběhlo poprvé, navíc mohly
prožít a prožily krásné sportovní
dopoledne, učily se přijmout

porážku i vítězství, měly radost
z pohybu.
Vítězství si zaslouženě odnesla
ZŠ Herčíkova s časem 2:57:31.
Na 2. místě se umístila ZŠ Kotlářská s časem 2:59:56, na třetím
místě skončila ZŠ Botanická
s časem 3:07:56, na 4. místě ZŠ
Husova s časem 3:08:50 a na
5. místě ZŠ Novoměstská s časem 3:20:45. Rekord závodu, čas
štafety z roku 2006 opět nebyl překonán, tehdy děti uběhly 42 km
za 2:56:50. Za zmínku také stojí
nejlepší časy běžců a běžkyň.
Z chlapců byl nejrychlejší Jan
Soukup ze ZŠ Kotlářská v čase
1:37, Milan Chaloupka ze ZŠ
Botanická 1:40, Slávek Hadraba
ze ZŠ Husova 1:42, Tomáš Mareček ze ZŠ Botanická, Jan Janík
ze ZŠ Kotlářská 1:43. Z dívek se
nejrychlejším časem může chlubit
Eliška Andrýsková ze ZŠ Kotlářská 1:51, Petra Lužová ze ZŠ Kotlářská 1:53, Tereza Ingrová ze ZŠ
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Botanická, Veronika Havelková
ze ZŠ Herčíkova 1:55. Gratulujeme k těmto výborným výkonům
a samozřejmě gratulujeme všem
těm, kteří závod absolvovali.
Úspěšné pořádání závodu se
neobejde bez dobrovolníků z řad
učitelů a vychovatelek pořádající
školy, neobejde se bez šikovných
žáků, kteří vytvoří kulisu závodu

a fandí všem ve smyslu fair play
a svým povzbuzováním závodníky vyburcují k vynikajícím výsledkům. I v letošním roce byla při
závodě úžasná atmosféra. Fandili
přihlížející spolužáci ze zúčastněných škol, fandilo velké množství rodičů i kolemjdoucích. Dík
patří řediteli ZŠ Kotlářská Liboru
Pokračování na straně 13

Naše školy
Pokračování ze strany 12
Zřídkaveselému za moderování,
učiteli Stanislavu Skřičkovi za roli
hlavního rozhodčího, role se
zhostil mimochodem na výbornou, učitelkám ze školní družiny
Aleně Bodečkové a Ivaně Rybičkové. Nesmíme zapomenout na
poděkování všem pedagogům ze
ZŠ Kotlářské a všem zúčastněným školám za přípravu dětí,
žákům a žákyním z osmých
a devátých tříd pořádající školy
za pomoc s organizací, za fotografování a fotografie L. Müllerovi,
za dárky pro děti panu Barvířovi.

Hezký sportovní den v Lužánkách
skončil. Již dnes se těšíme na
jubilejní desátý ročník maratónu
v příštím roce. Chceme vyhrát,
chtěli bychom získat první místo
jako před dvěma lety. Za rok na
shledanou.

Miloslava Schwabová,
ZŠ Kotlářská 4

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Sport

V letošním závodě horských kol závodil olympijský vítěz i mistr světa

Trasa čtvrtého ročníku závodu
horských kol Pells MTB Kritérium Brno znovu vedla centrem
Brna. Startovní listinu ozdobila
jména úspěšných jezdců.
Závod odstartoval 16. září z Dominikánského náměstí první místostarosta městské části Brno-střed
Bc. Pavel Sázavský. V letošním
roce se kritérium odehrálo na zkrácené trati. Závod tím dostal větší
spád a stal se atraktivnějším pro
diváky.

Účast přijala kompletní sestava
našich bikerských olympioniků.
Diváci viděli držitele zlata z letošních olympijských her Jaroslava
Kulhavého, Jana Škarnitzela,
Ondřeje Cinka, dále na trasu vyrazil Milan Spěšný, Pavel Boudný,
Jan Jobánek, Ondřej a Jan Fojtíkovi, Jan Hruška, Tomáš Paprstka,
stříbrný z Mistrovství světa v cyklokrosu a mnozí další.
V ženské kategorii závodila stále
se lepšící Pavlína Šulcová, hezký
závod v této kategorii zajistila

i účast slovenské olympioničky
Janky Števkové. Po startu se ujal
vedení Jaroslav Kulhavý, který ale
po technických problémech vedoucí příčky postupně opustil. Na čele
začal úřadovat Ondřej Cink.Ve druhé polovině závodu ale ožil Milan
Spěšný, který Ondřeje postupně
stáhl a o vítězi se rozhodovalo až
ve spurtu. Jan Škarnitzl obsadil
3.místo. Ale i o další místa se bojovalo až do konce, takže diváci viděli
mnoho soubojů na cílové pásce.
Nejrychlejší závodníci jeli jednu

hodinu a osm minut. Za tuto dobu
objeli třináct kol o délce 2,2 kilometru, což je průměrná rychlost
přes pětadvacet kilometrů v hodině. Nastoupali tisíc sto sedmdesát
výškových metrů. Vzhledem
k tomu, že trať vedla buď do kopce,
nebo po schodech dolů, byly to
úctyhodné výkony.
 (red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Příznivce bojových umění bude na semináři učit hollywoodská hvězda
S herečkou a kaskadérkou
Cynthií Rothrock (1957) aneb
Dragonlady si zájemci zacvičí,
nad bojovým uměním mistrů
mohou žasnout také na brněnské Budoshow.
Při příležitosti pořádání Budoshow navštíví poprvé Českou

republiku nositelka pěti černých
pásů Cynthia Rothrock. Herečka
a kaskadérka je mistryní korejského tang soo do, korejského
taekwon-do a čínských stylů eagle claw, wu shu a také čínského
umění severního Shaolinu. Zacvičit si pod jejím vedením mohou
příznivci východoasijských bojo-

vých umění 24. listopadu od 10.00
do 13.00 hodin na Univerzitě
obrany na ulici Staňkova 20.
Den po té, 25. listopadu, se koná
od 15.00 do 18.00 hodin v hale na
Vodově patnáctý ročník přehlídky
bojových umění Budoshow. Akci
moderuje Jiří Mádl a diváci zhlédnou ukázky kung-fu, karate, aiki-

do, taekwon-do nebo musado.
Součástí programu je také ukázka
Policie ČR a kromě Cynthie
Rothrock vystoupí i mistři ze Španělska a Rakouska. Odpoledne
zpestří vystoupení taneční skupiny Mighty Shake a bubenická
show skupiny NeoPercussio. Více
na www.budoshow.com.  (red)
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Názory vedení radnice

Druhý ročník projektu pro začínající a méně známé hudebníky
Music Point jde do finále
Projekt pro začínající a méně
známé hudebníky
a skupiny Music
Point, který druhým rokem organizuje radnice
městské
části
Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko, míří do finále. Do
poloviny listopadu se muzikanti
mohou přihlásit a domluvit si
vystoupení na poslední letošní velké akci – na Vánocích na Zelňáku.
Oproti loňsku, kdy jsme s Music
Pointem začínali, se počet akcí
a míst, kde si muzikanti mohou
zahrát, upozornit na sebe a získat
nové posluchače, výrazně zvětšil
– minimálně jeden pátek v měsíci
jsme pro tyto účinkující vyčlenili
prostor v našem Klubu Leitnero-

va. Nabídli jsme jim také možnost
vystoupit na akcích pro rodiny, na
letních scénách Music Pointu na
náměstí Svobody a v parku na
Moravském náměstí. A především jsme připravili hraní na
našich slavnostech a festivalech
– třeba rocková scéna Slavností
piva byla velmi vydařená.
Interpreti, kteří by se chtěli představit na Vánocích na Zelňáku,
pořádaných od 26. listopadu do
24. prosince, najdou všechny
potřebné instrukce včetně kontaktů na webových stránkách projektu www.music-point.cz. Zjednodušeně řečeno stačí poslat
kontakt a nahrávku, případně
odkaz na ni. Protože jsou vánoční
trhy poněkud specifickou akcí,
budeme tentokrát z nabídek vybírat s přihlédnutím k dramaturgii.

Je třeba také připomenout, že pro
všechna vystoupení v rámci projektu Music Point platí stejná pravidla – pořadatelé nehradí účinkujícím honorář ani náklady na
dopravu, financují však ozvučení,
pronájem pódia, pořadatelskou
službu, propagaci a vše ostatní
spojené s produkcí.
Letos se do projektu zatím zapojilo
35 sólistů a kapel s žánrovým rozpětím od folku, přes pop až po
rockovou hudbu a bylo odehráno
76 vystoupení. Nejmladším interpretem byla čtrnáctiletá Petra Fúriková (Český Těšín), z největší dálky přijela liberecká rocková kapela
RAiN a nejpočetnějším souborem
byla Přerovská hudební společnost Entuziasté se třinácti členy.
Už jen podle místa, odkud účinkující pocházejí, je vidět, že

projekt přesáhl hranice Brna.
Nápad vytvořit Music Point – místo
pro dobrou muziku v centru Brna
– vznikl začátkem roku 2011.
Původně se mělo na náklady radnice městské části Brno-střed
zakoupit jen základní technické
vybavení, jako jsou kytarové či
basové zesilovače, a dohodnout
místo, kde by si mohli začínající
muzikanti zahrát. Nakonec dostal
premiérový Music Point podobu
stálého pódia na náměstí Svobody u Morového sloupu, odkud zněla po celé léto, téměř každý pátek,
pestrá směsice žánrů. A první ročník projektu zakončil festival v parku na Moravském náměstí, na
němž své hudební umění předvedlo sedm účinkujících.
n
Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed

Důležité informace pro nájemce obecních bytů
V říjnovém čísle
Zpravodaje MČ
Brno-střed jsem
vás informoval
o možnosti, pro
nájemce obecních bytů, které
jsou ve správě
městské části Brno-střed, uzavřít
„Dohodu o úpravě nájemného
z bytu“, která částečně eliminuje
ekonomické dopady v souvislosti
se zvýšením nájemného podle
zákona č.107/2006 Sb. Nyní bych
se o této „Dohodě o úpravě
nájemného z bytu“ zmínil znovu,
neboť se blíží okamžik, kdy skončí
možnost uzavřít zmíněnou
„Dohodu“ u bytového správce
(příslušné bytové kanceláře).
Možnost uzavřít „Dohodu
o úpravě nájemného z bytu“
platí 3 měsíce od doručení
nabídky nájemci.
Pro ty, kteří nepřečetli předcházející informace v dřívějších
číslech Zpravodaje a ještě nejsou
rozhodnuti, ve zkratce připomenu
to důležité, co souvisí s procesem
úpravy nájemného.
Všem nájemcům obecních bytů
ve správě městské části Brno-střed bylo rozesláno Oznámení
o jednostranném zvýšení nájemného s nabídkou na uzavření

„Dohody o úpravě nájemného
z bytu“, podle které se nájemné
z bytu bude zvyšovat postupně od
1. 12. 2012 až na cílovou hodnotu
96 Kč/m2/měsíc za byt „standard“.
Za byty se sníženou kvalitou je
tato hodnota stanovena na
87 Kč/m2/měsíc. Maximální hodnoty jsou jiné pro katastrální území
Zábrdovice (oblast ulic např. Francouzská, Bratislavská, Cejl) aTrnitá (oblast v okruhu ulice Křenová),
kde za byt „standard“ činí tato hodnota 66 Kč/m2/měsíc a za byt se
sníženou kvalitou 59 Kč/m2/měsíc.
S úpravou nájemného úzce souvisí i nastavení plateb prostřednictvím SIPO. Rozhodnutí ohledně uzavření „Dohody“ učiňte co
nejdříve, abyste předešli případným komplikacím při nastavení
výše plateb. Dále upozorňuji, že
při podpisu „Dohody o úpravě
nájemného z bytu“ je třeba předložit bytovému správci originál
nájemní smlouvy, popř. originál
jiné listiny, která vás opravňuje
k užívání bytu, v opačném případě nelze „Dohodu o úpravě
nájemného z bytu“ uzavřít. S tím
souvisí i další podmínka pro případy, kdy nájemcem bytu je více
osob (např. manžel, manželka,
sourozenci, rodiče, děti atd.). Pak
je třeba, aby se k podpisu „Doho-
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dy o úpravě nájemného z bytu“
dostavili všichni nájemci.
Nyní pro zopakování – parametry
Dohody o úpravě nájemného
z bytu:
Při uzavření Dohody o úpravě
nájemného z bytu pro katastrální území Město Brno, Staré
Brno, Veveří, Pisárky, Štýřice je
stanoveno nájemné následovně:
Byty „standard“
Od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2013
nájemné 77 Kč/m2/měsíc
Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
nájemné 88 Kč/m2/měsíc
Od 1. 1. 2015 nájemné
96 Kč/m2/měsíc
Od roku 2016 bude každoročně
k 1. 7. nájemné zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou
ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
Byty se sníženou kvalitou
Od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2013
nájemné 65 Kč/m2/měsíc
Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
nájemné 78 Kč/m2/měsíc
Od 1. 1. 2015 nájemné
87 Kč/m2/měsíc
Od roku 2016 bude každoročně
k 1. 7. nájemné zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotře-

bitelských cen oznámenou ČSÚ
za předchozí kalendářní rok.
Při uzavření Dohody o úpravě
nájemného z bytu katastrální
území Zábrdovice a Trnitá je
stanoveno nájemné následovně:
Byty „standard“ Od 1. 12. 2012
do 31. 12. 2013 nájemné
59 Kč/m2/měsíc
Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
nájemné 63 Kč/m2/měsíc
Od 1. 1. 2015 nájemné
66 Kč/m2/měsíc
Od roku 2016 bude každoročně
k 1. 7. nájemné zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou
ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
Byty se sníženou kvalitou
Od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2013
nájemné 53 Kč/m2/měsíc
Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
nájemné 56 Kč/m2/měsíc
Od 1. 1. 2015 nájemné
59 Kč/m2/měsíc
Od roku 2016 bude každoročně
k 1. 7. nájemné zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ
za předchozí kalendářní rok.
n
Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta MČ Brno-střed

Názory zastupitelů

Jak souvisí úklid fukary a čistota ovzduší
Brno patří dlouhodobě mezi města s nejšpinavějším ovzduším
v ČR. Dokonce předstihujeme
i takové „favority“, jako jsou některá severočeská či severomoravská města. Velká část Brňanů, zejména v centru města dýchá
prachem nadlimitně zamořený
vzduch více, než je legální – dá
se tedy říci, že nemalé procento
Brňanů dýchá nelegálně. Hlavní
problém představují především
prachové částice produkované
automobilovou dopravou. Para-

doxně čím jemnější částice, tím
hlouběji jsou schopny proniknout
do dýchacího systému. Jejich
dlouhodobé působení zhoršuje
plicní funkce u dětí i dospělých,
snižuje obranyschopnost organismu, zvyšuje počet chronických
onemocnění plic a úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.
V posledních letech poctivá košťata a trochu vody nahradily při
úklidu fukary. Problémy způsobují
ty fukary, které foukáním smetí
a nečistot na hromady viditelně

víří prach (netýká se to fukarů na
principu vysavače). Sesbírané
smetí a prach obsahuje kromě
nereagujících inertních částic
především spóry různých plísní,
které obsahují choroboplodné
zárodky a mikroorganismy. Dále
pyly (především v místech veřejné
zeleně) způsobující alergické
reakce, nebo pesticidy a herbicidy, které zůstaly po nepřesné aplikaci na komunikacích. Opomíjené
jsou zbytky zvířecích exkrementů,
které jsou rozvířeny do vzduchu

a taktéž obsahují mnoho dalších
mikroorganismů.
Proto je používání fukarů legislativně omezováno. V Brně jsou
fukary až na výjimky zakázány
úplně. V případě, že budete svědky využívání fukaru, volejte Městskou policii Brno, číslo 158, aby
zjednala nápravu.

Jasna Flamiková,
zastupitelka, předsedkyně klubu
Strany zelených na Brně-střed

Ohlasy čtenářů
Texty v této rubrice jsou reakcí na článek Proč jsou důležité církevní restituce? zveřejněný v čísle 9 a nevyjadřují názor redakce.

Církevní restituce
Článek Věry Soukalové „Proč
jsou důležité církevní restituce“
v 9. čísle Zpravodaje městské
části Brno-střed obsahuje
nepravdy a křivá obvinění. Formulace „komunisté po roce 1948
kradli“ (míněno: církevní majetek)
je trestuhodná; o odnětí dispozičního práva církvím rozhodla
vláda, v níž byli i nekomunisté,
mj. lidovec kněz J. Plojhar. Z řady
objektů na území Brna-střed jmenujme dům Kamenná 36 přeměněný po roce 1948 na léčebnu
dlouhodobě nemocných – rozhodlo Plojharovo ministerstvo; to

je „krádež“ komunisty? Klášter
Lerchova 63/65 byl využíván jako
škola, protože budova na náměstí Míru 3 zdaleka nestačila – to
je „krádež“? Když budova jako
klášter byla téměř prázdná?
A jiné. Církve mohou žalovat stát,
pokud prokáží, že odňatý objekt
vlastnily ještě po roce 1948 a přišly o něj později podle rozhodnutí
po 25.únoru 1948. Ale řada takových objektů byla jejich vlastníkem – státem udržována a zhodnocena, například klášter na
Mendlově náměstí „vrácený“
církvi počátkem devadesátých

let a církví pronajímaný – jakýpak
„ušlý zisk“?
Když Josef II. rušil kláštery, protože hlavně státu všechny církevní objekty patřily, církev se
neozvala; dnes však žádají církve i to, co církevní nebylo. Jsou
zkušenosti z jiných privatizací,
že dříve státní majetek připadlý
nestátním institucím začal ležet
ladem až po privatizaci. Tvrzení,
že tento majetek „nezmizí z České republiky“, není pravdivé, protože s ním bude disponovat Vatikán, cizí stát. Většina občanů
předání majetku církvím odmítá

plným právem, protože vnímá
nenasytnost a hamižnost
duchovních místo jejich péče
o věci ducha; zatímco počet věřících klesá, počet kněžstva roste
a církev žádá stále víc a víc
peněz na platy kněží v době, kdy
se až nehorázně šetří na zdraví
lidí, na vzdělání, na opravách
komunikací a jiných. Obviňovat
„všechny“ komunisty, že „kradli“,
je nehorázné už i proto, že řada
dnešních členů KSČM se narodila v padesátých i pozdějších
letech.

Vladimír Šaur

Proč říci Ne darování majetku a peněz církvím!
V zářijovém Zpravodaji MS Brno-střed byl uveřejněn článek „Proč
jsou důležité církevní restituce“.
Pro objektivní informovanost je
potřeba začít od nadpisu: již
samotný název „restituce“ je
nesprávný. Ono se totiž o žádné
„církevní restituce“ nejedná, ve
skutečnosti se jedná o převod
majetku a darování peněz církvím
a dalším zájmovým sdružením.
Zákon připravený vládnoucí koalicí totiž předpokládá přeměnu
vlastnictví k nemovitostem, které
církve 300 let užívaly jako „vlastnictví neúplné“, tj. bez práva prodeje, na takovou formu vlastnictví,

která má církvím umožnit s nemovitostmi bez omezení obchodovat. A aby to bylo jednodušší
a hlavně levnější, má být církvím
odpuštěna i daň z prodeje darovaného majetku.
Zákon obsahuje další podivná
ustanovení porušující základní
principy Ústavy České republiky
ve smyslu rovnosti všech občanů,
například k vydání zemědělské
nemovitosti má postačit jakákoliv
listina nebo prosté uvedení důvodů, přičemž opak musí prokázat
povinná osoba!
Stát má i nadále vyplácet církvím
příspěvek na činnost. Např. Církev

římskokatolická, která dostávala
dosud ročně „jen“ 1,5 mld.Kč převážně na platy duchovních, má
teď podle Zákona dostávat ročně
2 mld. Kč!
A tak zatímco občané tohoto státu
budou z důvodu dalších úsporných „balíčků“ zatěžováni dalšími
daněmi, církvím mají být z výtěžku těchto daní vypláceny miliardy
sebrané rodinám s dětmi, mládeži, pracujícím, seniorům.
Ano, nikdo slušný nemůže pochybovat o správnosti zásady „Co
bylo ukradeno, musí být vráceno“.
Je ale potřeba začít sahat tam,

kam se poděl majetek státu
nezadluženého až do převratu
1989 a kam se poděly následné
a zbytečné půjčky, ne do kapes
občanů. Dosavadní vlády totiž do
dnešního dne zadlužily stát dluhem téměř 180 000 Kč na hlavu
a teď se chystají přidat dalších
12 755 Kč za připravované darování veřejného majetku a peněz
církvím. A to všechno bez odpovědnosti a proti vůli většiny občanů.


Milan Hemzal,
Občanské sdružení
SENIOR.CZ
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RENOVACE DVEŘÍ

www.befitbrno.cz tel.: 541 211 702
DOPOLEDNÍ I ODPOLEDNÍ CVIČENÍ

NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Taneční-fitness studio • Lidická 81 (budova META) 602 00 Brno

TRAMPOLÍNKY a PILOXING
Zumba • Zumba Gold • Body Form • Pilates
• Chi-toning • Port De Bras • Power Jóga •
Fitness Jóga • Body Styling •
Body Balance • Rehabilitační
a zdravotní cvičení,
půlhodinky posilování
lní
tuá
k
a

CEe na
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ch
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á
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Slevy na vybrané lekce pro studenty a držitele senior pasů

Kuchyňské
Kuch
hyň
a bytové studio
tudio HEZKÝ
Ý DOMOV

U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ.
HEZKÝ DOMOV
mít je skvělé,
zařídí ho
firma Welle :)

Za Vodojemem 22, Brno - Bosonohy
tel.: 547 227 325, 603 523 155

SPORÁKY
MORA

www.hezkydomov.cz

KUCHYNĚ / SKŘÍNĚ / DVEŘE / NÁBYTEK

od 4.990,- Kc
s DPH

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

- NOVÁ mřížka
STABIL PLUS
- ECO program pecení

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.

tel. 777 268 848

REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ

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.
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Nestačíte splácet
půjčené peníze?
Pomůžeme Vám vyřídit

Jsme
S
a OD PECIALI
S
BOR
NÍCI TÉ

OSOBNÍ
BANKROT

REALIZACE

VAŠICH SNŮ

Tel.: 777 693 625
www. icarustrade.cz

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

Provozovna: Střední 400

HU
TR
A
T
E N LE
JSM IŽ 20
J

tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz

MAĎARSKO – TERMÁLY
SILVESTR – autobusem 29. 12.–2. 1. 2013

www.radeco.cz

Hotel Apartman*** / 3 400,– / osoba
Cena zahrnuje: 4x ubytování, dopravu
autobusem, služby delegáta.
Za příplatek: Silvestrovská večeře
990 Kč / osoba.

SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]
2EMHGQiYNRYiPtVWD

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

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

Brno, Křenová 19

0HQGORYRQiP%UQR
3R±3i±KRG
7HO

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

156

Hotel Répce Gold**** / 6 590,- / osoba
Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí,
vstup do lázní, dopravu autobusem,
služby delegáta.
Povinný Silvestr. příplatek:
2 800 Kč / osoba.

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

Další info na www.hungariatour.cz, info@hungariatour.cz

9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO

Praha tel. 224 828 205, Brno tel. 542 217 671,
Ostrava tel. 596 115 139

Straší Vám doma staré spotřebiče?

Vyměňte je za nové!

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

Heršpická 6, 63900 Brno

PO-PÁ 9-19, SO 9-13
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VÝHODNÁ INVESTICE

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

Nabízíme k prodeji krásný prostorný byt 4+1
v Masarykově čtvrti . Byt se nachází na klidném místě
v těsné blízkosti centra. K bytu náleží garáž, 2 terasy
35 a 6 m, balkon a prostorná zahrada 360 m2, která je
k využití pouze pro tuto bytovou jednotku a vchází se
na ni přímo z ložnice. Byt i dům je ve funkcionalistickém stylu. Svou jedinečností a polohou je i výbornou
investicí do budoucna. Nabídka je časově omezena .
V případě zájmu volejte na tel.: 774 293 326
nebo pište na mail: mikulasek@reality-lionix.cz

! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !
OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY ì VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY
DO R. 1980 ìêZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY,
PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ìêČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE,
BANKOVKY ì VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU
(figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ì ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky,
vykuřovadla ì ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu 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
<KhW1DĐŝŚůŽǀǉzd
Ϯ;ϯͿнϭǀĐĞŶƚƌƵƌŶĂ͘
,KdKsK^d͕
ƌǇĐŚůĠĂƐĞƌŝſǌŶşũĞĚŶĄŶş͕
WE|W\sK
ƉƎĞƐĂĚǀŽŬĄƚĂēŝŶŽƚĄƎĞ͕
ǀǇƎĞƓşŵŝƉƌŽďůĠŵǇƐy<h1
ēŝũŝŶǉŵĚůƵŚĞŵ͕
ǀŽůĞũƚĞϲϬϯϭϴϱϱϳϭ

Komplexní gynekologická
a porodnická péče
Onkologická prevence
Močová inkontinence
Poradna pro sterilitu
REGISTRACE
NOVÝCH PACIENTEK
Poliklinika Zahradníkova 2/8, Brno
MUDr. Miklica Jan, tel. 541 552 260
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}#yvih±êwyvklq±êwvy|uêzly}pz
wtvêvkê}#yvijlêÀêjly{pmprv}uv

Polní 5
602 00 Brno
Tel.: 723 891 676
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www.marika-studio.cz
Přijďte a vyzkoušejte naše služby!

BYTOVÝ DŮM

BRNO ŘEHOŘOVA

543 23 55 02

P
V P RÁVĚ
ROD
EJI

Termín dokončení 9/2013

PRODEJ BYTŮ
orova.cz
www.byty-reh

SIDO reality s.r.o.
developer
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Rozhovor

Šárka Kašpárková: Člověk musí věřit tomu, co dělá, pak to má cenu!
Sympatickou a málokdy zamračenou Šárku Kašpárkovou
můžeme potkávat v Brně na
mnoha místech. Sluší jí večerní
róba i odpolední šaty, ale
popravdě řečeno, nejčastěji ji
můžeme spatřit ve sportovním.
Tak jsme ji také mohli vidět
i o prvním říjnovém víkendu,
kdy při mezinárodním sportovním veletrhu Sport Life představila v expozici Jihomoravského kraje v pavilonu B na
brněnském výstavišti společně
s dalšími sportovními osobnostmi zajímavý pohybový program pro žáky základních škol
s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

Jak jste se k tomu dostala?
Při jednom náhodném setkání mě
oslovil můj kamarád Robert Změlík a seznámil mě s tím, co společně s dalším olympijským vítězem v desetiboji, Romanem
Šebrlem, vymysleli. A mně se to
zalíbilo, protože to cítím úplně
stejně. Chceme zvýšit sportovní
aktivitu co největšího počtu chlapců a děvčat a dát současné generaci školáků příležitost zakusit
sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila i nám. Po
revoluci se zrušil tzv. odznak zdatnosti a to byla podle mě chyba.
Některé děti neumějí teď ani skákat přes švihadlo. A jsou taky učitelé, kteří si hodiny tělocviku zjednodušují tím, že hodí mezi děti
balon a – hrajte si. Prvním naším
cílem je tedy získat na svou stranu
učitele, zaujmout je a přesvědčit,
že přirozeností dětí je „hýbat se“,
ale musí se jim to podat atraktivní
a jim blízkou formou. Dalo by se
o tom mluvit dlouho, možná bude
dobré odkázat případné zájemce
o náš program na webové stránky
www.ovov.cz.

Vy jste ale měla štěstí na
učitele tělocviku
Hlavně jsem měla výborné rodiče,
kteří mě ke sportu vedli. Maminka
sama hrála basket, veslovala a při
sportu se seznámila s tátou. Ve
druhé třídě jsem už hrála košíkovou a v páté jsem začala s atletikou. Na prvním místě byla ale
vždycky škola. Jednou jsem se ze
samých jedniček pohoršila na

šest dvojek a rodiče mi pohrozili,
že bude se sportem utrum. Tak
jsem to musela fofrem spravit,
protože sportovat jsem chtěla.

Vedete ke sportu i vy svoji
dceru?
Terezka má jedenáct a chodí do
sportovní třídy se zaměřením na
volejbal. Vedeme ji ke sportu, ale
jsem ráda, že se učí taky na klavír.
Vlastně na keyboard, což je přístroj, kde si může sama navolit
různé rytmy a další zvuky. To je
vlastně taky ta atraktivita, která
děti přitahuje, navíc má výborného pana učitele. Terezka hraje
taky basket a chodí na atletiku.
Trénuje ji Ctibor Nezdařil, který
mě před pětadvaceti lety přivedl
do Brna.

Zdá se, že věříte na osud
a na talismany?
Věřím. Můj první talisman byl od
maminky. Bylo to sojčí pírko, které
k ní přiletělo oknem. Pak jsem od
rodičů dostala figurku ježečka
a od mého partnera Michala mám
figurku, které říkám Míša Kašpárek. A pak mám ještě klasickou
podkovičku pro štěstí. Měla jsem
takový rituál: vždycky při závodech po rozcvičení, když jsem si
zula tenisky a nazouvala závodní
tretry, všechny ty talismany jsem
seřadila v jedné tenisce. A muselo
to být v levé.

Vzpomenete si na svůj první
velký a na svůj největší
sportovní výsledek?
Ten první životní byl ještě na
základce, když se naše škola probojovala do celosvětového finále
mezinárodního atletického čtyřboje a já jsem obsadila celkové
třetí místo. A za ten vůbec největší
nepovažuji pro někoho možná
překvapivě bronzovou medaili
z olympiády v Atlantě, ale titul
mistryně světa z Athén. Asi proto,
že se k tomu mému nejdelšímu
životnímu skoku (15,20 m, pozn.
autora) váže docela zajímavý příběh…

To je ten, který vám ve svém
pořadu Uvolněte se, prosím
nenechal vyprávět Jan
Kraus?
Ono to ani krátce vyprávět nejde.
Všemu předcházela důkladná pří-

Profil
prava. Můj tehdejší lékař a můj
trenér Michal Pogány mně připravili na ten finálový závod tak, že
jsem pátým pokusem překonala
svůj osobní rekord o 22 centimetrů a v závodě překonala doposud
vedoucí Rumunku Mateescu
o čtyři centimetry. Kdybych to
měla říct lapidárně – věřila jsem
si. A člověk by měl věřit tomu, co
dělá. Pak to má cenu.

Působíte velmi klidně
a vyrovnaně, dovede vás
vůbec něco naštvat?
Bytostně nesnáším lež a nespravedlnost. Nesnáším lidi, kteří něco
velkohubě naslibují a pak to
nesplní. To se mi stalo třeba při
volbách před dvěma lety, kdy jsem
se nechala vmanipulovat do
něčeho, co jsem vůbec nechtěla.
A splácím to dodnes. Ale o tom
teď mluvit nechci.

Obraťme tedy list k vašim
kamarádům
Narodila jsem se na severní
Moravě, mohla jsem jít i do Prahy,
ale Brno jsem si oblíbila a je to už
moje město. Mám tady hodně
známých a kamarádů z nejrůznějších oblastí. Bolek Polívka, Jirka
Pecha, Iva Večeřová, Karel Kroupa, Karel Jarůšek, Zuzka Hlavoňová…, takhle bych mohla pokračovat dál a dál. Patří mezi ně
i Katka Fantová z úřadu Jihomoravského kraje, která tak bezvadně připravila letošní akci na výstavišti, kde jsme představili naši
sportovní aktivitu, o které jsem
mluvila v úvodu. Vážím si těch lidí,

Šárka Kašpárková se narodila
20. května 1971 v Karviné. Svoje dětství prožila v Havířově,
kde také začala sklízet první
sportovní úspěchy. Ve čtrnácti
letech odchází do Brna, kde
nastupuje na sportovní gymnázium v Botanické ulici. Po
maturitě začíná studovat učitelství na pedagogické fakultě,
které dokončuje v roce 1994
a získává titul Mgr. V té době
má už za sebou start na LOH
1992 v Barceloně (výška), kam
se kvalifikovala díky spolupráci
s trenérem Zdeňkem Odehnalem, a na MS 1993 ve Stuttgartu, kde již reprezentovala Českou republiku ve své nejsilnější
disciplině – trojskoku. 1. místo
na světové Univerziádě v roce
1995 pak bylo předzvěstí bronzové medaile z olympiády
v Atlantě (1996) a titulu mistryně světa z roku 1997 v Athénách. Čtyřnásobná olympionička je držitelkou českého
rekordu na dráze (15,20 m)
i v hale (14,87 m). Atletickou
kariéru ukončila v roce 2006,
ale v roce 2009 ještě vypomáhala v nejvyšší basketbalové
lize žen týmu Valosun Brno.
Šárka Kašpárková je předsedkyní Českého klubu olympioniků jihomoravského regionu,
držitelkou Ceny města Brna za
sport a řady dalších ocenění.
Se svým trenérem a životním
partnerem Michalem Pogánym
má dceru Terezu.

kteří něco dokázali a kteří jsou
pořád, jak se říká, normální…
Vladimír Koudelka
Foto: archiv autora
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Neziskové organizace

Na Leitnerce vystavují keramické kachle z dílny mentálně postižených
Prodejní výstava keramických
kachlů bude v klubu Leitnerova
slavnostně zahájena vernisáží
8. listopadu v 18.00 hodin.
Vernisáž zahájí africké bubenice
z Brna. „Skupinu Spálený sušenky uživatelé Domova Nojmánek
dobře znají ze společného bubnování. Po tomto úvodu si
návštěvníci prohlédnou vázy, aromalampy, svícny a v neposlední
řadě reliéfní kachle s motivy
vycházejícími z fantazijních světů
a každodenního života lidí s mentálním postižením,“ seznámila
s připravovanou akcí vedoucí
Domova Nojmánek Mgr. Zuzana
Bradová, DiS.
Zajímavé vázy a objekty ze šamo-

tové hlíny tvoří v Domově pod
vedením keramika Josefa Veselého.
Keramiku bude možné zakoupit,
a to nejen na vernisáži, ale až do
21. prosince při všech klubových
akcích Leitnerky.
„Po telefonické domluvě rádi přivítáme zájemce také v naší keramické dílně v Domově Nojmánek
na ulici Neumannova 11. Pokud
budou mít zájem, seznámíme je
i s celým chodem ambulantních
a pobytových služeb poskytovaných v zařízení,“ nabídla Bradová.
Více o Nojmánku na stránkách
www.css.brno.cz.


(red)

Nově otevřené Centrum pro seniory v Gruzii dostalo název Gvirila

Součástí slavnostního otevření bylo vysvěcení Centra
Občanské sdružení Organizace
pro pomoc uprchlíkům otevřelo
8. října v gruzínském okresním
městě Khashuri Denní centrum
pro seniory z řad běženců.
Slavnostního zahájení se kromě
představitelů místní samosprávy,
partnerů projektu z řad nevládních organizací a pracovníků
Zastupitelského úřadu ČR
zúčastnili i místní obyvatelé, kteří
výrazně pomohli při rekonstrukci
budovy během příprav.
„Centrum bylo vysvěceno pravoslavným duchovním a pojmenováno Gvirila, což v gruzínštině
znamená heřmánek. Na názvu
Centra se shodli naši dobrovolníci, místní řemeslníci i samotní
běženci z Khashuri, kteří se na
jeho rekonstrukci výraznou měrou

podíleli,“ seznámila s novinkami
koordinátorka projektu Hana
Natidzeová.
V Centru nyní pracuje půjčovna
kompenzačních pomůcek, právní
a sociální poradenství, běženci
v seniorském věku zde najdou
nabídku aktivizačního programu,
prádelnu, šicí dílnu či pedikúru.
Organizace pro pomoc uprchlíkům spolu s partnerským Úřadem
městské části Brno-střed zřídila
prostor, do kterého mohou senioři
běženci docházet, trávit v něm
volný čas, zapojit se do programů
aktivizace, využívat sociálních
a právních konzultací nebo si půjčit kompenzační pomůcky.
„Zatímco v České republice je
běžné, že senioři mají k dispozici
stacionáře, ve kterých se mohou
zapojit do nabízených programů
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Senioři mohou nyní využít půjčovnu kompenzačních pomůcek
a využívat poskytovaných služeb,
v Gruzii jde o novinku,“ informovala koordinátorka projektu Hana
Natidzeová.
Kromě toho Organizace pro
pomoc uprchlíkům podpořila
i projekt drobného podnikání, který se rovněž orientuje na seniory.
V budově Centra byla zřízena
služba pedikúry a v příštím roce
bude otevřeno i kadeřnictví. V dalších letech se chystá rozšířit službu i o Centrum osobní hygieny
pro hůře pohyblivé občany.
„V regionu našli zaměstnání celkem tři osoby – zdravotní sestra,
sociální pracovnice a pedikérka.
Všechny jsme zaškolili do problematiky, přičemž jsme se snažili
nastavit laťku do maximální úrovně tak, jak jsme zvyklí u nás. Od
místních pracovnic už nyní víme,

že běženci vyhledávají hlavně půjčovnu kompenzačních pomůcek,
které jsme dílem zakoupili a dílem
získali od dárců v České republice,“ konstatovala Mgr.Květoslava
Ráčková, vedoucí Pečovatelské
služby Brno-střed.
Projekt je financován Českou rozvojovou agenturou z prostředků
zahraniční rozvojové spolupráce
ČR, v rámci programu podpora
zranitelných skupin v Gruzii.Více
na www.opu.cz.

(red)

Projekt
podpořila
městská část
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Neziskové organizace

Rytmus pomáhá dětem se znevýhodněním zvládat běžnou školní výuku

Jak integrovat děti s mentálním
nebo kombinovaným postižením do běžných základních
škol poradí občanské sdružení
Rytmus.

Občanské sdružení Rytmus pomáhá rodičům dětí se znevýhodněním s výběrem školy,
poskytuje poradenskou činnost
asistentům a učitelům při přípra-

vě pomůcek, pomáhá se zjednodušováním a úpravou učiva či
aktivitami vedoucími ke zpestření
a zefektivnění výuky, zapojení
spolužáků, pořádá vzdělávací
kurzy pro pedagogické pracovníky.
„Projekt ‚Vzděláním pro změnu‘
jsme zahájili v březnu 2010. Jeho
cílem je přispět k prosazování
inkluzívního vzdělávání u nás.
Záměrem je přispět ke zlepšení
situace dětí se zdravotním postižením, individuálně začleněných
v běžných základních školách,
prostřednictvím zvýšení profesionální připravenosti pedagogických pracovníků,“ uvedla metodická pracovnice pro základní
školy v Brně a okolí Vladislava
Kršková.

Dále si projekt klade za cíl zpřístupnit veřejnosti informace o inkluzívním vzdělávání u nás i v zahraničí. Proto byl zřízen portál
www.inkluze.cz, kde najdou
zájemci aktuální informace i prostor k diskusi.
Občanské sdružení Rytmus byl
založeno v roce 1994 a jeho
posláním je umožňovat lidem se
znevýhodněním aktivní zapojení
a seberealizaci při vzdělávání
a pracovním uplatnění v běžném
prostředí.
Více informací o občanském
sdružení zájemci naleznou na
stránkách www.rytmus.org, případně na e-mailové adrese
vladislava.krskova@rytmus.org.


(red)

Lidé s roztroušenou sklerózou rehabilitovali v Kadlcově mlýně v Líšni
Roska, organizace připravující
programy pro osoby s roztroušenou sklerózou, připravila
rekondiční pobyt v Mariánském
údolí.
Jarní rekondiční pobyt jsme prožili
v malebném prostředí Mariánského údolí v Brně-Líšni. Po celou
dobu v penzionu Kadlcův mlýn se
o naši pestrou stravu a pohodlí
staral kolektiv majitelky paní Hany
Kavické. Nejprve jsme prohlédli
odborně nástrahy bariér, kde ještě
invalidům – vozíčkářům bylo
potřeba upravit terén k přepravování se do jídelny a ke cvičení.
Byli jsme totiž první zájemci o tento pobyt v Kadlcově mlýně. S nadšením jsme uvítali pěknou míst-

nost k pravidelnému rehabilitačnímu cvičení, protože měla klimatizaci, kterou jsme si mohli ovládat
sami podle potřeby. První čtyři dny
byly až nepříjemně horké, takže
při jedinečném cvičení, které perfektně Janička Dočekalová předvádí, jsme s klimatizací cviky lépe
zvládali. V další hodině se Jana
věnovala cvičení s vozíčkáři, které
pro ně bylo nejdůležitější a ve kterém budou s asistencí rodinného
příslušníka doma pokračovat.
Během týdne jsme měli dvě přednášky, první proběhla s PhDr.
Ludvíkem Belcredimu o historii
Líšně a okolí. Touto přednáškou
a posléze besedou se seznámili
všichni se zajímavými vykopávkami a základy první osady v Líš-

ni. Druhou měla fyzioterapeutka
Bc. Marta Beníšková o neurorehabilitaci při roztroušené skleróze
podle studie doktorky Kamily
Řasové. Zájemcům udělala i klasické masáže a poradila některým, jak si fyzioterapií udržovat
stabilitu chůze.
Vyšlo nám slunečné počasí,
v areálu byla zastřešená prostorná terasa, kde jsme trávili převážnou část volného času. Vozíčkáři,
a také účastníci na skútrech –
čtyřkolkách, využívali cyklostezek
na projížďky po okolí a ostatní
k procházkám. Někteří si i zaplavali v nedaleké nádrži „Kadlecák“,
která je velice navštěvovaná za
účelem koupání lidmi z nedalekého sídliště v Líšni.

Velké překvapení pro nás bylo,
když se za námi přijeli podívat
ostatní kamarádi z okolí Brna
a přesvědčili se, že je Kadlecův
mlýn dobře situované místo pro
rekondiční pobyty roskařů.
Rekondice se velice zdařila, což
bylo pro nás velkým přínosem
k zvládání našich potíží.
Děkujeme za podporu pobytu
městské části Brno-střed.


Marie Kašparová,
ROSKA Brno-město

Projekt
podpořila
městská část
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V Ústavu přístrojové techniky návštěvníky zhmotní na zeď laserem
Na Dni otevřených dveří provedou vědci zájemce svými laboratořemi a seznámí je s nejmodernější vědou.
Den otevřených dveří se bude
konat v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd 8. listopadu
od 9.00 do 19.15 hodin (poslední
prohlídka začíná v 17.45 hod.)

a 9. listopadu od 9.00 do 16.30
hodin (poslední prohlídka začíná
v 15.00 hod.).
Na ulici Královopolské 147 vědci
provedou zájemce svými laboratořemi a v devadesátiminutovém
poznávacím okruhu představí, jak
se dělá nejmodernější věda.
Účastníci budou moci například
pozorovat pod mikroskopem živé

tkáně a pohybovat mikroorganismy pomocí optické pinzety.
Dozvědí se více o hologramech
a o tom, jak se vytvářejí. Podívají
se, jak elektronový paprsek dokáže přetavit povrch železa tak, že
na jeho povrchu vykreslí třeba
právě návštěvníkovu fotografii.
A pomocí laseru pak zhmotní na
zeď třeba někoho z publika.

Navštívit je možné také další
odborná pracoviště Akademie
věd České republiky. Prohlídky
jsou součástí dvanáctého ročníku
Týdne vědy a techniky, největšího
vědeckého festivalu v republice.
Podrobný program a více informací na www.tydenvedy.cz.


(red)
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Dvojí výročí Gymnázia Křenová: Založení reálky a otevření nové budovy
kritický stav budovy. Ministr přislíbil, že ústav brzy dostane
budovu novou. Ředitel začal podnikat kroky k povolení stavby
nové školní budovy, k získání
peněz na tak náročnou stavbu.
Výběrového řízení se zúčastnilo
sedmnáct firem, nakonec byla
zakázka zadána brněnským stavitelům Valentinu Neussrovi
a Janu Zemanovi.

Jak to ve škole vypadalo

Budova na Křenové ulici se za sto let téměř nezměnila
Sto páté výročí založení reálky
a sté výročí otevření nové
budovy slaví gymnázium na
Křenové ulici.
Zřízení II. české státní reálky na
Křenové je spjato s historií I. reálky v Brně. Pro její přeplněnost
byla vytvořena filiálka, která byla
umístěna do jednopatrového
domu v ulici Křenové (objekt
bývalého cukrovaru). Poté byl
dán vídeňskému Ministerstvu
kultu a vyučování návrh na přetvoření této filiálky na samostatnou reálku. Císař František
Josef I. této žádosti vyhověl a od
1. září 1907 vznikla II. česká státní reálka v Brně na Křenové ulici.
Na návrh zemské školské rady
byl jmenován prvním ředitelem
PhDr. František Šujan, z šedesáti
čtyř účastníků konkurzu na místo
učitele bylo jmenováno sedm členů profesorského sboru. Zápis
do první třídy se konal ve dvou
vlnách a v hektickém čase bylo
přijato 207 žáků. Kromě hlavní

budovy se vyučovalo v pronajatých a narychlo provizorně zařízených prostorách v soukromém
domě v Čechyňské 3.

Podpora profesorského
sboru
O tom, jak se profesorský sbor
staral o opatření učebních pomůcek i o vznik školní knihovny,
detailně informují dobové výroční
zprávy. Profesoři z vlastních prostředků založili např. fond podporovací, který přispíval na studium žáků z chudých rodin, byla
založena knihovna učebnic,
vyučující i ředitel zajistili žákům
bezplatnou návštěvu lázní, slevy
na kluziště i na sportoviště spolku Achilles.

Stavbu provázelo i mnoho sporů,
zamítnuto bylo ústřední topení
(třídy byly nakonec vytápěny
z chodeb – kamny umístěnými
v topných komorách), elektrické
osvětlení zůstalo pouze v učebnách fyziky, chemie a v tělocvičně, jinak byla budova osvětlena
plynem. Nad fyzikou byla přes
odpor nakonec vybudována plošina k astronomickému pozorování, karyatidy tvořící portál vstupu do staré budovy v ulici
Křenové byly coby kvalitní novorenesanční dílo druhotně umístěny na školním dvoře. K technickým vymoženostem patřilo
automatické zvonění i elektrický
výtah na uhlí. Dozor nad přezutými studenty měly na schodišti
kromě učitelů také kovové busty
Josefa Jungmanna, Františka
Palackého a Jana Amose
Komenského.

Havarijní stav budovy

Dějiny mají smysl pro
humor

Na opravy budovy nebyly finance, dlouhodobě byla neudržovaná a v havarijním stavu. Když
tedy školu navštívil ministr kultu
a vyučování Karel Prášek,
poukazoval dr. Šujan zejména na

Reprezentační stěna do ulice
Křenové byla v úrovni třetího patra ozdobena iniciálami císaře
Františka Josefa I. Ty musely
z fasády zmizet v sedmdesátých
letech 20. století, zato jazyková

chyba ve frázi Anno Domini – léta
Páně (na fasádě pod římsou druhého poschodí vzniklo zjevným
omylem fasádníka-štukatéra
chybně Ano Domini; nesprávná
podoba Ano je lokál latinského
Anus – jemně řečeno „zadnice“)
zůstala na pokyn památkářů
dodnes.

Otevření nové budovy
Stavba proběhla ve dvou etapách, první dokončená část
budovy (křídlo do ulice Štěpánské) byla předána k užívání 21.
dubna 1911, velkolepé otevření
nové budovy (včetně druhé etapy
stavby) proběhlo 18. září 1912.
„Reálka všemi svými předměty
učebnými za celou dobu studií
má Vám podati ucelený a správný názor životní, byste mohli býti
v životě šťastni. Žádný myslící
člověk neujde důležitým otázkám, které se týkají cíle a uspořádání života. Každý v té příčině
chce dopátrati se pravdy, každý
chce míti správný názor o světě
a o svém úkolu v něm,“ řekl ve
svém proslovu mimo jiné František Šujan.
V čele ústavu stál dr. Šujan do
roku 1925, kdy odešel do penze.
Jeho životní pouť se uzavřela
19. července 1944; místo posledního odpočinku na Ústředním
hřbitově v Brně patří k čestným
hrobům města. Na jeho počest
bylo pojmenováno Šujanovo
náměstí (dříve Pestalozziplatz);
pamětní deska v budově gymnázia, které vybudoval doslova od
základů, skromně připomíná tuto
velikou osobnost.

Josef Trávníček,
Gymnázium Křenová

Městská policie na Senior lince bezpečí poradí, jak vyzrát na podvodníky
Městská policie Brno provozuje telefonní linku, na kterou
se senioři mohou obracet se
svými dotazy.
Možností, jak vyzrát na lidi
s nekalými úmysly, je celá řada.
Jednou z nich je Senior linka
bezpečí, kterou provozuje oddělení prevence Městské policie
Brno. Na telefonním čísle
541 248 844 jsou strážníci od
pondělí do čtvrtku od 7.30 do

17.00 hodin, v pátek pak od 7.30
do 14.30 hodin připraveni podat
občanům informace o tak zvaných neobjednaných službách.
To jsou přesně ty případy, kdy
u dveří zvoní neznámý člověk.
Praxe ukázala, že pachatelé
trestných činů nejčastěji vystupují jako falešní plynaři, elektrikáři, vodaři nebo sociální pracovníci.
„Na naší lince bezpečí strážníci
ověří v databázi, zda dotyčný
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figuruje na seznamu pracovníků
dané firmy. Podvodník v okamžiku, kdy zjistí, že si občané jím
uváděné údaje ověřují a o jeho
přítomnosti tak informují policii,
místo pravděpodobně velmi
rychle opustí,“ uvedl mluvčí
Městské policie Brno Pavel
Šoba.
Pokud se tak stane, měli by
občané známé údaje o podvodníkovi ohlásit na tísňovou linku
156. Je lépe vyloučit nedorozu-

mění než riskovat, že se obětí
případného podvodníka stane
někdo jiný.
Více informací o Senior lince
bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků vybraných institucí, jsou
umístěny na www.mpb.cz,
v Poradenském centru Městské
policie Brno na Křenové ulici 4,
k dispozici je také telefonní číslo
544 252 617.


(red)

Informujeme

Podchod pod hlavním nádražím oživila výtvarnými díly Galerie Myšina

Studenti výtvarných škol vyzdobili nevzhledné prostory
„Myší díry“ velkoformátovými
díly.
Za plného provozu tvořili koncem
září svá díla v podchodu pod hlavním nádražím studenti Fakulty
výtvarných umění VUT v Brně

spolu se svými kolegy z partnerské umělecké vysoké školy Escola Massana z Barcelony.
Autorem myšlenky a iniciátorem
projektu byl malíř Petr Kvíčala.
V rámci výstavy obrazů Veduty
uspořádal v květnu dražbu svých
pěti grafických listů, jejíž výtěžek,
téměř sto třicet tisíc korun, byl

použit na pilotní část projektu
Galerie Myšina. „Cílem bylo upozornit na problematickou část
veřejného prostoru města Brna
a přispět Galerií Myšina k jeho
kultivaci,“ vysvětlil záměr projektu
Kvíčala.
Další obrazy vzniknou o dva až tři
měsíce později na stejných plo-

chách. Autory budou tentokrát
umělci vybraní odbornou porotou.

(red) Foto: VUT – J. Symon

Projekt
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

I na mateřské dovolené lze zahájit vlastní podnikatelskou činnost
Díky projektu Slaďování rodinného a profesního života v podnikání maminky získají vědomosti a zázemí nutné pro vlastní
podnikání.
Projekt připravuje Coworking Centrum a je zaměřený na maminky na
mateřské nebo rodičovské dovolené a ženy, které mají zájem o podporu v oblastech směřujících
k zahájení vlastní podnikatelské činnosti.
„Naším cílem je poskytnout maminkám nebo ženám, které začínají
podnikat, nebo o zahájení přemýšlejí, vstupní vzdělávání pro jejich
činnost. Seznámí se s živnostenským právem, pracovním právem
a základy účetnictví, zapojí se do
školení v sebeprezentaci, komuni-

kaci a v práci s počítačem. Školení
zajišťují odborně vzdělané lektorky,“
seznámila s nabízenými možnostmi
za pořádající organizaci manažerka
Bc. Lenka Šebelová.
Další součástí služeb je coworking
centrum, tedy místo, kde je možné
si sjednat schůzku se svým klientem (zasedací místnost), případně
mít prostor na samostatnou tvůrčí
práci – pracovní stůl s počítačem.
K dispozici je běžné kancelářské
vybavení, tiskárna a internetové připojení.
Důležitou doplňující aktivitou ke
vzdělávání a samostatné činnosti
maminek je dětský koutek pro děti
v době, kdy je maminka na školení,
pracuje nebo si zařizuje schůzky.
Otevřený je vždy od pondělí do pátku a jeho provoz zajišťuje pedago-

gicky vzdělaný personál. Pevná provozní doba je od 7.00 do 17.00
hodin od pondělí do pátku po celý
rok.
Všechny aktivity zařazené do projektu jsou zdarma díky podpoře
z Evropského sociálního fondu

a státního rozpočtu České republiky. Více informací o nabízených
možnostech lze získat na e-mailu
recepce@coworkingcentrum.cz,
na adrese Lidická 77 nebo webu
www.coworkingcentrum.cz.

(red)

Reflexní doplňky by měly být pro chodce samozřejmostí po celý rok
V nastávajícím podzimním
a zimním období by měli řidiči,
chodci i cyklisté dbát zvýšené
opatrnosti. Policie ČR radí, jak
zvýšit svoji bezpečnost.
Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici
zhoršené klimatické podmínky.
Déšť, mlha, popadané listí, náledí
či sníh jsou příčinou mnoha
dopravních nehod. Řidiči nepři-

kládají zhoršeným povětrnostním
podmínkám dostatečnou důležitost nebo si ještě neuvědomili, že
skončilo období teplého počasí
a suchých silnic. Spoléhají i na to,
že na kluzké nebo vlhké vozovce
mají stejnou nebo nepatrně větší
brzdnou dráhu jako na suché. Tak
často dochází k tomu, že řidič,
který zpomalí nebo zastaví před
přechodem pro chodce, aby dal
chodci přednost, je ohrožen nebo

sražen vozidlem jedoucím za ním.
Ale i chodci by měli myslet na své
bezpečí, protože za snížené viditelnosti jsou hůře vidět. V letním
období nosí více pestré oblečení,
které je pro řidiče lépe viditelné.
V zimních měsících však bývá
často jejich oblečení tmavé. Řidiči
vozidel, motocyklů nebo cyklisté
mají povinnost svítit. Chodci takovou povinnost nemají, i když jsou
na silnicích nejzranitelnější. Proto

by měli více myslet na svoji bezpečnost a využívat reflexní
doplňky – pásky na bundě, tašce
a podobně. Podstatná část
dopravních nehod s chodci je přímým důsledkem jejich nevyhovujícího oblečení.


nprap. Petra Hrazdírová,
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení
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Vánoce se již blíží, i letos Brňané vyberou nejhezčí vánoční strom

Také letos do centra města vnesou vánoční atmosféru trhy na
náměstí Svobody i Zelném
trhu. Už teď mohou Brňané hla-

sovat pro nejhezčí vánoční
strom.
Až do 12. listopadu je možné dát

Pozvánky na akce radnice
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hlas nejhezčímu vánočnímu stromu na www.ticbrno.cz. Zvolený
strom bude zdobit náměstí Svobody, na jeho slavnostní rozsvícení se mohou návštěvníci centra
města těšit 30. listopadu v 17.00
hodin, kdy budou zahájeny
vánoční trhy. Další informace lze
nalézt na webových stránkách
www.brnenskevanoce.cz.
Vánoce na Zelňáku radnice městské části Brno-střed zahájí o čtyři
dny dříve, tedy 26. listopadu.
Jejich program bude zveřejněn
na webu www.vanocenazelnaku.cz. Radnice připravuje také tradiční vánoční setkání s dílničkami
těsně před Štědrým dnem.
Pro děti i pro dospělé je vánoční
program připraven 23. prosince
také na Nové radnici, kde opět
vyvrcholí ohňostrojem na Dominikánském náměstí.
Vybírat dárky pro své blízké nebo

vyslechnout vánoční koncerty
bude možné na brněnském výstavišti, kde Vánoční trhy začnou
7. prosince.
Užít si vánoční atmosféru je možné už nyní v Baron Trenck Gallery
na Kapucínském náměstí 5, kde
je vystavena Moravská vesnička.
Její součástí je mechanický betlém dosahující rozměrů devíti
a půl metrů délky. Sestaven je ze
čtyři sta čtyřiceti figurek, z nichž
zhruba dvě stě padesát je pohyblivých. Velikostí patří betlém autora Miroslava Mužika k největším
v republice a stále je rozšiřován.
Obdivovat betlémy papírové, perníkové, voskové, z kukuřičného
šustí, ze skla i keramiky soukromých sběratelů z Českého sdružení přátel betlémů bude možné
od 1. prosince v Letohrádku
Mitrovských.

(red)

Volný čas

Děti se ještě stále mohou hlásit do zajímavých kroužků v Lužánkách

Pro ty, kteří si nestihli na začátku roku vybrat kroužek, nabízí
Středisko volného času Lužánky řadu kroužků, které ještě
nemají zaplněnou kapacitu.
Pestrá nabídka zájmových aktivit
čeká na děti na pracovišti Lužánek na Lidické ulici. Zapojit se „na
poslední chvíli“ je možné do
těchto kroužků:

Flétničky
Děti se během lekcí naučí techniku hmatů, správně a zdravě
dýchat, pochopí, co je to rytmus
a noty. Koncem školního roku by
měly být schopné zahrát jednoduchou písničku. Lekce trvají 30
minut. Vhodné pro děti od 6 let.
Lekce se konají po půlhodinách
ve středu od 15.00 do 18.00
hodin.

Tvorba komiksu
Kroužek je vhodný pro děti od
sedmi do osmnácti let. Každé
pondělí od 15.30 do 16.30 hod.
se zde seznámí s historií komiksu,
nejznámějšími příběhy a autory.
Zvládnou také tvorbu vlastního
komiksového scénáře.
Hravá dílna
Tvořivé děti od sedmi do dvanácti
let se každé pondělí od 15.30 do
17.00 hod budou učit pracovat
s rozličným materiálem, vyrobí
loutku, keramické výrobky a mnohé další.
Jak se co dělá
Jednou za měsíc prostřednictvím
tříhodinových exkurzí děti od osmi
do patnácti let nahlédnou do
pozadí rozličných povolání.
Návštěvy se budou konat v televizi, u záchranářů, na letišti,
v nemocnici, divadle a podobně.
Živá historie
Čtvrteční besedy, přednášky,
debaty, odborné exkurze pro žáky
sedmých až devátých ročníků,

kteří chtějí poznat více z dějepisu
a historie.
Bijásek
Promítání dětských animovaných
i hraných filmů, povídání, malování, hry a soutěže pro děti od
sedmi do desíti let se koná jednou
měsíčně vždy v pátek od 16.00
do 18.00 hodin.
Dáma a šachy
Děti od sedmi do patnácti let zde
získají základy her, věnovat se
budou samostatné hře, přípravě
na turnaje a zúčastní se turnajů
a soutěží pod vedením mnohonásobného mistra republiky.
Dále na zájemce čekají kroužky
Malý aviatik, Letečtí modeláři,
Exotik, chovatelské kroužky a pro
příznivce vědeckých experimentů
Pokustón.
Také na ostatních pracovištích
Lužánek jsou ještě volná místa
v kroužcích, bližší informace jsou
uvedeny na www. luzanky.cz.


(red)

Zážitkové dílny poradí, jak nakupovat ohleduplně a šetrně k lesům
V Rezekvítku seznámí zájemce
s poznatky a zkušenostmi, které pomohou nakupovat šetrně
k životnímu prostředí.
Výrobky pocházející z lesů, ve
kterých se hospodaří přírodě blízkým způsobem, jsou v obchodech označeny logem FSC. Kde
takovéto výrobky najít, jak je
poznat a vyznat se v nákupu dřevěných výrobků, aby díky němu
netrpěly lesy a životní prostředí,

poradí podzimní workshop neziskové organizace FSC ČR.
Interaktivní a zážitkový workshop
proběhne 22. listopadu v 17.00
hodin v prostorech Rezekvítku na
Kamenné 6. Účast na workshopech je zdarma. Vzhledem
k omezené kapacitě je ale třeba se
předem přihlásit telefonicky na čísle 545 211 383 nebo e-mailem na
adrese: workshop@czechfsc.cz.
Více informací lze nalézt také na
www.czechfsc.cz.

Kromě nových poznatků, zkušeností a setkání čeká na účastníky
také drobný dárek z šetrného dřeva, informační materiály a občerstvení.
Workshopy jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
Lesy dnes patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety.
Téměř polovina světových lesů
zmizela vlivem činnosti člověka.

Každý rok se ztrácí plocha pralesů o rozloze téměř dvou Českých
republik, na níž žijí tisíce druhů
rostlin a živočichů. Stále vážnější
problém představuje i nelegální
těžba. Proto mezinárodní organizace Forest Stewardship Council
(FSC) podporuje a prosazuje
environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření. Tím
pomáhá chránit ohrožené lesy
a jejich obyvatele.
 (red)

V centru Brna je možné navštěvovat vysokou školu už ve třech letech
V areálu Vysokého učení technického na Údolní 53 čekají na
děti od tří do šesti let aktivní
rozvíjející programy.
V miniškolce Človíček připravilo
Centrum aktivního vzdělávání
v areálu vysoké školy na Údolní 53 pro děti pestrý program.
„Pokud rodiče mají doma malého
zvídavého človíčka a sní o tom,
že jednou bude matematikem,
objevitelem, přírodovědcem nebo
detektivem, v naší miniškolce ho
mohou zapojit do rozvíjejících

aktivit. Každý den se zde potkávají
podobní šikulové a společně se
svými kamarády objevují svět,“
seznámila s programem školky
za Centrum aktivního vzdělávání
Zita Klečková.
Školka nabízí dětem dopolední
a odpolední program, nebo jejich
kombinaci. Do programu Rozvíjíme Človíčka a Človíček objevuje
svět se mohou zapojit také děti,
které ve školce nepobývají. Více
na www.alfadeck.cz/cav.


(red)
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Kultura

Musica Poetica přiblíží ve svém představení život skladatele Händela
Hudebně dramatické představení Händel v Itálii se uskuteční
9. listopadu v 19.30 hodin v Sále
Milosrdných bratří na ulici
Vídeňská 7.
Soubor Musica Poetica v rámci
svého cyklu Baroko v evropských
zemích uvede představení Händel v Itálii aneb Italské inspirace.
Tento jevištní projekt je propojením koncertu barokní hudby
s divadlem jednoho herce
a zábavnou formou přibližuje
dobu Händelova tříletého studijního pobytu v Itálii. „Při psaní scénáře jsme vycházeli z historek,
které popisují Händelovi životo-

pisci. Využili jsme také zmínky
o době jeho italského pobytu, které se objevily ve spisech jeho současníků, a které svědčí o jeho
vášnivém charakteru,“ uvedla
vedoucí souboru Musica Poetica
Jana Janků.
V roli Händela se představí Igor
Dostálek, který je také spoluautorem scénáře a režisérem. Jeho
spoluhráči na scéně budou mimo
jiné zpěvačka Caro (Jana Janků)
a Domenico Scarlatti (Ondřej
Múčka). Diváci se mohou těšit na
barokní podívanou v historických
kostýmech s trochou barokního
tance a poslechem hudby Händelovy a jeho italských současní-

ků, prováděné na dobové nástroje. Více na
www.musicapoetica.wz.cz.

(red)

Akci
podpořila
městská část
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Janáčkova akademie múzických umění otevírá nové Divadlo na Orlí
Moderně vybavená scéna Divadla na Orlí od října poslouží
zejména studentům opery
a muzikálu.
„Záměr vybudovat vlastní scénu pro
aktivity v oblasti hudebního divadla,
především operní a muzikálové, ale
i různé multimediální projekty, vyšel
z potřeby generované rozmachem

studijních oborů tohoto zaměření,“
uvedl rektor školy prof. Ing. MgA.
Ivo Medek, Ph.D. Hlavním cílem
bylo vytvořit akusticky a technologicky špičkový stánek určený primárně pro umělecké výstupy studentů Hudební i Divadelní fakulty
JAMU, ale i pro výzkum a vývoj.
Budova vyrostla ve dvacet metrů
široké proluce v Orlí ulici, která

vznikla při bombardování za druhé
světové války a ještě donedávna ji
zaplňoval provizorní dům z padesátých let minulého století. Na tomto místě vzniklo špičkově vybavené
pracoviště v oblasti jevištních (světelných a zvukových) technologií,
jehož těžištěm je variabilní divadelní
sál, který je navržený jako víceúčelový prostor. Celková plocha sálu je

21҂12 m, výška 6,5 m a vejde se
do něj až sto padesát osob.
Diváci se v letošní sezoně mohou
těšit třeba na dvě operní aktovky –
Evropskou turistiku od Josefa Berga a Krásku a zvíře Miloslava Ištvana – zařazené do programu Mezinárodního festivalu Janáček Brno
2012 s premiérou v listopadu.

(red)

Čelisti uzavřou desátý ročník Hudebních nešporů v Červeném kostele
Hudební nešpory budou uzavřeny 2. prosince v 19.30 hodin
vystoupením violoncellového
souboru Čelisti, sólistou večera bude slovenský basista
Peter Mikuláš.
Bratislavský violoncellový soubor
Čelisti zahraje pod vedením uměleckého vedoucího Jana Pospíšila, koncertního mistra violoncellové skupiny operního orchestru
Slovenského národného divadla
v Bratislavě.
Po dobu nešpor posluchači
vyslechnou skladby J. B. de Boismortiera, E. Griega, P. I. Čajkovského, G. Goltermanna, a dalších.
Sólistou večera bude vynikající
slovenský basista Peter Mikuláš.
Tento světoznámý zpěvák hostuje
například v Metropolitní opeře
v New Yorku a na mnoha evropských operních scénách. V paměti mnohým zůstalo jeho emotivní
vystoupení s Českou filharmonií
v Katedrále svatého Víta při
pohřbu prezidenta Václava Havla.

Tentokrát jeho hlas zazní v árii
Zachariáše z opery Nabucco od
G. Verdiho a v árii Sarastra z opery
Kouzelná flétna W. A. Mozarta.
Biblické zamyšlení bude mít Jiří
Gruber, dobrovolné vstupné připadne středisku Diakonie ČCE
v Brně.
Desetiletá „historie“ Hudebních
nešpor v Červeném kostele započala v roce 2003, kdy v dubnu
poprvé došla naplnění myšlenka
organizátorů, totiž aby k posluchačům v tomto nádherném
architektonickém skvostu, kterým
kostel Jana Amose Komenského
bezesporu je, promlouvala hudba
a slovo. V neposlední řadě byla
také snaha pomoci nestátním
organizacím pracujícím v sociální
oblasti.
„Nápad našel pochopení také
u hudebníků a v průběhu let se
zde vystřídala řada umělců.
Namátkou vzpomenu třeba
Janáčkovo kvarteto, Richarda
Nováka, České komorní sólisty,
Bratislavský chlapčenský zbor,

Czech virtuosi, Kantilénu – sbor
dětí při FB, Wallingerovo kvarteto,
QVOX, Gentlemen Singers Hradec Králové, Brněnský kontrabasový orchestr, Brněnský filharmonický sbor besedy brněnské
s Petrem Kolařem, Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Český chlapecký sbor Boni
pueri nebo Litevský chlapecký
sbor Dagiléĺis,“ zavzpomínala
členka realizačního týmu Hudebních nešpor Lydie Pospíšilová.
„Biblické slovo promlouvali Olga

Tydlitátová, Jiří Gruber a Štěpán
Hájek. A že vybraná sbírka dorazila tam, kde byla potřeba, o tom
svědčí děkovné dopisy obdarovaných,“ dodala.
Hudební nešpory v Červeném
kostele pomohly středisku Diakonie ČCE v Brně, Kloboukách
u Brna a Myslibořicích, dále
občanským sdružením Gabriela –
Hospic sv. Alžběty, Naděje v Brně
a Handicap klub Brno.


(red)
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Kultura

Ve dvou dnech na Leitnerce předvedou divákům Tři tváře komedie

Klub Leitnerova připravil autorské čtení i netradiční dvoudenní divadelní festival s názvem
Tři tváře komedie.
Spisovatelka a průkopnice „net
artu“ Markéta Baňková přečte
6.listopadu od 19.00 hodin ze své
první vydané knihy Straka v říši
entropie, za kterou získala cenu
Magnesia litera za objev roku
2011. Zúčastní se také besedy
spojené se čtením pro studenty,
která se bude konat v odpoledních hodinách.
Návštěvníci Leitnerky se dále
mohou těšit 13. a 14. listopadu na
dvoudenní festival s názvem Tři
tváře komedie. K vidění budou

staré, pozapomenuté a některé
dosud neobjevené divadelní formy komedie – komedie dell’arte,
japonská fraška nebo veršovaná
klasická komedie.
První večer festivalu zahájí
v 19.00 hodin Divadlo Facka
(www.divadlofacka.cz) s pantomimickou komedií dell’arte
s názvem Harlekýnova dobrodružství. Harlekýn usíná a zdá se
mu sen o tom, jak bojuje o svou
milou Columbinu s její matkou
a Dottorem. Když se probudí, zjistí, že je Columbina jeho ženou,
avšak ze všeho nejvíce připomíná
právě svoji matku. Následující
představení od 20.15 hodin zavede diváky do pásma improvizova-

ných scének Služebníků Lorda
Alfréda (www.sluzebnici.cz). Podtitul Jukebox přináší originální jazzově improvizační kolotoč, kde
témata navrhují sami diváci a fantazii se meze nekladou.
Druhý festivalový večer rozehrají
od 19.00 hodin tradiční japonskou
fraškou zvanou kjógen herci
Malého
divadla
kjógénu
(www.kjogen.cz). Předvedou dvě
ukázky – Horský asketa zlodějem
tomelu a Papouškování. Zloděj
tomelů je jednou z nejkratších,
nejjednodušších, ale zároveň
i nejčastěji uváděných japonských
frašek. Papouškování je klasickou
komedií žánru kjógen a její vznik
je odhadován zhruba do první

poloviny šestnáctého století. Pilotní ročník divadelního festivalu Tři
tváře komedie uzavře představení
divadelního souboru Divadla Facka Cirkus dell’arte aneb Harlekýno strůjcem manželského štěstí.
Vstupenky na představení je možné zakoupit v předprodejích
Indies, Kudrna, TIC Brno, FT
Records, rezervovat na info@leitnerka.cz nebo koupit přímo na
místě v Klubu Leitnerova.

(red)

Zřizovatelem
je
městská část

BRNO-STŘED

Na výstavě lze obdivovat origami českých autorů i japonského mistra

Krásu papírového umění origami předvádí výstava v Letohrádku Mitrovských do 25. listopadu. K vidění zde jsou díla
českých i zahraničních autorů.
Výstavu představující moderní ori-

gami v celé jeho šíři připravila Česká origami společnost. K vidění zde
je řada ukázek těch nejpropracovanějších výtvorů nejen od českých, ale i od zahraničních autorů
včetně japonského mistra origami
Josepha Wu, jehož kolekce je prá-
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vě exkluzivně zapůjčena v České
republice. Připraveno je i několik
zbrusu nových, dosud nevystavených modelů a instalací. Návštěvníci se mohou těšit na oblíbené
modely a kompozice, např. Beskydy plné ovcí, africké safari, origami
kostry, hmyz, vojenské letiště
a mnoho dalších. Premiérově bude
představena expozice „Vznik
mozaiky“, která předvede tvorbu
origami mozaiky v několika fázích
i ve finální podobě. Na výstavu
zapůjčilo exponáty také Japonské
velvyslanectví v České republice.
Výstava je doplněna také o jednadvacet tušových maleb na rýžovém
papíru výtvarnice Věry Kašparové,
předměty charakterizující japonskou kulturu i každodenní život
a také o fotografie z východního
Japonska postiženého v březnu
2011 přírodní katastrofou.
Origami je japonské slovo, které
znamená „skládat papír“. Skládá-

ní papíru má v Asii dlouhou tradici,
ale rozvíjelo se i v jiných zemích
a dnes je známé po celém světě.
Vzniklo přibližně v devátém století
a oblibu si udrželo dodnes. S jednoduchými skládankami se
v Japonsku seznamují děti již
v mateřských školách a origami
jsou zahrnuty i do učebních osnov
výtvarné výchovy na základních
školách. Origami je tam vnímáno
i jako seriózní tvůrčí činnost
dospělých a mistři origami jsou
všeobecně uznáváni.
Největším dokladem toho, co pro
Japonce origami znamená, je
pomník dětským obětem atomové bomby v Hirošimě – Děvčátko
skládající jeřába. Byl vytvořen
podle dívenky Sadako, trpící
v důsledku ozáření leukémií.
Podle staré japonské legendy se
snažila poskládat tisíc papírových
jeřábů, aby se uzdravila, nemoc
však byla rychlejší.
 (red)

Kultura

Virtuóz Vladislav Bláha kytaru představí na koncertech i ve své knize

Dějiny kytary s přihlédnutím
k literatuře nástroje, to je název
knihy Doc. Mgr.Vladislava Bláhy ArtD. Kytarový virtuóz zve
také na několik koncertů.

Kniha Vladislava Bláhy Dějiny
kytary s přihlédnutím k literatuře
nástroje je historicky první ucelenou publikací nejen v České
republice, ale i ve všech slovan-

listopad 2012
sobota 3. listopadu, 15.30 hod.
Robinson Crusoe – premiéra
pondělí 5. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe
úterý 6. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe
úterý 6. listopadu, 19.00 hod.
Scénické čtení
čtvrtek 8. listopadu, 9.30 a 19.00 hod.
Zmatek nad zmatek
čtvrtek 8. listopadu, 12.00 hod.
Divácký seminář
pátek 9. listopadu, 9.30 hod.
Zmatek nad zmatek
sobota 10. listopadu, 10.15 a 15.30 hod.
Robinson Crusoe
sobota 10. listopadu, 17.00 hod.
Dětská dílna
pondělí 12. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Robinson Crusoe
úterý 13. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa
středa 14. listopadu, 8.30 a 10.15 hod
Stvoření světa
čtvrtek 15. listopadu, 9.30 a 19.00 hod
Z jedné i druhé kapsy
čtvrtek 15. listopadu, 12.00 hod.
Divácký seminář
pátek 16. listopadu, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy
sobota 17. listopadu, 10.15 a 15.30 hod.
Bořík a spol.
sobota 17. listopadu, 17.00 hod.
Dětská dílna
pondělí 19. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.
úterý 20. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

úterý 20. listopadu, 19.00 hod.
Improvizační večer
středa 21. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
čtvrtek 22. listopadu, 10.15 a 14.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
pátek 23. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
sobota 24. listopadu, 10.15 a 15.30 hod.
Mrazík
sobota 24. listopadu, 17.00 hod.
Dětská dílna
pondělí 26. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík
pondělí 26. listopadu, 19.00 hod.
Game Over – host divadlo Do Houslí
úterý 27. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
úterý 27. listopadu, 19.00 hod.
Scénické čtení
Čtvrtek 29. listopadu, 9.30 a 19.00 hod.
Merlin
Čtvrtek 29. listopadu, 12.00 hod.
Divácký seminář
pátek 30. listopadu, 9.30 hod.
Merlin

Změna programu vyhrazena!

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

skými jazyky mluvících zemích,
ve které jsou zachyceny a vydány
kompletní dějiny kytary.
Kniha je zpracována podle nejnovějších vědeckých poznatků v této
oblasti a doplňují ji také kapitoly
spojené s kytarou nepřímo. Ty
zachycují třeba vývoj výroby
strun, přehled kytarových škol
nebo úlohu kytary v oblasti flamenka. Knihu bude autor prezentovat 13.listopadu od 17.00 hodin
v Knihkupectví Barvič-Novotný na
ulici Česká 13. Zájemci si ji mohou
objednat v e-shopu Janáčkovy
akademie múzických umění nebo
poštou na adrese Ediční středisko
JAMU, Novobranská 3, případně
na e-mailech kovar@jamu.cz,

stejskalova@jamu.cz či telefonicky na čísle 542 592 206.
Svoje kytarové umění předvede
Vladislav Bláha také na několika
koncertech cyklu Kytara ’12, které
se budou konat ve Společenském
centru radnice Brna-střed na ulici
Dominikánská 2.
Cyklus připravila Česká kytarová
společnost aTuristické informační
centrum města Brna, vstupenky
je možné zakoupit v Centrálním
předprodeji na Běhounské 17.



(red)
Foto: Jef Kratochvil

listopad 2012
čtvrtek 1. listopadu v 19.30 hod.
Klára ŠMAHELOVÁ – křest CD VLNOHRANÍ
Kmotry jsou Katka a Dalibor Štruncovi and Cimbal
Classic
pátek 2. listopadu v 19.30 hod.
MASCARA – Brněnská folkrocková kapela
neděle 4. listopadu v 15.00 hod.
Divadlo VĚŽ – Vlčí medvídci – od jara do zimy
úterý 6. listopadu v 19.00 hod.
Markéta BAŇKOVÁ – autorské čtení
„Straka v říši entropie“ – Magnesia litera pro objev
roku 2011
středa 7. listopadu v 19.30 hod.
REEJ – Melodický rock a funk
pátek 9. listopadu v 19.30 hod.
The FREES – Koncert se koná v rámci projektu
Music Point
sobota 10. listopadu v 19.30 hod.
SONGS FROM UTOPIA – Folkrockové snění ze Švýcarska
úterý 13. listopadu v 19.00 a 20.15 hod.
PŘEHLÍDKA DIVADEL – TŘI TVÁŘE KOMEDIE
Divadlo Facka – Harlekýnova dobrodružství
Služebníci Lorda Alfréda – Jukebox
středa 14. listopadu v 19.30 a 20.15 hod.
PŘEHLÍDKA DIVADEL – TŘI TVÁŘE KOMEDIE
Malé divadlo kjógenu – Horský asketa zlodějem
tomelu a Papouškování
Divadlo Facka – Cirkus dell’arte aneb Harlekýno
strůjcem manželského štěstí
čtvrtek 15. listopadu v 19.30 hod.
BAOBAB – křest nového CD
Brněnská kapela, jejíž motto zní „S cimbálem tradičně
i netradičně“
pátek 16. listopadu v 19.30 hod.
Hudební projekt SPOLU
Vystoupení písničkářů A. Frauenberga, J. Žambocha
a Montyho
úterý 20. listopadu v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO – Zlatá éra
Marsyas

středa 21. listopadu v 19.30 hod.
K.R.BANDA a BAZAR JAM BAND
Bluesrock, české blues – ale i swing nebo rock’n’roll
čtvrtek 22. listopadu v 19.30 hod.
BAREL ROCK – Zase trochu jinak – klasicistní i klasický
pátek 23. listopadu v 19.30 hod.
SOUKROMÁ ŠKOLA MODERNÍHO ZPĚVU
Koncert se koná v rámci projektu Music Point
úterý 27. listopadu v 19.30 hod.
XYCHTY – Lyrická deprese s rockovou tváří
středa 28. listopadu v 19.30 hod.
THE GLASS ONION – Beatles Revival
čtvrtek 29. listopadu v 19.30 hod.
D.N.A. – Mladá folková kapela
Pátek 30. listopadu v 19.30 hod.
LESSBEAT a COWHILL – Elektronická alternativa,
jazz-funk
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 PROSINCI připravujeme: Píšete do šuplíku?, Folk
Team, Ozvěna, Music Point – Třetí Dáma, Cesta, Vánoční Ro(c)kování, Nebeztebe, Jan Burian, Jarret
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
Potřebujete rychle peníze?
Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás

www.

.cz

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

Prestižní bezpečnostní
agentura AVES PLUS

přijme pracovníky

vhodné pro uchazeče s částečným
nebo plným invalidním důchodem
na pozice

recepční/vrátný.

Tel. 548 423 274, 602 941 792.
Životopisy zasílejte na
personalnibrno01@avesplus.cz,
v předmětu uveďte: recepční Brno.

KOMPLETNÍ
STOMATOLOGICKÁ PÉČE
včetně bělení zubů.
Bezbariérový přístup.
Poliklinika Dobrovského 23
Brno Královo pole
zubní ordinace

TEL: 541 425 251

Kvalitní vakuované maso od českých farmářů
Vyzrálé hovězí steakové maso z nejlepších masných plemen
Farmářská kuřata, krůty, jehněčí a králíci
Poctivé uzeniny z masa / farmářské sýry čerstvé a zrající
Mléko, jogurty, máslo a vejce z volného chovu
Tradiční kváskový chléb a pečivo
Marmelády, džemy, povidla, med a další pochutiny
Sezonní zelenina a ovoce / nešizené mošty, sirupy a ovocné pálenky
Kolekce vín z nejlepších moravských vinohradů
Řemeslná piva z českých a moravských minipivovarů
Sortiment bezlepkových potravin a uzenin
A mnohem, mnohem víc opravdového jídla

>dE/ds1
sşĚĞŸƐŬĄϮϰ

aWZ<zнKWZsz

<ǀĂůŝƚĂĂŵşƌŶĠĐĞŶǇ
dĞů͘ϱϰϯϮϭϮϱϮϬ

ϵ͘ϯϬʹϭϮ͘ϬϬͬϭϯ͘ϬϬʹϭϳ͘ϯϬ
dŽƚŽũĞŬƵƉſŶŶĂƐůĞǀƵϭϬй

Káťa
Kabanová

OPERA ZUID
MAASTRICHT

Dirigent STEFAN VESELKA
Režie HARRY KUPFER
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Prodejna:
Sklizeno (u Ronda)
Křídlovická 47
602 00 Brno
tel.: +420 530 330 584
kridlovicka@sklizeno.cz
www.sklizeno.cz
po–pá
so

8.00–19.30 hod.
8.00–12.00 hod.

