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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Ptáte se, co mají společného populární hudební festivaly Čarodějáles, Metro Jazz Festival,
Metro Music Fest a prestižní Moravia Music
Fest, slavnostní koncerty k jubileím Jaromíra
Hniličky a Jožky Černého, činnost vyhlášeného hudebního klubu Metro Music Bar
a kapela B Side Band? Kromě toho, že jsou
všechny tyto aktivity spojeny s Brnem a městskou částí Brno-střed, spojuje je ještě něco.
Spíše – někdo. Organizátor, manažer, trumpetista a kapelník, mladý muž velkého rozmachu, letos pětatřicetiletý Josef Buchta.
Pokračování na straně 21

řů
flašinetá
í
n
á
k
t
e
S
ě5
na stran

Na Brně-střed je z čeho vybírat

Školáci v městské části Brno-střed se těší
z nového hřiště i kvalitně vybavených učeben
Téměř pět tisíc žáků navštěvuje v městské
části Brno-střed základní školy, více než
půldruhého tisíce dětí školy mateřské.
Radnice do školních zařízení plánuje
i v tomto roce investovat.
Hned začátkem nového školního roku bylo
otevřeno nově zrekonstruované školní hřiště
při Základní a mateřské škole na Křenové
ulici. Pro nejmenší děti přibyla skluzavka
s prolézačkami, kolotoč a houpačka. Pro
školáky je pak určené hřiště na míčové hry.
Slavnostní otevření se konalo 18. září, kdy
nový povrch vyzkoušel domácí fotbalový tým
v přátelském zápase s týmem Základní školy
z náměstí 28. října.
„V minulém školním roce jsme zrekonstruovali keramickou dílnu a tělocvičnu v Základní
škole na náměstí Míru, na Základní škole
na Bakalově nábřeží se děti začaly učit
v nové jazykové laboratoři. Na provoz škol
bylo v roce 2011 z našeho rozpočtu určeno
celkem třicet osm milionů korun,“ rekapituloval starosta městské části Brno-střed

Mgr. Libor Šťástka. „Letos chceme v investicích do škol pokračovat. Na Bakalově
nábřeží v tomto školním roce chystáme
nástavbu administrativní části budovy zhruba za dvanáct milionů korun. Na Antonínské
pak druhou etapu celkové rekonstrukce za
čtyřicet pět milionů korun,“ informoval starosta. O obou školách je možné se více
dozvědět v rubrice Naše školy. Na nově opravené sportovní hřiště se mohou těšit také
na ZŠ Úvoz.
Žáci se ve školách učí, věnují se zájmovým
kroužkům, ale také většina z nich využívá
možnost stravování v místních jídelnách.
Městská část je zřizovatelem celkem šesti
takovýchto zařízení. „O prázdninách nás
potěšila zpráva o pěkném umístění školní
jídelny na Nádvorní ulici v soutěži o nejlepší
školní oběd. Jídelna, která vaří pro čtyři školy
z naší městské části, se umístila v celorepublikové konkurenci na třetím místě,“
pochlubil se úspěchem starosta. O oceněné
jídelně přináší informace článek v tomto čísle
zpravodaje v rubrice Informujeme.  (red)
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Zajímaví lidé, akce pro
malé i velké, pestrá nabídka aktivit neziskového sektoru, ale i plány na investice do škol, parků či
parkování. To vše jsou
témata, která najdete
v tomto čísle zpravodaje. Jsem velmi rád,
že v naší městské části působí třeba skvělý
muzikant Josef Buchta, stejně jako že
máme tak skvělé kuchařky v jídelně na Nádvorní. Pokud jde o nabídku akcí pro děti,
dospělé i seniory, pak věřím, že si opravdu
vybere každý, kdo chce aktivně trávit svůj
volný čas – prorodinné politice se radnice
věnuje systematicky, to platí jak pro naše
vlastní akce a aktivity, tak pro nabídku neziskového sektoru a kulturních institucí.
Zabýváme se také zkvalitněním veřejného
prostoru – hledáme novou tvář pro zanedbanou zastávku na okraji parku na Obilním
trhu a iniciovali jsme vznik parkovacího
domu v Kopečné ulici, jehož stavba právě
začíná. Dlouhodobé pozornosti se těší
i námi zřizované školy – připravujeme například investice na Antonínské a na Bakalově
nábřeží. Doufám, že vám zpravodaj přijde
pestrý a zajímavý, stejně jako život v naší
městské části. A pokud se do něj jakýmkoliv
způsobem zapojíte, uvítáme to.

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Koncert
pro Vážku pomůže
nemocným

Cyklus Bacha
na Mozarta přináší
devět koncertů

Akce radnice

Festival v centru dění otevřely na dvou náměstích Slavnosti piva
Slavnosti piva nabídly doposud
největší počet prodejních míst
a rozšířený kulturní program.
Slavnosti piva začaly 16. září,
oproti předešlým dvěma ročníkům
se konaly nejen na náměstí Svobody, ale i v parku na Moravském
náměstí. Své produkty na nich
nabídla třicítka pivovarů, ale také
prodejci pivních specialit, grilovaných pochoutek, uzenin či sýrů.
U Morového sloupu zněla akustická hudba, v parku na Moravském náměstí zahrály rockové

kapely. Slavnosti piva jsou součástí Festivalu v centru dění, který
připravuje radnice městské části
Brno-střed společně se svým kulturním a vzdělávacím střediskem.
Na Slavnosti piva navazují Slavnosti jídla, Slavnosti vína a Slavnosti regionů.
 (red)
Reklamní partner akce:
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Akce radnice

Děti i dospělí v parku vybírali z pestré nabídky zájmových aktivit

Radnice městské části Brno-střed společně se svým kulturním a vzdělávacím střediskem
připravila v neděli 16. září v Björnsonově sadu přehlídku volnočasových aktivit s názvem Začínáme aneb Kdo si hraje, nezlobí.
V parku u polikliniky na Zahradníkově ulici představily svoji činnost
Domy dětí a mládeže Helceletova
a Junior, občanské sdružení
Logo, mateřské centrum Kuřátka,
Centrum pro rodinu, Středisko
volného času Lužánky, Centrum
volného času Botanka, Family
Point, sportovní oddíly Lyžák
a Judo, Cvičeníčko, Knihovna Jiří-

ho Mahena a Moravská zemská
knihovna, Židovské muzeum
a Výtvarná dílna Loučka.
Děti s rodiči mohly vybírat z pestré
nabídky zájmových kroužků
a mnohé aktivity mohly také přímo
na místě vyzkoušet. Od výtvarného tvoření, skákání na trampolínách až po vědecké pokusy. Jednou z největších atrakcí byl třeba
jezdící robot z Klubu vědy a techniky Domu dětí a mládeže Junior.
Pro zpestření návštěvníkům
v parku zazpíval dětský sbor Primavera, dále hudební uskupení
The Frees, ADD Gospel Family
a vystoupení předvedly také
mažoretky Lassies.

Odpoledne pak na děti čekala premiéra pohádky Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, kterou zahrálo

divadlo Polárka. Tečku za vydařeným slunečným dnem udělala
hudební skupina Ranch.  (red)

Letošní setkávání s farmářskými produkty na Římáku v říjnu končí

Pětkrát měli nakupující v centru
Brna možnost zajít na Římské
náměstí a zakoupit nejen zeleninu a ovoce, ale i pečivo, mléčné nebo masné výrobky od farmářů.
Farmářské dny na Římáku radnice městské části Brno-střed
odstartovaly v červnu, poslední

letošní výpravy za nákupy regionálních výrobků bylo možné podniknout první sobotu v říjnu.
Zákazníkům nabídly jednou měsíčně v sobotních dopoledních
hodinách své zboží více než dvě
desítky prodejců, na místě bylo
možné zakoupené lahůdky také
ochutnat. Pro děti byly připraveny
dílničky, ve kterých mohly výtvar-

ně tvořit nebo společně s rodiči
sledovat v prostoru tržiště drobné
klauniády herců divadla Facka.
Farmářské dny vnesly do zákoutí
ulice Františkánské, pro které se
vžil název Římské náměstí, čilý
ruch, pestrou škálu kvalitních
výrobků, která rozšiřovala nabídku tradičních trhovců na nedalekém Zelném trhu, a byly příjem-

ným a užitečným místem setkávání, které bude pokračovat s příchodem jarních měsíců.
Společně s radnicí městské části
Brno-střed Farmářské dny na
Římáku připravovalo Kulturní
a vzdělávací středisko U Tří
kohoutů.


(red)
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Informace z radnice

Jak využít chátrající čekárnu na Obilním trhu? Rozhodujte o tom s námi

Radnice městské části Brno-střed chce opravit funkcionalistickou čekárnu na Obilním
trhu a najít pro ni smysluplné
využití.
Stavba na brněnském Obilním
trhu je spojením čekárny a podzemních veřejných WC. Přestože
je památkově chráněným objektem, již několik let je v dezolátním
stavu a stále chátrá.
Radnice městské části Brno-střed
plánuje opravu objektu a zvažuje

několik variant, jak prostor využít.
Nabízí se například provoz kavárny či infocentra, v každém případě
však počítá se zachováním
původních veřejných záchodků
v podzemí.
Originální návrh ateliéru RAW
umístit do objektu kavárnu by nejspíš nemohl fungovat na ryze ekonomické bázi, její provoz by radnice svěřila za symbolických
podmínek některé neziskové organizaci, která by ji využila jako tréninkové pracoviště pro své klienty.





Anketa: Využití čekárny na Obilním trhu
Čekárna s podzemními toaletami by měla být využita jako:
 kavárna
 infocentrum pro rodiče a seniory
 pouze jako přístřešek pro čekající na MHD
 jinak
(Pozn. Vybranou možnost, prosím, zaškrtněte křížkem)

Další možností, jak místo využít,
je zřízení informačního centra.
Vzhledem k tomu, že se celé okolí
stalo přirozeným místem pohybu
rodičů s dětmi a místem relaxace
seniorů, zaměřovalo by se na tyto
skupiny obyvatel.
Další variantou je možnost přístřešek zrekonstruovat pouze jako
ochranu pro cestující, čekající na
městskou hromadnou dopravu.
Vybrané možnosti využití čekárny
radnice projedná s památkáři,
o reálných variantách je připravena jednat s vedením města a se
stávajícím vlastníkem, kterým
je dopravní podnik.
Čekárnu pouliční dráhy na Obilním trhu navrhl v roce 1926 architekt Oskar Poříska a o dva roky
později byla postavena – zajímavostí je mimo jiné fakt, že původně
mělo minimálně část prostoru
podzemních záchodků osvětlovat
denní světlo procházející přes

skleněnou podlahu. Ta je však již
několik let z bezpečnostních
důvodů překrytá dřevěnými deskami. Právě Poříska je autorem
i dalších slavných veřejných
záchodků v Brně. Vytvořil i dva
podobné záchodky pro dnešní
Moravské náměstí a také slavný
Hříbek pro náměstí Svobody.
Mezi Pořískovy stavby patří
v Brně například dům Convalaria
na nároží ulic Veselé a České či
objekt Biskupského gymnázia.
Vyplněné anketní lístky, ale i další
návrhy, náměty a připomínky
můžete zasílat do konce listopadu
poštou na adresu:
Úřad městské části Brno-střed
Oddělení kanceláře starosty
a vnějších vztahů
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Anketu je možné vyplnit také na
oficiálních webových stránkách
radnice www.stred.brno.cz.

(red)

Stalo se v naší městské části

Koupaliště Kraví hora kromě koupání nabídlo i atraktivní zábavu
Ve Sportovním a rekreačním
areálu na Kraví hoře se návštěvníci koupaliště mohli potápět
nebo vyzkoušet aquazorbing,
zázemí tu našlo i několik turnusů příměstských táborů.

Koncert Petera Lipy přilákal příznivce blues a jazzu
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Na začátku léta bylo možné na
koupališti vyzkoušet pod vedením
zkušených instruktorů nádechové
potápění na Dni s freedivingem,
o prázdninách mnoho z návštěvníků využilo nabídku skočit
z bazénu rovnou na trampolínu

a vyzkoušet jumping, třetí sportovní nabídkou byl aquazorbing
v závěru prázdnin.
Nejen pro méně sportovně založené se konala v areálu volba nejhezčí dívky Bikini Contest 2012
a příznivci jazzu a blues si vychutnali koncert Petera Lipy.
Koupaliště Kraví hora poskytlo po
dobu letních prázdnin také zázemí několika příměstským táborům, na kterých se během čtyř
týdenních cyklů vystřídalo dvě sta
šedesát pět dětí. Děti zde kromě

Stalo se v naší městské části
plavání také výtvarně tvořily,
absolvovaly přednášku o bezpečnosti silničního provozu a pro hry
a soutěže využily kromě místních
sportovišť a nového dětského
hřiště také celý areál.
K dalším aktivitám, které byly pro
návštěvníky zdarma, patřilo
měření tuku, základy zdravé výživy a pro ženy a dívky tradiční
poradenství v kosmetice.
Koupaliště jako jediné v Brně
vyšlo v letošním roce vstříc
návštěvníkům prodloužením provozní doby venkovního areálu až
do 16. září. V současné době je
v provozu krytý bazén, a to od
pondělí do pátku v době od 6.00

do 22.00 hodin, v sobotu a neděli
pak od 8.00 do 21.00 hodin.
Návštěvníkům je k dispozici 25 m
bazén, hrátkový bazén, vířivka
a parní sauna. V kryté hale lze
uschovat kola a kočárky, využít
odpočinkovou místnost pro
nejmenší děti a trezory pro odložení cenností. Více na www.kravihora-brno.cz.

(red)

Zřizovatelem
je
městská část

BRNO-STŘED

Hostina pod širým nebem na příměstském táboře

Centrem města se nesly šansony a lidové písně evropských flašinetářů
Třetí Mezinárodní setkání flašinetářů se konalo v Brně od
20. do 21. srpna. Flašinetáři si
vyměňovali odborné rady
a koncertovali v ulicích Brna.
V přednáškovém sále Technického muzea si odborná veřejnost
mohla vyměňovat své zkušenosti
a poznatky o restaurování flašinetů, opravách papírových pásů
a válců s nahrávkami nebo o historii výrobců v různých zemích
Evropy. Setkání se zúčastnili kromě českých flašinetářů také
hudebníci z Francie, Švýcarska
nebo Slovinska.

Na odbornou dopolední část
navazovala hudební vystoupení
účastníků, která začínala na Biskupském dvoře Moravského zemského muzea. Odtud se flašinetáři
vydávali do ulic centra, aby
kolemjdoucím zpříjemnili odpoledne flašinety a zpěvem. V jejich
podání zazněly krajové lidové písně nebo šansony Edith Piaf, Juliette Gréco, Charlese Aznavoura,
Serge Gainsbourga, Dalidy nebo
Yvese Montanda.
Setkání flašinetářů organizovalo
Technické muzeum v Brně a Moravské zemské muzeum.

(red)

Šampionem mezinárodní výstavy vín se stalo Rulandské šedé slámové
Mezinárodní výstava vín Grand
Prix Austerlitz měla letos již
svůj devátý ročník. O vítězích
rozhodovali odborníci 6. září ve
sklípku Moravské banky vín na
Hlinkách.
Hodnotitelé letošního ročníku
vyhlásili nejlepší vína bílá, červená, růžová, tichá, sladká i šumivá.
Ocenění Nejlepší kolekce vín
obdržela Šlechtitelská stanice
vinařská z Velkých Pavlovic, titul
šampión výstavy ověnčil Oldřicha
Drápala a jeho Rulandské šedé
slámové.
„Výrobě slámových vín se ve větším rozsahu věnuji již devět let,
ročně jich vyrobím okolo dvaceti
tisíc lahví,“ uvedl vítěz výstavy
Drápal.
Jako jediná výstava vín v České

republice zveřejňuje Grand Prix
Austerlitz konečné výsledky až
po ukončení výstavy. To proto, aby
návštěvníci degustovali podle své
chuti, nikoliv podle získaných
medailí. Šampiónem návštěvníků
výstavy se letos stalo Rulandské
modré PS společnosti Víno
Rakvice.
Soutěžit v Grand Prix Austerlitz
mohou vinaři ze zemí, které se
zúčastnily slavkovské bitvy tří
císařů. Hodnocení vín je dvoukolové, v prvním kole letošního ročníku hodnotila porota pod vedením viceprezidenta Asociace
sommeliérů Libora Nazarčuka
více než dvě sta vzorků vín našich
i zahraničních producentů.
Do druhého kola postoupilo sto
šedesát vzorků. V tomto kole
o nejlepších vínech rozhodovali

také mezinárodní hodnotitelé.
Stejně jako v minulých dvou ročnících, i letos byl členem komise
také generální sekretář Mezinárodní organizace pro révu a víno
OIV se sídlem v Paříži.  (red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED
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Stalo se v naší městské části

Nejlepší střelec turnaje osobností v malé kopané je z Brna-středu
Desátý ročník Turnaje osobností v malé kopané – Brno
2012 se konal v sobotu 15. září
na stadionu SK Moravská Slavia.
V Turnaji osobností se utkalo celkem jedenáct fotbalových týmů.
Svou sehranost, odhodlání, a šikovnost s míčem prověřil také tým
městské části Brno-střed pod
vedením starosty Mgr. Libora
Šťástky. Mužstvo sestavil i Sportovní a rekreační areál Kraví hora.
Zatímco tým městské části Brno-střed se probojoval do finále
a nakonec skončil těsně pod stupni vítězů, týmu Kraví hory spor-

tovní štěstí nepřálo a vybojovali
předposlední osmé místo.
Zlato v letošním roce bral tým
Proradní Magistrátu města Brna,
který zvítězil nad mužstvem
Společníků, tedy zástupců Jihomoravského společenství. Na
třetím místě stanul tým ODS.
Dále se turnaje zúčastnil tým
KDU-ČSL, Věcí veřejných,
Deam Team – herci Městského
divadla Brno a chirurgové
z nemocnice u svaté Anny alias
Rychlé nože, jejichž tým žebříček turnaje uzavíral.
Přestože tým městské části Brno-střed nedosáhl na stupně vítězů,
jedno prvenství mu patří. Útočník

Týmy městské části Brno-střed a koupaliště Kraví hora
mužstva Miroslav Adam byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje,

podařilo se mu vsítit soupeřům
hned deset gólů.
 (red)

Třetí nejlepší oběd v republice uvařila školní jídelna na Nádvorní

Žákům základních škol Křídlovická, Husova, Křenová
a nám. 28. října můžou děti
z ostatních základek závidět,
v poledne jim servíruje obědy
školní jídelna Nádvorní, která
v celorepublikové soutěži
o nejlepší školní oběd získala
třetí místo.
Do soutěže šla s rajčatovou
polévkou s ovesnými vločkami a bazalkou, pangasiem ze
Švédska a vanilkovou pribinkou.
Z celkem sedmdesáti osmi
přihlášených jídelen vybrala
odborná komise deset finalistů, ze kterých 28. srpna
zvolila ty nejlepší. Na špičce
se umístily tři moravské školy,
před Nádvorní se dostala
jídelna ze Zábřehu a zlatou
příčku obsadila jídelna
z náměstí Svornosti v Brně-Žabovřeskách.

S receptem úspěšného pokrmu
a také svými zkušenostmi ze
školního stravování se podělila
vedoucí oceněné školní jídelny
Nádvorní 1, Bc. Libuše Šílová.
Soutěžili jste s pangasiem. Jak
jste ho upravovali?
Recept pokrmu s názvem Pangasius ze Švédska vypadá takto:
nakrájíme na plátky brambory,
zlehka je předvaříme, pak posolíme, pokmínujeme, na ně položíme
porce ryby a zalijeme zakysanou
smetanou, ve které jsou rozmíchané bylinky – bazalka a kopr. Nahoru nastrouháme velké množství
sýru a celé to zapečeme. Pokrm
můžu doporučit, je velice chutný.
Kde získáváte recepty?
Některé recepty bereme z příručky
vydané speciálně pro školní stravování. Když receptury z nějakého
důvodu nevyhovují, třeba proto, že
je v nich moc nebo naopak málo
koření, tak si je upravíme. Zařazujeme také recepty z různých časo-
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pisů, vyzkoušíme je nejdřív doma
a pokud se osvědčí, vaříme je i ve
školní jídelně. Dále čerpáme
z receptur, které zpracovala brněnská metodička školního stravování
paní Packová.Ta má velký podíl na
tom, že se v brněnských školních
jídelnách vaří opravdu dobře.
Jak moc musíte běžné recepty
upravovat, aby vyhověly potřebám jídelny?
Nejobtížnější je vejít se do stanoveného finančního limitu, který je
podle věku dětí v rozmezí od 21
do 27 Kč. V soutěži jsme museli
dodržet limit 34 korun, což pro nás
byly už luxusní podmínky.
Máte nějaké speciální dodavatele?
Držíme se osvědčených dodavatelů, o kterých víme, že mají kvalitní zboží a na které je spolehnutí,
že je včas dodají. Také se snažíme upřednostňovat české výrobky a využíváme i akční nabídky,
které dodavatelé nabízejí, abychom mohli v daném finančním
limitu dětem připravit chutné
a zdravé jídlo. Pokud se nám podaří nakoupit levněji základní
potraviny, můžeme k obědu přidat
jogurt nebo třeba nektarinku.
Která vaše jídla mají děti nejraději?
Menší děti mají rády hlavně sladká jídla, úspěch u nich mají třeba
buchtičky s krémem nebo klasické
Honzovy buchty. Ve vyšších ročnících jsou oblíbené především
těstoviny a špagety, třeba se sýrovou omáčkou a kuřecím masem.

Je nejspíš těžké zavděčit se
většině dětí.
Sama jsem prošla všemi druhy
stravování a musím říct, že nejvděčnější bylo připravovat jídlo
v mateřské škole. Tam stačí, aby
paní učitelka jídlo pochválila a děti
se přidají. Naopak nejtěžší je
zavděčit se právě žákům základních škol, kteří se často nechají
ovlivnit kamarády nebo si někdy
na oběd pro samou zábavu ani
neudělají čas a doma ohlásí, že
mají hlad proto, že jim školní oběd
nechutnal.
Najde se hodně dětí, které dají
přednost „trojce“, tedy salátu,
před klasickým pokrmem?
Množství navolených salátů hodně ovlivňuje roční období. V létě
mají saláty velký úspěch, a to
hlavně u starších žáků. Celoročně
je pak oblíbený ovocný salát. Kromě těchto nabízíme salát těstovinový, kuřecí a saláty luštěninové, které připravujeme třeba
s olivami nebo vajíčky. Ty jsou
bohužel u dětí nejméně oblíbené,
i když jsou velice chutné. Luštěniny a ryby obecně patří u strávníků k těm nejméně oblíbeným
pokrmům.

(red)

Zřizovatelem
je
městská část

BRNO-STŘED

Názory vedení radnice

Důležité informace pro nájemce obecních bytů
Letos naposledy
mohou pronajímatelé v městě
Brně využít zákona č. 107/2006
Sb., v platném
znění, a jednostranně zvýšit
nájemné z bytů. Městská část
Brno-střed se rozhodla využít této
možnosti po dlouhém a vážném
posouzení všech aspektů i s ohledem na rozhodnutí samosprávy
města Brna o výši nájemného
v domech, které si město ponechalo ve své správě. Městská část
Brno-střed jak v minulosti tak i nyní
využila až ten nejzazší termín
možného navyšování a opět nastavila maximum nájemného níže než
umožňuje citovaný zákon. Každý
si může ověřit tento údaj na webových stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj ČR (odkaz
www.mmr.cz – kalkulačka nájemného).
Vnímáme možnost ekonomického dopadu, které navyšování
nájemného může způsobit, a proto nabízíme nájemcům obecních
bytů ve správě městské části
Brno-střed možnost uzavření
„Dohody o úpravě nájemného

z bytu“, která dopady zvýšení
nájemného částečně eliminuje.
Současně s Oznámením o jednostranném zvýšení nájemného
nájemci obdrželi Nabídku 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.
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 spotřebitelských 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.
Nabídka na uzavření „Dohody
o úpravě nájemného z bytu“ je
časově omezena na tři měsíce od
doručení nabídky a obsahuje
postup, jak nabídnutou výhodu
prakticky využít. V případě potřeby dalších informací se, prosím,
obraťte na příslušnou bytovou
kancelář.

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

Situace s parkováním a dopravou by se měla začít postupně zlepšovat
Už několik let poukazujeme na to,
že je nutné se
zaměřit na zvýšení počtu dostupných parkovacích míst jak
v centru, tak v podobě záchytných parkovacích zón
na okrajích Brna a že je nutné
pokračovat ve výstavbě velkého
městského okruhu. Konečně
mohu konstatovat, že se – díky
práci naší radnice a orgánů statutárního města Brna – ledy pohnuly.
V době vydání tohoto čísla zpravodaje by již měla být zahájena
výstavba parkovacího domu na
Kopečné ulici. Byla to naše městská část, která tento počin iniciovala, zpracovala potřebné studie
i projektovou dokumentaci. Na
Kopečné by měla být řidičům
k dispozici devadesátka míst,

dům bude plně automatizovaný,
což bude nejen komfortní, ale
i bezpečné – takový systém snižuje riziko vykrádání aut a podobně. Poměrně blízko je i vznik parkovacího domu na Panenské
ulici. V současné době se již vede
územní řízení. A pokud bude
administrativní část tohoto projektu úspěšně zvládnutá, nic
zásadního by již nebránilo samotné realizaci. Tento dům pomůže
parkování opravdu významným
způsobem, neboť počítá s umístěním až 360 vozidel. Rád bych
také připomenul, že je zpracován
i záměr na vybudování parkovacího domu, resp. multifunkčního
objektu, jehož součástí bude parkování, na ulici Veselá.
Řešení problémů s parkováním
by zcela jistě pomohlo také promyšlené a citlivé zavedení takzvaných zón placeného stání.
Princip jejich fungování je ten, že

na komunikacích jsou barevně
vyznačena místa k parkování
podle určení – zvlášť pro rezidenty, což jsou fyzické osoby, které
mají ve vymezené oblasti obce
místo trvalého pobytu, pro abonenty (tj. právnické nebo fyzické
osoby v místě podnikající či vlastnící nemovitost) a pro návštěvníky
a ostatní uživatele. Vzhledem
k tomu, že stání je určitým způsobem zpoplatněno, je velmi důležité systém správně nastavit –
není tedy možné rozhodovat
pouze „od stolu“, a tudíž se budeme formou ankety ptát obyvatel
na jejich názory ohledně této
problematiky.
A aby byl pohled na tuto problematiku komplexní, je třeba připomenout, že naše městská část
poskytuje potřebnou součinnost
Odboru dopravy Magistrátu města Brna při hledání vhodných lokalit pro záchytná parkoviště typu

„Park and Ride“, která fungují na
principu komfortního odstavení
automobilů a vhodného přestupu
na městskou hromadnou dopravu.
S parkováním, tzv. statickou
dopravou, velmi úzce souvisí
i dynamická doprava, zjednodušeně řečeno pohyb a provoz aut.
Obrovskou úlevou pro část Brna,
a týká se to i Brna-střed, je zprovoznění Královopolských tunelů.
Zároveň to však znamená přesunutí zátěže do jiných míst, kde
ještě není dobudován Velký městský okruh. Investorem je v tomto
případě Ředitelství silnic a dálnic
ČR – podle jejich informací by
stavba měla pokračovat v úseku
pojmenovaném Žabovřeská I už
v roce 2013.

Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed
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Názory zastupitelů

Nesouhlasíme se zvýšením poplatků za odpad,
navrhujeme jiný systém výběru
Na jaře prezident podepsal novelu zákona, která umožňuje obcím
až na dvojnásobek zvednout
poplatky za odpad. Na základě
toho vedení města Brna v současné době připravuje zvýšení
cen poplatků za odpad z 500 Kč
na 675 Kč (tedy o 35%). Důvodem
má být navýšení příjmů městského rozpočtu. Tento krok je nepochopitelný, protože kvůli špatnému nastavení výběru poplatků za
odpad se zvýšení dotkne pouze
těch obyvatel města, kteří zde
mají trvalé bydliště. V době ekonomické krize je to navíc další

a v tomto případě zbytečné zatížení Brňanů.
Systém, který navrhujeme, by
spočíval ve změně definice
poplatníka. Nově by poplatníkem
za odpad byl majitel nemovitosti.
Výše poplatku by se navíc odvíjela od velikosti a četnosti svozu
přistavené popelnice na směsný
odpad. Modernizací systému by
nově vznikla povinnost platit za
odpad i těm, kteří žijí v Brně v podnájmu a nemají zde trvalé bydliště. Vlastníci domů by poplatek rozpočítali mezi všechny uživatele
(bez ohledu na trvalý pobyt).

Podobný systém ostatně funguje
i v Praze nebo ve Vídni. Nový systém by navíc zvýhodnil obyvatele
a domy, kde se třídí a kde tak vzniká menší množství směsného
odpadu. V současné době třídí
odpad především ti, kterým záleží
na životním prostředí a na znovuvyužití cenných surovin. Za
svou snahu nejsou kromě svého
dobrého pocitu nijak odměněni,
ani ekonomicky motivováni. Přitom díky nim město vytřídí více
cenných surovin. Tím dochází
v řadě případů ke zvýšení příjmů
do městského rozpočtu. Menší

množství směsného odpadu znamená navíc ušetřené finanční
prostředky na jeho svoz.
Tuto modernizaci systému Strana
zelených navrhovala již v roce
2008. Tehdy tato změna nebyla
schválena. Přitom podle výpočtů
odboru životního prostředí by tato
změna do pokladny města přinesla ročně 30 mil.Kč navíc bez toho,
aby se musel zvyšovat poplatek
za odpad pro ty Brňany, kteří zde
mají trvalé bydliště.

Mgr. Jasna Flamiková,
předsedkyně klubu zastupitelů
Strany zelených

Jak bude vypadat Konečného náměstí?
Radnice městské části Brno-střed připravuje rekonstrukci
náměstí z počátku 20. století,
pro něž se mezi Brňany vžilo
pojmenování „Tivoli“.
To byl úvodní odstavec článku ve
Zpravodaji, který vyšel minulý
měsíc. Součástí byla anketa, ve
které se můžou obyvatelé vyjadřovat, jaké úpravy parčíku na
náměstí by si přáli.
Konečného náměstí je úžasné
díky nádherné architektuře
secesních domů. Jinak je tam
docela hustý provoz jak MHD, tak
automobilové dopravy. Nejhorší
pro sluchový vjem obyvatel jsou
houkající sanitky, hasičská nebo
policejní auta projíždějící od

brzkého rána, soboty neděle
nevyjímaje, přes dvě velké křižovatky za sebou. Přesto jsem ráda,
že právě v jednom ze secesních
domů už roky bydlím.
Průměrně dvakrát denně chodím
kolem parčíku na náměstí. Jedná
se o docela malý kousek zeleně
mezi frekventovanými silnicemi.
O trávník i dřeviny se celkem
pečuje, stromy parčík obklopují
ze všech jeho tří stran. Problémem je, že slouží hlavně pejskařům a pár laviček u chodníku je
využíváno v různou denní dobu
převážně lidmi bez domova.
Nedostačující odpadkové koše
věčně přetékají a plastové lahve,
obaly, sáčky a papírky se válí všude kolem. Tímto bych chtěla

naznačit, že není třeba vyhlašovat
anketu na úpravu parku, pokud
bude i po vítězné úpravě sloužit
stejnému účelu jako v současnosti.
Dovolte mi zveřejnit svoje odpovědi na anketní otázky:
1. Nová podoba Konečného
náměstí po jeho rekonstrukci
by měla mít formu: stejnou
jako nyní
2. Pokud by náměstí zůstalo
v současné podobě, mělo by
obsahovat: viditelně udržovaný park
3. Urbanistické začlenění náměstí: stejné jako nyní,
avšak udržované v čistotě
a pořádku
4. Ústředním motivem nově

upravované plochy by měl být:
zákaz venčení psů
5. Prostor Konečného náměstí
by měl obsahovat: raději nic
nového (jako třeba „orloj“
apod. umění)
6. Jak tuto veřejnou plochu v současnosti využíváte: denně
tudy chodím
7. Identifikace respondenta: bydlím u parku
Uvědomuji si, že všechny odpovědi jsou poněkud jednotvárné.
Podle mého názoru ale není nutné utrácet veřejné prostředky tam,
kde by stačilo zlepšit prostředí
méně ambiciózním, ale jednoduchým a hlavně trvalým řešením.

Věra Soukalová,
TOP 09

Stavebník, investor nebo developer nepřinášejí stejnou kvalitu
Byl jsem na veřejném projednání
v rámci územního řízení „Bytový
dům Neumann“. Účastníkem řízení nejsem, o stavbě jsem si udělal
představu na internetu, své připomínky z pozice veřejnosti jsem
odevzdal na podatelně předem.
Když však přišlo na 50 lidí, šel
jsem se podívat.
Předpokladem zahájení řízení
jsou kladná vyjádření dotčených
orgánů a organizací. I od městské
části. Tuším tedy, že SÚ námitky
zamítne. Vykonává pouze státní
správu a postupuje striktně podle
zákonů. Neposuzuje věci, které
již měly být posouzeny.
Jedná se o známou lokalitu funkcionalistických staveb. Na jednání

argumentovali i vlastníci okolních
památkově chráněných domů,
potomci stavebníků.
Za první republiky zde investovali
úspěšní lidé. Rozhodli se lokalitu
použít k realizaci svého bydlení.
Stala se jim domovem, do jehož
zhotovení investovali své jinde
vydělané peníze. Snahou o co
nejlepší kvalitu zhodnotili lokalitu
až ke světovému věhlasu. Dnes
je to obráceně. S kvalitou vytvořenou dřívějšími investicemi
a dnešním bydlištěm potomků
stavebníků je snaha obchodovat.
Developerem, který může mít
peníze jenom vypůjčené. Může
se zaručit i předmětným pozemkem, jehož hodnota je dána také
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okolím. Nehodlá zde bydlet, chce
zde jen vydělat peníze. Sází na
to, že dům „panelákového“ typu
vynese víc než několik domů vilového charakteru zástavby. Na
úkor těch, kteří kolem něco vlastní
a bydlí. Může vsadit i na to, že
naláká zájemce o bydlení, kteří
předem zaplatí za existující lokalitu. Co na tom, že v době stěhování už bude nepatřičnou stavbou
znehodnocená. Však noví obyvatelé se nebudou z oken dívat na
svůj dům, ale kolem. Místem
zhodnocení už nejsou předmětné
nemovitosti, ale bankovní konta.
Nejlépe v některém z daňových
rájů. Současná legislativa ani
úřední postupy z ní vyplývající

nechrání existující hodnoty dostatečně. Je potřeba statečně se vůči
tomu postavit. Z pozice zákonodárců, ale i samosprávy.
Proč developer sedí za předsednickým stolkem a vlastníci okolních domů v plénu? Oni jsou nositeli kvality a také voliči zdejší
politické moci. Mohou se tedy
nejen odvolat proti očekávanému
rozhodnutí. I oni mají možnost
vyvolat veřejné jednání a postavit
se k věci iniciativně.
Stavební úřad není nejvhodnějším místem pro řešení takto
zásadních problémů.


Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel za KDU-ČSL

Pozvánky na akce radnice
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Ve školní lavici na Antonínské ulici kdysi sedával i Hugo Haas

Také v letošním roce přivítali
na Základní škole na Antonínské ulici prvňáčky. Mohou se
těšit na výuku cizích jazyků
a pestrou zájmovou činnost ve
škole s dlouholetou tradicí.
Stalo se zvykem, že deváťáci mají
patronát nad prvňáčky. První zářijový den uvádějí deváťáci své nejmladší spolužáky do tajů školy a ti
se pak na oplátku poslední dny
školního roku loučí se svými nejstaršími spolužáky.
Předtím ovšem musejí žáci devátých ročníků v Projektovém týdnu
prokázat, že úspěšně zakončili
svou povinnou školní docházku.
Čeká na ně veřejná obhajoba
jejich
absolventské
práce
a v terénní výuce plnění úkolů
spojených s regionem města
Brna.
Základní škola v Brně na Antonínské ulici patří mezi školy, které
se mohou pochlubit dlouholetou

tradicí kvalitní výuky. Budova školy byla postavena v roce 1903 a od
té doby s výjimkou dvou světových válek zde bylo vzděláváno
a vychováváno několik lidských
generací. Každý, kdo prošel touto
školou, byl bezesporu velmi důležitý, ale někteří žáci se svou pozdější činností stali známější
a slavnější. Mezi takové patřili
například herci Hugo Haas nebo
Ladislav Pešek, hudebníci Bohumír Štědroň, Zdeněk Wasserbauer nebo zpěvák Petr Ulrych.
Až do roku 1961 tady byla vzdělávána středoškolská mládež,
neboť v prostorách školy byla zřízena první česká reálka v Brně,
později změněná na reálné gymnázium a při reorganizaci školství
zde vznikla základní devítiletá škola. O dva roky později se na Antonínské začala učit rozšířená výuka
cizích jazyků a tato tradice nebyla
přerušena až do dnešních dnů.
Dnes má budova kapacitu čtyři sta

osmdesát žáků, kteří se od první
třídy učí cizí jazyk, vybrat si mohou
angličtinu nebo němčinu. Zvláštností školy je, že v pátém ročníku
přistupuje k výuce druhý cizí jazyk.
Týdenní dotace je v prvním a druhém ročníku dvouhodinová, od třetího ročníku tříhodinová a od páté
třídy mají děti cizojazyčnou výuku
šest až sedm hodin za týden.
Někteří jazykově nadaní žáci,
a především jejich rodiče, si vybírají ještě další cizí jazyk – italštinu,
ruštinu, španělštinu, francouzštinu – formou zájmového kroužku.
Zájmových útvarů nabízí škola
samozřejmě daleko víc, žáci
mohou vybírat z kroužků informatiky, keramiky, výtvarného kroužku, hry na flétnu či kytaru, sborového zpěvu, sportovních her
a stolního tenisu.
Třináct tříd prvního stupně pravidelně vyjíždí na školy v přírodě,
kde jim paní učitelky společně
s vychovatelkami školní družiny

připravují celotýdenní tematické
hry. Žáci druhého stupně (osm
tříd) vyjíždějí se svými třídními
učiteli na školní vícedenní výlety
spojené se zajímavými exkurzemi. Žáci sedmých ročníků se zdokonalují na lyžařských výcvikových kurzech nejen v lyžování, ale
i ve snowboardingu.
Dětem prvního stupně je nabízena pestrá činnost ve školní družině, která je v provozu denně od
6.30 do 17.30 hodin.
Aby škola mohla i nadále nabízet
kvalitní výuku a doplňkové vzdělávací a zájmové činnosti v pěkném a funkčním prostředí, plánuje
radnice městské části Brno-střed
v nejbližší době zahájit druhou
etapu celkové rekonstrukce budovy školy, do které je připravena
investovat částku 45 milionů
korun.
 Mgr. Bohumila Borkovcová,
zástupkyně ředitele
ZŠ Antonínská

Žáci ze Základní školy Horní se i letos těší za poznáním do Anglie

V minulých letech žáci Základní
školy Horní navštívili několik
zahraničních míst, letos se

chystají důkladněji poznat Londýn.
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Do třetice všeho dobrého… A proto se i v letošním školním roce
vydáme za krásami Anglie,
respektive jejího hlavního města
Londýna.
Pro velký úspěch a zájem našich
dětí se na stejná místa vracíme
již potřetí, pouze sestava účastníků je z větší části obměněna
mladšími ročníky.
Poprvé jsme tuto akci podnikli
v roce 2009, cílem byl pouze Hastings, Cantebury a Londýn.
V minulém školním roce jsme akci
zopakovali a mírně zpestřili
návštěvou Bruselu. Letos bude
naším cílem poznání pouze

samotné hlavní město Spojeného
království, Londýn. Nejde jen
o jeho pamětihodnosti. Obrovskou výhodou a nezapomenutelnou zkušeností je pro děti ubytování v britských rodinách, kde
musejí překonat jazykovou bariéru. Na pár dnů se dokonce stanou
jejich nedílnou součástí, nahlédnou do životního stylu anglické
rodiny, ochutnají typická jídla.
Věříme, že i letos se nám putování
za poznáním zdaří.


Učitelé anglického jazyka
ZŠ Horní, Brno

Naše školy

Bakalka nabízí výuku některých odborných předmětů v angličtině

Prvňáčci se na první školní den těšili
Školní docházka započala slavnostním přivítáním prvňáčků
také na Základní škole na Bakalově nábřeží. Z celkem tří
prvních tříd se do školy nechtělo jen dvěma žáčkům.
Zatímco při červnovém zakončení školního roku slzeli odcházející
deváťáci, se kterými se loučili
„jejich“ prvňáčci, 3. září byli na
Bakalce vidět slzy na tvářích rodičů a prarodičů, doprovázejících
své děti do prvních tříd.
Slavnostního zahájení jejich
prvního školního roku se zúčastnili také představitelé radnice
městské části Brno-střed, starosta Mgr.Libor Šťástka a třetí místostarosta PhDr.Tomáš Jilčík, kteří
popřáli novým žáčkům hodně
štěstí a také otestovali jejich odvahu dotazem, kdo z nich se do školy netěšil. Potěšujícím zjištěním
bylo, že z celých tří nových tříd
zvedli ruce pouze dva žáci.
Děti nastupující na Bakalku se

mohou těšit především na výuku
jazyků. Angličtinu se žáci učí již
od prvního ročníku, v šestém ročníku vybírají z druhého jazyka,
kterým může být němčina nebo
francouzština. Jako na jedné
z mála škol v republice zde na
základě povolení Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR probíhá také výuka některých
předmětů v anglickém jazyce
a jako jediná škola v kraji nabízí
žákům přípravné kurzy ke Cambridge zkouškám. Samotné
zkoušky se konají přímo na škole.
Žáci školy také pravidelně vyjíždějí na jazykově poznávací pobyty
do zahraničí do Anglie, Francie,
Itálie nebo Švýcarska.
Výborné vzdělávací výsledky
nejen ze znalosti cizích jazyků
žáci pravidelně potvrzují na konverzačních soutěžích a olympiádách, ve kterých dosahují na nejvyšší místa. Pravidelně se
zúčastňují také mezinárodních či
republikových testování, která

Loučení s deváťáky v závěru minulého školního roku
zjišťují úroveň a kvalitu vzdělávání. Při posledním prestižním mezinárodním testování PISA se žáci
umístili na prvním místě v republice.
V současné době je na škole
vzděláváno šest set osmdesát
žáků v pětadvaceti třídách. Školní
družina s osmi odděleními a dvě
sta čtyřiceti zařazenými žáky patří
k největším v Brně. Výuku zajišťuje celkem osmačtyřicet pedagogických pracovníků. Díky vysoké odbornosti a stoprocentní
aprobovanosti učitelského sboru
má škola statut Fakultní školy, což
znamená, že na ní probíhá praktická výuka studentů učitelství
Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity.
Škola prošla nedávno rozsáhlou
rekonstrukcí a modernizací, z hlediska úrovně materiálního zázemí
a vybavení se řadí ke špičkovým
pracovištím a splňuje ty nejnáročnější požadavky ze strany žáků
i pedagogů. V modernizaci školy

se bude pokračovat i nadále, radnice městské části Brno-střed se
chystá zrealizovat nástavbu administrativní části budovy zhruba za
dvanáct milionů korun.
Tradice školy s rozšířenou výukou
jazyků započala školním rokem
1961/62. Po několik let byla Bakalka jedinou školou na Moravě, které se dostalo privilegium učit
angličtinu rozšířeně. Po revoluci
ruské lektorky vystřídali mladí
Kanaďané a Američané a do
popředí se dostaly jiné světové
jazyky. Snahy pedagogického
sboru o co nejkvalitnější výuku
završilo vytvoření školního vzdělávacího programu s názvem
„Naše výsledky hovoří cizími jazyky“. Cílem tohoto snažení je co
nejkvalitněji připravit žáky na další
studium a u každého žáka využít
maxima jeho osobních schopností.


PhDr.Yveta Gašparcová,
ředitelka ZŠ Bakalovo nábřeží

ZŠ a MŠ Křenová startuje nový projekt Křenka – zážitkem k inkluzi
Projekt Křenka – zážitkem
k inkluzi je zaměřený na děti
a mládež se sociálně vyloučených lokalit.
S příchodem nového školního
roku čekalo žáky ZŠ a MŠ Křenové kromě učení také několik příjemných překvapení. Zatímco si
užívali prázdninového volna, ve
škole proběhly intenzivní přípravy
na zahájení realizace nového projektu zaměřeného na rozšíření
nabídky zájmových aktivit. Projekt
s názvem Křenka – zážitkem
k inkluzi je financovaný Evropským sociálním fondem v rámci

Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a byl
zahájen v červnu 2012, potrvá do
května 2015.
Cílovými skupinami projektu jsou
žáci školy a jejich rodiče, děti
a mládež ze sociálně vyloučených
lokalit a pedagogičtí pracovníci.
Naše škola je zatížena všemi
důsledky sociálního vyloučení
jako jsou absence domácí přípravy dětí, neuspokojivá docházka
do školy, finanční nedostupnost
vzdělávacích a volnočasových
aktivit, rizikové chování, nízké
vzdělání rodičů a podobně. Uvedený projekt nabízí způsob jak

tato znevýhodnění vyrovnávat.
Cílem projektu je zpřístupnění
kvalitního neformálního vzdělávání pro všechny bez rozdílu. Projektové aktivity umožní prostřednictvím celodenního programu
přirozené propojení formálního
a neformálního vzdělávání na
škole a významně přispějí k rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Náplň projektu je proto rozdělena
do čtyř skupin činností – aktivit.
Prvním z nich je pravidelná
zájmová činnost pro děti i rodiče,
druhou osobnostně sociální
výchova, etická výchova a poradenství, třetí posílení klíčových

kompetencí (čtenářská a finanční
gramotnost), a čtveřici uzavírá
otevřený (nízkoprahový) klub
Křenka.
Jednotlivé aktivity budou realizovány odbornými lektory, vedoucími zájmových kroužků z řad
pedagogických pracovníků a odborníky na konkrétní problemati-

Pokračování na straně 12

Zřizovatelem
škol je
městská část
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ZŠ a MŠ Křenová startuje nový projekt Křenka – zážitkem k inkluzi
Pokračování ze strany 11
ku. Součástí projektu bude také
další vzdělávání pedagogických
pracovníků v uvedených oblastech neformálního vzdělávání.
Hlavním partnerem projektu je
občanské sdružení Křemínek,
společenství pracující s dětmi,
mládeží a dospělými v místní
komunitě. Sdružení bude zajišťovat v rámci prevence rizikového
chování organizaci činností otevřeného klubu Křenka.

Jedním z cílů projektu je také rozvoj spolupráce s partnerskými školami – členy sdružení Liga komunitních škol, které zastřešuje
vzájemnou spolupráci škol ze
sociálně vyloučených lokalit v Praze, Ústí nad Labem a v Brně.
V rámci projektu budou pořádány
společné sportovní, kulturní
a poznávací akce pro žáky i pedagogické pracovníky. Školy se dlouhodobě specializují na práci s žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami – se sociálním znevýhodně-

ním. Pracují převážně na základě
idey školy s celodenním programem (vzdělávací aktivity volně
přecházejí v aktivity volnočasové
a relaxační). Školy mají připravenou nabídku pro všechny věkové
kategorie dětí a v rámci projektů

posilují školní poradenská pracoviště, aby mohly efektivněji řešit
otázku prevence rizikového chování, motivaci ke vzdělávání
a kariérové poradenství.

Mgr. Hana Hadrabová,
ZŠ a MŠ Křenová

ZŠ Křídlovická využila příležitost vzdělávat pedagogy v zahraničí

Program Comenius – Další
vzdělávání pedagogů umožňuje
učitelům profesní růst a hlubší
poznání.
Cílem aktivity Comenius Národní
agentury pro evropské vzdělávací
programy (NAEP) je umožnit pedagogickým pracovníkům účast na
vzdělávacích akcích v zahraničí.
Individuální granty dalšího vzdělávání umožňují účastníkům zlepšit
jejich znalosti a praktické profesní
dovednosti a poznat vzdělávací
systémy v Evropě.
Kurz programu Comenius „In
Search of the Occident: the Azores“, který jsem letos v červenci

absolvovala, proběhl na třech
z devíti Azorských ostrovů. Portugalské souostroví a zámořské
autonomní území Portugalska se
nachází v Atlantském oceánu, přibližně 1500 km od Lisabonu a asi
3900 km od východního pobřeží
Severní Ameriky.
Odborný kurz se zaměřil na dvě
témata: západní hranice Evropy
(Středoatlantický hřbet) a Atlantský
oceán jako bariéra i výzva. Zúčastnilo se ho třicet pedagogů ze třinácti zemí Evropské unie. Zastoupeno bylo Portugalsko, Španělsko,
Francie, Nizozemí, Řecko, Norsko,
Finsko, Rakousko, Litva, Estonsko,
Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko
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a Česká republika. Komunikačním
jazykem kurzu byla angličtina.
Kurz byl zahájen na sopečném
ostrově Terceira, na sopečném
vrcholu Monte Brazil. Pak jsme
navštívili unikátní sopečné jeskyně
Gruta do Natal a Algar do Carvão
s opálovými krápníky. Zeměpisný
ráj pokračoval návštěvou aktivních
fumarol „Furnas do Enxofre“. Pobyt
na tomto ostrově jsme ukončili prozkoumáním historického města
Angra do Heroísmo, v němž pobýval iVasco de Gama. Tento přístav
patří mezi památky UNESCO,
přestože byl ze dvou třetin zničen
při zemětřesení v roce 1980.
Další ostrov Faial nás uvítal výletem na lodi a pozorováním velryb
a delfínů. Pak už nás čekal nejvyšší
vrchol Portugalska – Alto de Pico
(2351 m) – pravidelný sopečný
kužel. Poslední erupce tam nastala
v roce 1963.Vinařská oblast ostrova Pico je úchvatné místo nacházející se na lávových polích, jež
jsou po staletí obklopená ručně
stavěnými kamennými zídkami.
Vinohradnická kultura na ostrově
Pico je také zapsána na seznamu
světového dědictví UNESCO.
V minulosti býval ostrov Pico centrem lovu velryb, který je dnes již
zakázán.
Poslední dny kurzu jsme ještě
navštívili nesmírně velký kráter
Caldeira obrostlý vřesy, hortenziemi a jalovci. Roku 1957 se na

západním pobřeží ostrova z hloubky oceánu vynořil impozantní vulkán Vulcao dos Campelinhos, který
není možné při návštěvě ostrova
vynechat. Místní muzeum poskytuje podrobný výklad ke vzniku
Země, nové pevniny a všech
sopečných ostrovů Azorského
souostroví. Kurz končil v hlavním
městě ostrova Horta – přístavu
jachet, mnohými považovaný za
světově nejdůležitější oceánský
přístav.
Během nabitého týdne jsme samozřejmě diskutovali o současných
metodách a trendech ve výuce,
o zajímavých pomůckách a zdrojích učebních materiálů, o rozdílech v jednotlivých evropských systémech vzdělávání. Získala jsem
spoustu kontaktů, které ve škole
i v dalších letech určitě využijeme.
Myslím, že tento kurz, organizovaný nizozemskou vzdělávací agenturou Educatief Centrum Noord en
Oost (ECNO), mně přinesl hlubší
poznání významu oceánu pro historii i současnost Evropy. Pochopila
jsem sílu vulkanické činnosti
a terénním výzkumem si ověřila
svoje teoretické znalosti. V zeměpise nyní děti čekají vulkanické unikáty, provazcová láva-zkamenělý
pohyb a další prezentace o Portugalsku.


Mgr. Pavlína Trnková,
ZŠ Křídlovická

Naše školy

Na ZŠ nám. 28. října pomáhají žákům odborní i komunitní asistenti

Celkem dvacet pět asistentů
mají k dispozici na Osmecu.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se tak dostává větší pozornosti a individuální péče.
Asistence ve třídách má zásadní
vliv na realizaci podpůrných a vyrovnávacích opatření s ohledem
na speciální vzdělávací potřeby
žáků. Časem se osvědčil systém

asistence spojený s dělením tříd
na skupiny, s větším množstvím
pedagogů ve třídě, cílenou asistencí konkrétním žákům, cílenou
asistencí učiteli při konkrétních
činnostech, při projektové výuce,
s prací v centrech aktivit a podobně.
V rámci systému asistence rozlišujeme tři základní typy asistence –
odbornou, komunitní a integrační.
Odborní asistenti jsou studenti, pří-

padně absolventi pedagogických
oborů vysokých škol, kteří spolupracují s učiteli v rámci předmětových skupin. Komunitní asistenti
jsou asistenti pedagoga z romské
komunity a jsou nasazeni především na počátku plnění povinné
školní docházky (přípravné třídy,
první třídy), dále zprostředkovávají
kontakt s rodiči žáků, s komunitou.
Integrační asistenti pracují s konkrétním žákem v rámci individuální
integrace podle individuálního
vzdělávacího plánu. V současné
době pracuje na naší škole třináct
odborných asistentů (tandemových učitelů), šest asistentů pedagoga (individuální integrace) a šest
asistentů pedagoga – romských
asistentů.

Na naší škole se vzdělává velké
procento žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Jsou zde
žáci sociálně znevýhodnění, žáci
se sníženou inteligencí, s poruchami učení a chování, ale také
třeba s poruchami řeči. Škola prosazuje komunitní a inkluzivní
model vzdělávání. Jejím cílem je
plnit roli vzdělávacího, poradenského a kulturního centra v místě
svého zřízení.

Mgr. Barbora Glogarová,
ZŠ nám. 28. října

Zřizovatelem
školy je
městská část

BRNO-STŘED

Informujeme

Středisko rané péče seznámí se svou činností na Dni otevřených dveří
Středisko rané péče poskytuje
podporu a pomoc rodinám, ve
kterých vyrůstá dítě s postižením ve věku do sedmi let.
Dveře pro všechny zájemce
o ranou péči otevírá Středisko
rané péče na adrese Nerudova 7
v úterý 27. listopadu od 9.00 do
17.00 hodin. Tento den je součástí

Týdne rané péče, který se koná
od 26. listopadu do 2. prosince
a informuje o rané péči veřejnost
po celé republice.
Sdružení poskytuje svoji pomoc
rodinám, ve kterých vyrůstá dítě
raného věku, tedy do 7 let,
s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším postižením.
„Dojíždíme do rodin, vozíme

sebou nápady a informace, stejně
jako speciální hračky a pomůcky.
Učíme dítě dívat se na svět či
využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Vymýšlíme spolu s rodiči aktivity a hry vhodné
pro rozvoj dítěte. Nasloucháme
tomu, o čem potřebují členové
rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich
starosti i radosti,“ seznámila s čin-

ností sdružení koordinátora sociálních služeb Mgr. Eva Hrachovinová.
Seznámit se blíže s činností sdružení je možné i na webu
www.ranapece.cz, pro ty, kteří by
činnost sdružení rádi podpořili, je
k dispozici sbírkové konto
243988498/0300.

(red)

Připravený nepotřebný textil bude odvezen přímo od domovních dveří
V městské části Brno-střed se
sběr textilu koná 5. a 6. listopadu od 16.00 do 17.00 hodin.
Přímo od domovních dveří bude
odvážet firma E+B Textil připravené igelitové tašky s nepotřebným textilem. Připravené oděvy
a textil se sbírají v čistém a použitelném stavu.
Do tašek je možné vkládat nepotřebné oblečení, oděvní doplňky
a hračky, párovou obuv, kabelky
a bytový textil – záclony, povlečení, závěsy, ubrusy a deky. Část
poslouží opět ke svému původ-

nímu účelu, část je určena k dalšímu zpracování např. na čisticí
textil či výrobu koberců nebo jako
izolační materiál. Recyklovat
nelze oděvy znečištěné a poškozené, matrace a koberce.
Sběr textilu provádí firma E+B
Textil pod záštitou Magistrátu
města Brna již od roku 1999. Firma se stará o sběr, separaci i další
ekologické zpracování použitého
textilu.
Další informace na bezplatné lince 800 100 373.


(red)

Sběr se bude konat v jednotlivých dnech v těchto ulicích:
5. listopadu
Roubalova, Vinařská, Lipová,
Květná, Hroznová, Kamenomlýnská, Neumannova, Preslova, Kalvodova, M.Pujmanové, L.Podéště, Boh. Martinů, Rezkova,
Kaplanova, Hlávkova, Pavlíkova,
Barvičova, Vaňkovo nám., Tvrdého, Mahenova, Tomešova, Zachova, Všetičkova, Jiříkovského,
Heinrichova, Kampelíkova, Lerchova, Bílého, Klácelova, Soukupova, Wanklova, Wolkerova,

Dostálova, Sedlákova, Rudišova,
Havlíčkova, Wurmova, Krondlova,
Zachova, Údolní, Foustkova –
celá, Helcetova.
6. listopadu
Grohova, Bratří Čapků, Stojanova, Gorkého, Úvoz od Konečného
nám. po Údolní, Obilní trh, Jaselská, Marešova, Čápkova, Arne
Nováka, Jiráskova, Jana Uhra,
Antonínská, Mezírka, Smetanova, Pekárenská, Sokolská, Sušilova, Kounicova, Botanická,
Mášova, Cihlářská, Bayerova,
Burešova.
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Bývalá Zemanova kavárna po loňských opravách budovy září novotou

Bývalá Zemanova kavárna ožila, teď je z ní Restaurant Pavillon. Láká na kávu i dobrou
kuchyni.

Po letech provozu byla budova
Zemanovy kavárny ve velmi špatném stavu. Vloni proto začala
oprava budovy a dnes opět září

novotou. V srpnu letošního roku
se sem přestěhoval oceňovaný
Restaurant U Kastelána, nyní
však pod jménem Restaurant
Pavillon. Brňané se tady už zase
mohou potkávat nad kávou a dobrým jídlem. Kuchyni tady totiž
vládne jeden z nejoceňovanějších
českých šéfkuchařů Michal Göth.
„Interiéry budovy dostaly několik
impulzů a objevilo se v ní moderní
umění – skleněný bar od skláře
Josefa Divína nebo porcelánové
zařízení koktejlového baru Runway, který se nachází v podzemním patře. Ani opravená budova
nepřišla o svou zahrádku – na
kávu a dezert v parku se určitě
stojí za to zastavit,“ láká k návštěvě kavárny za Restaurant Pavillon
Adriana Zámečníková.
Brno proslulo jako město funkcio-

nalismu a kavárenského života.
Jednou z nejslavnějších funkcionalistických staveb je i budova
Zemanovy kavárny.
Když ji v roce 1926 architekt
Bohuslav Fuchs jako jednu
z prvních funkcionalistických
budov v celém Československu
postavil pro kavárníka Josefa
Zemana, netušil, že svému účelu
nebude sloužit dlouho. Moderní
budova, kde se za první republiky
scházela společnost k debatám
nad dobrou kávou, musela v roce
1964 ustoupit stavbě Janáčkova
divadla. V devadesátých letech
byla budova Zemanovy kavárny
obnovena a v parku na Kolišti,
necelých dvě sta metrů od původní budovy, vyrostla její kopie.


(red)

Lidé závislí na alkoholu mohou svoje odhodlání přestat pít sdílet
Anonymní alkoholici je společenství lidí potýkajících se se
závislostí na alkoholu. V městské části Brno-střed působí tři
jejich skupiny.
Na schůzky Anonymních alkoholiků může přijít každý, kdo cítí touhu přestat pít. Této možnosti
využívá v Brně už deset let široké

spektrum lidí, mužů i žen, rozdílného věku, vzdělání a sociálního
postavení. Vzájemně je spojuje
alkoholizmus a předávaná naděje
na střízlivý život. „Na setkání Anonymních alkoholiků není třeba se
objednávat, není potřeba brát si
průkaz pojištěnce ani hotovost.
Člověk přijde, když to potřebuje,“
uvedl zástupce společenství

Sdružení Gaudia nyní nabízí pomoc
onkologicky nemocným i v Brně
Gaudia proti rakovině působí
v Praze a Znojmě. Nyní otevřela nové centrum také
v Brně na ulici Brandlova 4.
Onemocnění vážnou nemocí
přináší vedle fyzických nepříjemností a útrap i psychickou
zátěž. Pacient musí absolvovat
řadu lékařských vyšetření, při
tom se vyrovnává s mnohdy
nepříjemnou zprávou. Zažívá
obavy o výsledek lékařské
péče, vedle toho také často vnímá strach a nejistotu blízkých,
kteří ho chtějí podpořit, ovšem
často nevědí jak.
Služba psychoterapeutického
centra Gaudia proti rakovině je
určena zejména onkologicky
nemocným pacientům a jejich

blízkým, ale lze ji využít i v případě jiného vážnějšího onemocnění. Za symbolickou částku padesáti korun se lze
objednat ke kvalifikovanému
poradci, který může nemocnému, ale taky příbuznému či blízkému člověku, poskytnout spolupráci, jež může mít podobu
řadu na sebe navazujících
sezení.
Gaudia nabízí v Brně také kvalitní placenou psychoterapii
k řešení nejrůznějších osobních
problémů.
Více informací na e-mailu salvet@gaudia.cz nebo telefonním
čísle 777 368 269 či stránkách
sdružení www.gaudiaprotirakovine.cz.

(red)
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Tomáš. Jeho příjmení, stejně jako
všech ostatních, zůstává v anonymitě.

Skupina Fénix
Skupina Fénix je zájemcům
k dispozici již od roku 2002. Sídlo
má na ulici Kudelova 8 v budově
střední průmyslové školy stavební, vchod je umístěný z náměstí
28. října. Mítinky se konají
v pondělí, středu, pátek, sobotu
a neděli od 17.30 do 18.30 hodin.
Bližší informace podá Ilona na
telefonu 775 680 872, Tomáš na
čísle 603 781 471 nebo na e-mailu aabrnofenix@seznam.cz.

Skupina Renesance
Skupina Renesance působí od
roku 2009, v současné době ji
zájemci najdou Ve Vaňkovce 1,
Galerie Slévárna, nedaleko restaurace „Potrefená Husa“. Setkání
se konají ve čtvrtek od 17.30 do
18.30 hodin. Více je možné se
dozvědět na e-mailové adrese
aa.renesance@seznam.cz nebo
od Hany na telefonním čísle
724 770 744, informace podá také
Michal na čísle 739 327 838.

Skupina U Kapucínů
Skupina U Kapucínů vznikla letos
a má místo v prostorách Kapucínského kláštera na Kapucínském náměstí 5. Na setkání zvou

zájemce v pondělí od 17.00 do
18.00 hodin a ve středu od 19.00
do 20.00 hodin. Více informací
podá Hana na výše uvedeném
telefonu nebo Jirka na čísle
607 775 549. K dispozici je také
e-mailová adresa aa.ukapucinu@seznam.cz
„Organizace Anonymní alkoholici vznikla koncem třicátých let
20. století na severu Spojených
států amerických. Od té doby se
rozšířila do mnoha zemí světa
a má členskou základnu čítající
miliony osob. Existují výzkumná
data, která svědčí o tom, že se
jedná o účinný způsob léčby.
Podle jedné odborné práce
dokonce množství skupin Anonymních alkoholiků v určité oblasti
souvisí s nižším výskytem cirhóz
v daném místě. Anonymní alkoholici v době svého vzniku zahájili
revoluci v medicíně. Ukázali, že
nemocný není pouze trpným
předmětem lékařské péče, ale
rovnocenným partnerem,“ uvedl
na
webových
stránkách
www.anonymnialkoholici.cz
o tomto společenství psychiatr,
primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice, MUDr. Karel Nešpor.


(red)
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Rekonstrukce Wilsonova lesa je u konce, péče o něj pokračuje i nadále

Vstup z ulice Krondlovy
Wilsonův les je po rekonstrukci
opět otevřený, skýtá vhodnou
příležitost k výletům pro rodiny
s dětmi.
Po sto třiceti letech od založení
je rekonstruován Wilsonův les. Na
jaře loňského roku byli obyvatelé
informováni ohledně zahájení
prací omezujících užívání lesa.
Nyní je les znovu celý přístupný.
Ještě dva roky zde ale budou
působit pracovníci zhotovitele
pečující o nově vysazenou zeleň
a provádět záruční opravy. Také
informační systém bude správcem lesa postupně doplňován.
Rekonstruovány byly cesty, zídky
a dětská hřiště. Nyní je již možné
vyjít do lesa na procházku. Zájemci třeba o rodinný výlet s kočár-

Jedno z nových dětských hřišť
kem mohou do lesa vstoupit od
konečné zastávky tramvaje číslo 4 ulicí Krondlovou. V lese se
první cestou se vydají doprava
dolíkem na dolní konec ulice
Krondlova, od dřevěného kříže
pak cesta vede lesem z kopce ke
dvěma dětským hřištím. Na rovině
mezi Zeleného ulicí a Rosničkou
se nachází třetí rekonstruované
hřiště. Čtvrté je v dohledu nad ulicí
Horákovou. To je přístupné po
schodech, ostatní jsou bezbariérová. Dále je možné pokračovat
kolem sportovní haly a Jurkovičovy vily na Rosničku.
Zdatnější chodci bez kočárku
mohou dál směřovat asi dva kilometry lesem do Pisárek nebo
vystoupat až na vyhlídku pod Biskupským gymnáziem. Méně zdat-

ní se vydají po rovině ulicí Horákovou nebo znovu lesem kolem
hřišť. Dále ulicí Marie Stejskalové
kolem lesa na Burianovo náměstí
a ulici Horovu (MHD).
Popsaná délka cesty pro kočárek
je do dvou kilometrů, převážně
z kopce a po rovině. Veškerý
mobiliář lesa, zahrnující lavičky,
stolky, odpadkové koše a jednotlivě instalované hrací prvky, je převážně dřevěný, z akátového dřeva, originální a nový. Hřiště jsou
vhodná pro děti do čtrnácti let.
Vycházka je zajímavá i architektonicky. Ulice Krondlova se vyznačuje domy velmi rozdílného stáří,
slohů a stylů ve vzájemně se
nerušícím ojedinělém souladu.
U Rosničky je rekonstruovaná
Jurkovičova vila.

Wilsonův les je lesopark, tedy les,
ve kterém jsou parkové procházkové cesty. Pohybuje-li se
návštěvník po cestách, je v parku.
Opustí-li cestu, je v lese a musí
se chovat obezřetně jako ve volné
přírodě. Les byl založen nad skalisky a stržemi.
Pohyb v lese je založen na principu co nejmenšího omezování
návštěvníků, kteří jsou vyzýváni
ke vzájemné ohleduplnosti,
vstřícnosti a opatrnosti. Nutná
omezení například v zimě, budou
realizována místo od místa tabulkami, jako třeba již nyní je zakázán vstup psů na hřiště.


Ing. Bohumil Bílek
Foto: Ing. Bohumír Němčík

Vlastníci či uživatelé nemovitostí musejí ořezat a odstranit dřeviny
Vlastníci a uživatelé nemovitostí (pozemků) jsou povinni
dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona číslo 458/2000
Sb. Do 15. listopadu musejí
odstranit a ořezat dřeviny podle
platných zákonů a norem.
Na základě §25 odst. 4 písm. g)
zákona č. 458/2000 Sb. žádáme
vlastníky či uživatele nemovitostí
(pozemků) o odstranění nebo
ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění nebo ořez dřevin musí
být proveden ve smyslu zákona
č. 458/2000 Sb. – „Energetický
zákon“ a ČSN EN 50341 a ČSN
EN 50423 – „Elektrická venkovní
vedení s napětím…“, podle níže

uvedeného výpisu z citovaných
předpisů.
Ochranné pásmo u napětí od 1 kV
do 35 kV je vymezeno vzdáleností
7 m a u napětí nad 35 kV do
110 kV včetně 12 m od krajního
vodiče na obě strany. V ochranném pásmu nadzemního vedení
je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Veškeré práce při odstraňování
a ořezu dřevin musejí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se
nesmějí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje, ani ořezávané větve při pádu.
U vedení nízkého napětí
(400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním
ročního přírůstku či vychýlení

porostu při větru) od vedení 1 m,
u vedení vysokého napětí (22 kV)
je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při
větru) od vedení 2 m, u vedení
velmi vysokého napětí (110 kV)
je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při
větru) od vedení 3 m, v lesních
průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a. s., či
jím zmocněných zhotovitelů, udržování volného pruhu pozemků
o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního
vedení.
Práce, při kterých by mohla být

ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze
se souhlasem společnosti E.ON
Česká republika, s.r.o., a za dozoru osoby jí ustanovené. Odstranění a ořez dřevin je nutné provést
v termínu do 15. listopadu 2012.
Za nesplnění zákonných povinností může příslušné vlastníky či
uživatele formou sankcí postihnout Státní energetická inspekce.
Bližší informace poskytne
Ing. Václav Kubát na telefonech
840 111 333, 545 142 362 nebo
e-mailu vaclav.kubat@eon.cz.


Ing. Václav Kubát,
Regionální správa Brno,
E.ON Česká republika
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Potřebujete rychle peníze?
Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás

www.

U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ.

.cz

SPORÁKY
MORA

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

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

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

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

ZZZOHYQHVSRUDN\F]

nabízí

VNÍ
I
T
K
PE
ENÍ
PERSOVÉ BYDL
STYL

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

Nabídka nájemních bytů
s možností pozdější koupě
do osobního vlastnictví
Vhodný model pro klienty, kteří odkoupí byt do 3 let.
Pokud odkoupíte byt – odečte se Vám
polovina nájemného za splacené období !

!

Nabídka družstevních bytů
Před nastěhováním pouze úhrada 35 % kupní
ceny bytu (pomocí úvěru ze stavebního spoření),
zbytek dofinancuje nově založené družstvo.

NOVÝ
projekt

BRNO-KAMECHY
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Informace:

602 775 333 • 543 421 457

Inzerce

BEZPEČNÉ MERAL ŘEŠENÍ
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omezují Vás

máme řešení

?

BEZKONTAKTNÍ
LASEROVÁ OPERACE

VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU

Vyrobíme vám jakoukoliv
skříňku dle vašeho zadání.

Nyní AKCE 30% SLEVA na:
– OHRANĚNÉ NAFORMÁTOVANÉ DÍLCE
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
– VÝBĚR Z 300 DEKORŮ,
– LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB
– cena je bez montáže a vrtání
(možno dodat).
Domestav, Špitálka 23, Brno
www.kovaninabytkove.cz, M: 776 334 190

1,2!
MERAL OČNÍ CENTRUM
Koliště 47, Brno 602 00
Budova Medicentra –
centrum zdravotní péče
Tel.: 545 234 565, 777320 474
E-mail: info@meral.cz

34,5

 
1667 879:7; : 1
; -<<=>?-16 /@"A?.=A?-??BBB

www.meral.cz

CCC/5

Oznamujeme otevření
nové ortopedické ambulance
v centru Brna

VYKUPUJEME

Prestižní bezpečnostní
agentura AVES PLUS

vyřešíme:
• exekuce, dluhy • privatizace
• následné bydlení

vhodné pro uchazeče s částečným
nebo plným invalidním důchodem
na pozice

realitní poradenství nezávazně a zdarma

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

MUDr. Komárek Jan
Obilní trh 4, Brno 602 00
tel.: 541 246 511

BYTY/DOMY/POZEMKY

19 let zkušeností

tel.: 774 41 71 41, 774 80 70 41
(stačí sms nebo prozvonit)

4/

přijme pracovníky

recepční/vrátný

Káťa
Kabanová

OPERA ZUID
MAASTRICHT

Dirigent STEFAN VESELKA
Režie HARRY KUPFER

16.25. 11.
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Inzerce

Výkup nemovitosti – řešení pro majitele nemovitostí v exekuci
Co znamená přímý výkup nemovitosti a jaké přináší výhody prodávajícím, jsme se zeptali Josefa Hladíka, předsedy
představenstva PEGAS NEMOVITOSTNÍ FOND, a.s.
Kontakt:
tel.: 773 608 531
email: vykup@nemovitosti-vykup.eu
www.nemovitosti-vykup.eu
O společnosti
PEGAS NEMOVITOSTNÍ FOND, a.s. je ryze
českou společností, která se specializuje na
výkup nemovitostí především v Brně a okolí.
Pokud potřebujete rychle peníze z prodeje
své nemovitosti nebo pokud si nevíte rady
se svou zadluženou nemovitostí, jsme tu
pro vás.

Josef Hladík, předseda představenstva

<KhW1DĐŝŚůŽǀǉzd
Ϯ;ϯͿнϭǀĐĞŶƚƌƵƌŶĂ͘
,KdKsK^d͕
ƌǇĐŚůĠĂƐĞƌŝſǌŶşũĞĚŶĄŶş͕
WE|W\sK
ƉƎĞƐĂĚǀŽŬĄƚĂēŝŶŽƚĄƎĞ͕
ǀǇƎĞƓşŵŝƉƌŽďůĠŵǇƐy<h1
ēŝũŝŶǉŵĚůƵŚĞŵ͕
ǀŽůĞũƚĞϲϬϯϭϴϱϱϳϭ

21 let vám pomáháme bydlet a podnikat

Pro naše kliienty
hled
dám
me byty
1+kkk, 1+
+1 a 2+
+1
v centru
u Brna a okolíí
1PNǾäFNFWÈNzdarma
TQSPEFKFN7BÝFIPCZUV

Prodej bytu 4+kk, Staré Brno
tNPEFSOÓ CZU   N2 07 tLPMBVEBDF 
tPCâWBDÓQPLPKTLVDILPVUFN  N2 tCBMLPO 
HBSÈäPWÏTUÈOÓtQǔLOâWâIMFEOB1FUSPWBÀQJMCFSL
Cena: 4 490 000 Kč
N/RSB/10628/12

7PMFKUF[EBSNB800 800 099

www.realspektrum.cz

Mohl byste nám v krátkosti představit komu je určen výkup nemovitosti?
Výkup nemovitosti je určen majitelům nemovitostí, kteří chtějí rychle
prodat svou nemovitost. Důvody
mohou být různé. Nejčastějším důvodem je hrozba exekuce, nedobrovolné dražby nebo nesplácení
hypotečního úvěru. Naše společnost
prodávajícím nabízí odkup jejich zadlužené nemovitosti ve velmi krátké
době. Kontaktuje nás také mnoho
klientů, kteří nemohou delší dobu
svou nemovitost prodat. Mají například vyhlédnutý byt, ale ten si nemohou koupit, pokud neprodají ten
stávající. I pro takové klienty je naše
služba určena.
Proč by měli prodávající dluhy řešit?
Aby nenarostly do rozměrů, kdy budou neřešitelné. Reálně hrozí, že nemovitost bude prodána v dražbě za

zlomek tržní ceny a vydražená částka nemusí pokrýt ani samotný dluh.
Nemalé jsou i náklady na odměnu
exekutora, poplatky apod. Výsledkem tak může být situace, kdy klient
přijde o nemovitost a stále dluží.
Jak můžete klientům pomoci a co
pro to musí udělat?
Nejdůležitější je rychlé jednání. Prodávající si musí uvědomit, že čas
hraje v jeho neprospěch. Máme dostatečné zkušenosti v někdy dosti
nepříjemných jednáních s věřiteli,
bankami nebo exekutory a často
jsme schopni vyjednat lepší podmínky. Snažíme se celý proces výkupu zkrátit na minimum a minimalizovat tak škody, které nesplacené
závazky mohou způsobit.
Jak v reálu výkup zadlužené nemovitosti probíhá?
Nejdříve je potřeba stanovit tržní
cenu nemovitosti, kterou provádějí
naši interní odhadci. Výše dluhů za-

těžující nemovitost nesmí tuto cenu
přesáhnout. Klientovi navrhneme
řešení a v případě jeho souhlasu začneme komunikovat s jeho věřiteli,
tak abychom mohli vyplatit všechny
pohledávky.
Jak dlouho výkup trvá, kdy mohou
klienti očekávat peníze?
Záleží na konkrétní situaci, pokud
je nemovitost zatížena několika
exekucemi jedná se o delší proces,
než pokud jde o jednu pohledávku.
Po zaplacení všech dluhů je rozdíl
mezi kupní cenou a výší pohledávek
vyplacen klientovi. Zpravidla se tak
děje k termínu převodu nemovitosti,
v případě zájmu je možno vyplatit
klientům zálohu při podpisu smluv.
Platí prodávající nějaké poplatky?
Nezávazná obhlídka a stanovení tržní ceny je zdarma. Je jen na prodávajícím, zda se rozhodne nemovitost
prodat. Pokud ano neplatí žádné
další poplatky spojené s převodem
nemovitostí např. za vyhotovení
smluv, vyjednávání s věřiteli, cestovné nebo poplatek na katastru nemovitostí. Naši klienti neplatí provizi
realitní kanceláři za zprostředkování
prodeje nemovitosti.

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

! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !
OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY ì VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY
DO R. 1980 ìêZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY,
PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ìêČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE,
BANKOVKY ì VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU
(figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ì ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky,
vykuřovadla ì ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu 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
Čistíme koberce od 12 Kč/m2,
čalouněné sedačky
80–100 Kč/sedák,
židle 20–30 Kč/ks,
myjeme okna od 8 Kč/m2,
provádíme komplexní úklidy
bytů, domů, kanceláří,
provozoven...
Stačí zavolat ﬁrmu Pokora
608 744 826.
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Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí
Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov
Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
úterý
8–13 hod.
středa
8–13 hod.
čtvrtek
8–11 hod.

tel. 777 268 848

REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ

Informujeme

Vyšla kniha o trojnásobném mistru světa, profesorovi Janu Gajdošovi
U příležitosti 150. výročí založení Sokola a XV. všesokolského
sletu byla vydána kniha o významném brněnském sokolovi,
členu reprezentačního družstva
České obce sokolské v gymnastice, který obětoval život ve
druhé světové válce.
Měl sílu a byl bouřlivák… mistr
světa, prof. Jan Gajdoš, to je
název monografie, která zachycuje život vynikajícího sokolského
gymnasty, olympionika, bojovníka
proti fašismu, středoškolského
učitele a cvičitele.
Kromě informací o sportovních
úspěších Jana Gajdoše obsahuje
kniha autorky Ivany Gajdošové
také velké množství obrazového,

dosud nikdy nepublikovaného
materiálu, osobní vzpomínky
a zážitky jeho dnes již zemřelých,
ale i dosud žijících současníků.
Součástí jsou i jeho vlastní postřehy a zážitky, uložené ve formě
osobních zápisků a deníků, které
spatřily světlo světa poprvé. Životopisné údaje doplnily verše
moravského básníka Jana Skácela a umocňují čtenářský zážitek. Autorka věnovala knize osm
roků, čerpala z archivů sokolských, státních i městských.
Tuto první ucelenou publikaci
o významném sokolském sportovci je možné zakoupit na tel. čísle
777 068 232 nebo pomocí e-mailu:
zdenek.putna@seznam.cz.

(red)

Kroky naší země: Cyklus filmů a besed o přírodě uvedou ve Veronice
Na podzim uvede Ekologický
institut Veronica večery věnované promítání filmů a diskuzím
o ochraně přírody a krajiny. Připravuje také seminář pro ty, kteří
opravují starý dům.
„Ve čtvrtek 11. října ve Veronice promítneme film Ivana Stříteského Silva Gabreta Jak se rodí šumavský
horský les. Mezi laiky i odborníky
oceňovaný dokument názorně ukazuje, jakým způsobem v lese fungují
přírodní procesy,“ uvedla ekologická
poradkyně institutu Mariana Zbořilová. Film ilustruje, jak funguje

samovolná obnova lesa a dokazuje,
že o budoucnost šumavských lesů
není třeba se obávat. Po promítání
snímku bude následovat diskuze.
Film Terapie zájmu uvede Veronica
15. listopadu. „Dva mladí lidé na
cestě moravskou krajinou divákům
připomenou, že úspěch ochrany
přírody nespočívá pouze v dostatku
prostředků či ve zvolené metodě,
nýbrž v samotném člověku. Snímkem provází znalec nejen valašské
přírody Miroslav Janík,“ seznámila
s obsahem druhého filmu Zbořilová.
Promítání se koná v Domě ochrán-

ců přírody na Panské 9 vždy v 17.00
hodin, na akci není třeba se hlásit
předem. Vstupné je dobrovolné,
bude použito k podpoře činnosti
ekologického institutu. Více informací je možné získat na e-mailu
olga.krejcirova@veronica.cz.
Kromě promítání filmů připravuje
institut také seminář s názvem Jak
opravit dům do pasivního standardu. Na brněnském výstavišti v pavilonu A2 se 26. října od 14.00 do
17.00 hodin zájemci dozvědí více
o tom, jak mohou vhodnou opravou
domu významně snížit spotřebu
tepla.

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody Veronica. Svou expertní
a vzdělávací činností poskytuje
interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně
a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím.
Aktivity rozvíjí v širokém záběru od
místního detailu po mezinárodní
souvislosti „z Hostětína po Evropu“.
Aktuální informace poskytuje prostřednictvím vlastního časopisu
Veronica a na internetových stránkách www.veronica.cz.  (red)

Město poskytuje vlastníkům nemovitostí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou
sazbou na opravu a modernizaci
bytových a rodinných domů
a bytových jednotek. Za tímto
účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně
výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na
úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese
www.brno.cz (Správa města –
Magistrát města Brna – Úsek hospodářský – Bytový odbor – Půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města
Brna).

O půjčku, která bude poskytována
na jaře 2013, mohou vlastníci
nemovitostí požádat v podzimním
termínu do 15. října nebo od 1.prosince 2012 do 15. ledna 2013.
Žádosti na předepsaném formuláři
jsou přijímány na Bytovém odboru
na Malinovského náměstí nebo na
úřadě městské části, na jejímž území se opravovaná nemovitost
nachází. Formuláře jsou k dispozici
na všech úřadech, kde se žádosti
podávají, a na výše uvedené internetové adrese.
K zajištění půjček z Fondu rozvoje
bydlení nepožaduje město ručitele.
Tyto půjčky jsou po dobu splácení
jištěny zřízením zástavního práva
k opravované nemovitosti ve pro-

spěch města. Výběr žadatelů
o půjčku provádí Komise bydlení
rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé
písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu
města Brna. Do výběrového řízení
nejsou zařazováni žadatelé, kteří
již k předmětné nemovitosti zřídili
zástavní právo nebo jiný obdobný
závazek.
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový
odbor zdarma a poplatky za vedení
účtu hradí město. Žadatel hradí
poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.
Finanční prostředky čerpá žadatel
podle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po

dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců
od otevření účtu zahájí splácení
formou měsíčních splátek. Po úplném splacení půjčky zajistí město
výmaz zástavního práva v katastru
nemovitostí. Půjčku je možno žádat
na více účelů v jednom termínu.
Půjčku nelze získat opakovaně na
jeden účel na stejnou nemovitost
před splacením dříve poskytnuté
půjčky na tento účel.
Bližší informace lze získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č.280 a 281, nebo
na telefonech 542 173 245
a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí Bytového odboru MMB
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Neziskové organizace

Benefiční Koncert pro Vážku podpoří nemocné Alzheimerovou chorobou

Výtěžek koncertu, který se bude
konat 21. listopadu v sále Společenského centra radnice městské
části Brno-střed, pomůže nemocným Alzheimerovou chorobou.
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Veveří pořádá brněnské

středisko Diakonie Českobratrské
církve evangelické benefiční koncert, jehož cílem je spojit kulturní
zážitek s pomocí lidem pečujícím
o své blízké, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou.
Koncert se uskuteční 21. listopadu
v 18.00 hodin ve Společenském

centru radnice městské části Brno-střed na ulici Dominikánská 2.
Záštitu nad koncertem převzal starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.
Na koncertě vystoupí žáci hudebního oboru základní umělecké školy. Vstupné je dobrovolné, výtěžek
bude věnován kontaktnímu místu
České alzheimerovské společnosti
při brněnském středisku Diakonie
ČCE. V tomto kontaktní místě pracovníci Diakonie zájemcům nabízejí informační materiály o problematice Alzheimerovy choroby,
telefonické a osobní konzultace pro
osoby trpící demencí a pro jejich
pečovatele, svépomocné skupinky
pečujících či vyšetření paměti.
Diakonie Českobratrské církve
evangelické je jednou z největších

nestátních organizací zabývajících
se sociálními službami a občanskou pomocí. Letos oslavuje již
dvaadvacet let obnovené činnosti.
Celorepublikově poskytuje sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby – denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých
životních situacích od rané péče,
pomoci rodinám s dětmi s postižením přes provoz nízkoprahových
klubů pro mládež až po četná
seniorská zařízení či hospic pro
umírající. Více informací na
www.brno.diakonie.cz.  (red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Středisko pomáhá nedoslýchavým v poradně, ale také doma
Poradenské středisko pro nedoslýchavé Help na Běhounské 22 v Brně nabízí bezplatnou
pomoc osobám se sluchovým
postižením a seniorům.
Poradenské středisko Českého
klubu nedoslýchavých Help poskytuje bezplatné sociální a odborné
poradenství zaměřené zejména na

nabídku kompenzačních pomůcek
pro všechny sluchově postižené
občany.
Vyškolení odborníci řeší individuálně a komplexně problémy plynoucí
ze ztráty sluchu nabídkou vhodných kompenzačních pomůcek,
které je možné vyzkoušet v poradně nebo zapůjčit k vyzkoušení
v domácím prostředí. Na vyžádání

Help zařídí instalaci a předvedení
potřebné pomůcky v místě bydliště
nebo v pobytovém zařízení
a pomůže také s vyřízením žádosti
na příspěvky vybraných kompenzačních pomůcek.
Pro uživatele sluchadel zajišťuje
středisko servis a údržbu pomůcek,
nabízí i kompletní sortiment baterií.
Všechny služby poskytuje také

terénní službou v bytě zájemců
nebo pobytových zařízeních.
Více na tel. 541 240 381 nebo na
cknh.audiocentrum@seznam.cz,
provozní doba poradny je od
pondělí do středy od 8.00 do 15.00
hodin, terénní službu mohou
zájemci využít v pátek od 8.00 do
14.00 hodin.

(red)

První pomoc pro patologické hráče nabízí ve Sdružení Podané ruce
Lidé, kteří se potýkají se závislostí
na hrách, sázení či hazardu všeho
druhu, budou mít od října další
možnost, jak se se svým návykem
úspěšně vypořádat.
Projektu „První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“ realizuje Sdružení Podané ruce. Jeho
součástí se od října stanou setkávání podpůrné terapeutické skupiny pro hráče, gamblery a sázkaře.
Skupina se bude setkávat pravidelně každý týden, kdykoliv se do
ní mohou připojit také nově příchozí zájemci.
„Hráčům a jejich blízkým se u nás
dlouhodobě věnujeme individuálně
a cítili jsme potřebu doplnit naši
nabídku o terapeutickou skupinu.
Ta v Brně doposud chyběla a klienti
po ní volali“, řekla psycholožka
Sdružení Podané ruce Mgr.Šárka
Licehammerová. Skupinová práce

totiž může mít pro někoho větší
léčebný potenciál než individuální
sezení.
Účast ve skupině je podmíněna
předchozím setkáním klienta-hráče s některým z dvojice pracovníků, kteří skupinu povedou. „Před
přijetím do skupiny bychom se
s každým zájemcem chtěli alespoň
jednou krátce sejít, abychom si
vyjasnili, co klient očekává a co my
můžeme reálně nabídnout“, upřesnila psycholožka. Docházení do
skupiny bude bezplatné a klienti
mohou zůstat v anonymitě – je na
každém z nich, jaké informace
o sobě do skupiny přinese.
Co tedy musí případní zájemci
o docházení do skupiny udělat?
„Stačí zavolat jednomu z pracovníků, kteří skupinu povedou.
Mgr. Šárce Licehammerové na
telefon 608 313 715 nebo Tomáši
Kláštereckému, DiS. na telefonní
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číslo 608 248 995 a domluvit si krátkou osobní schůzku, na které probereme všechny podrobnosti,“

doplnili důležité kontakty oba pracovníci. Více na www.podaneruce.cz.
 (red)

Sláva vítězům, čest poraženým
aneb Ameriku objevili bezdomovci
Vychází kniha Bc. Pavla Kosorina, ředitele brněnského Centra
sociálních služeb Armády spásy.
Kniha s názvem Sláva vítězům,
čest poraženým aneb Ameriku
objevili bezdomovci přináší rozhovory se známými osobnostmi
a s bezdomovci. Osobnosti zastupují například Šárka Kašpárková,
Ladislav Jákl, Sára Saudková,
Jaro Křivohlavý nebo Radim Jančura. Kniha nutí k zamyšlení,
jakou cenu má úspěch a jak málo

stačí k tomu, aby se člověk ocitl
na samotném okraji společnosti.
„Cílem mé knihy je spojit lidi, kteří
se v běžném životě nemají téměř
žádnou šanci potkat.Vysoce postaveného úředníka, špičkového
sportovce, úspěšného podnikatele, známého umělce, váženého
akademika… a bezdomovce.
Navzdory zdánlivé propasti oddělující tak zvané „vítěze“ od těch
„poražených“ si myslím, že by ti
první nikdy neměli ztratit ze zřetele ty druhé,“ řekl o knize její
autor Kosorin.
 (red)

Rozhovor

Josef Buchta: Je opravdu zajímavé, co ten život přináší…
Josef Buchta se narodil v Brně na
Obilním trhu, ale muzikantskou
krev do žil mu začalo vlévat vinorodé srdce jižní Moravy, Mutěnice.
A také jeho táta a dědeček, kteří
nechtěli mít z malého Josefa fotbalistu, jak chtěl on sám, ale muzikanta. A tak dostal na výběr. Ne
ovšem mezi kopanou a muzikou,
ale mezi dechovými nástroji.
A jakoby již tehdy věděl, co ho
časem čeká, vybral si ten, který
má široké využití prakticky ve
všech hudebních žánrech – v klasické hudbě, jazzu, popu, latinskoamerické hudbě a dalších,
tedy trumpetu.

obzvlášť ve chvílích, kdy přemýšlím
o směřování naší kapely a věcech
kolem ní. Pan Brom dával své kapele
ducha a uměl lidi spojovat. Je to jako
ve fotbale, který i on měl tak rád.
Nestačí mít jedenáct, nebo v případě
big bandu osmnáct vynikajících
sólistů. Sóla zahrají výborně, ale
kapela musí šlapat jako celek.
A kapela pana Broma takhle šlapala
i mimo koncertní pódia a nahrávací
studia. Myslím si, že ten duch kapely
se s úmrtím kapelníka vytratil. Pan
Brom byl bohužel jenom jeden. Myslím, že Cena města Brna by byla jen
malým poděkováním tomuto člověku. Nebo třeba ulice Gustava Broma.

Vzpomenete si na svoji první
trumpetu?

Gustav Brom zemřel v roce
1995, ale další legendární
brněnský muzikant Jaromír
Hnilička oslavil letos
osmdesátku. A jak!

Vzpomínám si, není to zase až tak
dávno (úsměv). Bylo mi deset let,
mléčné zuby jsem už kompletně
vyměnil za stálé a za tři týdny jsem
už hrál s dechovkou hodonínské lidové školy umění. Moc jsem toho
samozřejmě ještě neuměl, a tak jsem
pořád pokukoval po dvou děvčatech,
která hrála na trubku vedle mě. Díval
jsem se, co mačkají za čuplíky a společně s nimi jsem odrážel esta – esta.
Za tři měsíce jsem už ale hrál první
křídlovku a v jedenácti letech jsem
s Mladou muzikou ze Šardic projel
skoro celou Evropu.

Ve čtrnácti jste začal
studovat na konzervatoři
a dostal jste se na
výběrovou stáž do
Amsterodamu a na
mistrovské kurzy do Leedsu.
To bylo až na JAMU, ale fakt je, že
jsem měl i štěstí na výborné učitele.
Za všechny můžu jmenovat vynikajícího muzikanta i člověka Jaromíra
Hniličku. Na konzervatoři mě učil jazzovou trumpetu a připravil mě jeden
z mých největších životních zážitků.
Jako studenta mě vzal ještě s jedním
kolegou na zkoušku Orchestru Gustava Broma a my si mohli zahrát pod
taktovkou pana kapelníka. Na to nikdy nezapomenu.

Vaše kapela B Side Band
patří mezi špičku našich big
bandů. Hlásíte se k odkazu
Orchestru Gustava Broma?
Pan Gustav Brom byl ojedinělá
hudební osobnost a vzácný člověk.
Uvědomuji si to čím dál tím víc,

Mám to štěstí, že mě Jarda provází
celým mým hudebním životem.
A pořád se mám od něho co učit.
Myslím, že se mi podařilo trochu mu
to splatit uspořádáním letošního jubilejního narozeninového koncertu,
kde zazněla světová premiéra jeho
Brněnské suity a také jeho Jazzová
mše v podání B Side Bandu a symfonického orchestru. V této úpravě
jsme toto legendární dílo uvedli
v obnovené světové premiéře již na
podzim roku 2008, kdy celkem sto
účinkujících odehrálo jedenáct koncertů po celé jižní Moravě. A všechny
byly vyprodané. Bylo to v rámci prvního ročníku festivalu Moravia Music
Fest, jehož pátý ročník začne v Brně
příští měsíc.

Rok 2008 byl pro vás
významný ještě v dalších
ohledech…
Na jaře toho roku jsme s kolegou
Pavlem Řehořem uspořádali první
ročník hudebního festivalu Čarodějáles a na podzim jsme rozjeli hudební klub Metro Music Bar. Když se
podíváte na plakáty nebo na naše
webové stránky klubu, uvidíte, že se
tam prakticky každý den něco děje.
A tak je to od září roku 2008. O měsíc
později se uskutečnil první ročník
zmíněného Moravia Music Festu
a v tomtéž měsíci jsem se ještě stačil
rozloučit s Městským divadlem Brno,
kde jsem do té doby hrál v orchestru
první trubku. V té době jsem už dva
roky kočíroval vlastní big band, rea-

Profil
lizoval další zmíněné projekty
a nemohl jsem sedět na tolika židlích.
Nevím, jestli jsem vůbec tenkrát panu
řediteli Mošovi poděkoval. Je opravdu zajímavé, co ten život přináší…

Co teď chystáte s B Side
Bandem nového?
V polovině listopadu rozjíždíme velké
turné s Vojtou Dykem, což je podle
mě v současné době naše absolutní
pěvecká špička. V Brně budeme
19. prosince, končíme 21. prosince
v Praze. Mám samozřejmě i plány
do budoucna, rád bych něco s kolegy
Vlado Kumpánem, Jardou Hniličkou
a Jurajem Bartošem (na fotce jsou
odleva s Josefem Buchtou – pozn.
red.)

Společně s kolegou
Koudelkou jste uspořádal
koncerty k jubileím Jaromíra
Hniličky, Jožky Černého
a nedávno jste byli v Brně
viděni společně s Felixem
Slováčkem. Ten má
sedmdesát příští rok.
Chystáte koncert i pro
Felixe?
Dovedu si představit turné po městech České republiky, kde zanechal
Felix svoji „stopu“. Brno, kde vystudoval JAMU a kam se rád vrací, by
nemohlo chybět. V každém případě
mohu pozvat všechny příznivce Felixe Slováčka na zahájení letošního
Moravia Music Festu, které se uskuteční v pondělí 29. října v Metro
Music Baru. Tam se představí právě
Felix Slováček se svým orchestrem
a sólisty.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
a archiv Josefa Buchty

MgA. Josef Buchta se narodil
7. května 1977 v Brně, ale dětství prožil v Mutěnicích, odkud
odešel ve čtrnácti letech studovat na brněnskou konzervatoř. Tady se poprvé setkává
s legendou naší jazzové trumpety Jaromírem Hniličkou, který se stává jeho celoživotním
učitelem a později přítelem.
Hniličkův opus Jazzová mše
se stal rovněž předmětem jeho
diplomové práce na Janáčkově
akademii múzických umění,
kterou ukončil v roce 2002
a získal titul magistr umění –
MgA. Již během studií působil
jako první trumpetista Filharmonie Bohuslava Martinů ve
Zlíně, první trumpetu hrál
i v Moravském divadle Olomouc a Městském divadle
Brno. V roce 2006 zakládá
vlastní kapelu, které dává
název Jazz Side Band, později
B Side Band. Svůj výrazný
organizační talent uplatňuje
nejen jako vedoucí vlastní
kapely, ale i při organizování
nejrůznějších hudebních akcí
a festivalů. V letošním roce byl
podepsán pod významnými
kulturními solitéry, kterými
bezesporu byly koncert k osmdesátinám Jaromíra Hniličky
a Koncert pro můj kraj
k sedmdesátinám Jožky Černého. V současné době je rovněž
spoluprovozovatelem
brněnského hudebního klubu
Metro Music Bar. K jeho koníčkům patří jízda na motocyklu
Moto Guzzi, cestování, dobré
jídlo, pivo a samozřejmě i dobré víno. Josef Buchta žije
v Brně a je svobodný.
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Volný čas

Lanové centrum Jungle Park opět zažije pravý halloweenský rej

V sobotu 20. října se v lanovém
centru Jungle Park, v areálu
SKP Kometa Brno, bude konat
pro příznivce kouzel a strašidel velký halloweenský rej se
spoustou her, soutěží a zábavy.
Třetí ročník akce Magic Halloween aneb Děti dětem je možné
hned po ránu zahájit v lanovém
centru Jungle Park a využít poloviční slevu na vstupné, kterou
dostane každý, kdo přijde v masce. Od 13.00 do 17.30 hodin je
pro děti připravena v areálu SKP
Kometa Brno spousta tvoření, her
a soutěží. „Letošní ročník se
ponese ve stylu ,Kouzelného světa lesních skřítků‘, kteří příchozí
přivítají hned u vstupu ladně se
vznášející na vysokých chůdách,“
slíbila za Jungle Park Eva Maděryčová.
Pak už se šikovné dětské prstíky
budou moci pustit do zdobení hal-

loweenských perníčků, vyrábění
tajemných lucerniček či listových
skřítků. Lesní kouzelnice mohou
doladit svůj kostým stylovým
šperkem či čelenkou a čarodějové
třeba vyrobeným trpasličím amuletem. Své znalosti a šikovnost si
děti prověří na palouku u lesních
strážců či při rybaření v kapří tůni.
Lesním vílám půjde jistě lehce
poznávání bylinek z Magdaléniny
zahrádky a představivosti bude
potřeba při odhalování tajemství
skřetích pytlíčků.
Po té, co se děti zastaví na
návštěvě u Hejkala, mohou ještě
překonat Hallowenskou zaječí
dráhu a vyzkoušet si zvonkohru
bažantího krále. Po každoročním
velkém úspěchu Kouzelnického
salonu krásy si i letos budou moci
kouzelnice a čarodějové vylepšit
svůj vzhled speciálním halloweenským make-upem, účesem,
manikúrou či tetováním.

O zklidnění a příjemné vydechnutí se v 15.00 hodin postará kejklíř Vítek se svým vystoupením
Žonglérská omeleta. Strašidýlka,
víly, kouzelnice a další tajemné
bytosti potěší také soutěž o deset
nejhezčích masek a sladkou
odměnu v podobě halloweenských dortů.
„S příchodem soumraku v 17.30
hodin bude vyhlášen vítěz soutěže o nejkouzelněji vyřezanou
dýni – MagicPumpkin. To je výzva
pro domácí tvoření pro všechny,
kteří chtějí vyhrát týdenní pobyt
ve Špindlerově Mlýně v hotelu
Domovina pro dva dospělé a dvě
děti,“ lákala k tvořivému podzimnímu úsilí všechny zájemce
Maděryčová.
V 18.00 hodin, kdy bude denní
světlo již definitivně pohlceno
tmou, bude nejvyšší čas rozsvítit
z domova přinesené lampiony
a lucerny a vyrazit na tajuplnou

strašidelnou stezku. Závěrečnou
tečkou za akcí Magic Halloween
aneb Děti dětem bude v 18.45
hodin ohňová show s názvem
Cesta mezi světy.
Akce se koná za podpory radnice
městské části Brno-střed a uskuteční se za každého počasí.
Vstupné je pro děti sto dvacet
korun, dospělí mají vstup zdarma.
Výtěžek ze vstupného bude věnován Nadačnímu fondu dětské
onkologie Krtek, který pracuje při
Fakultní nemocnici Brno. O nadaci je možné se více dozvědět
na www.krtek-nf.cz, o připravovaném halloweenském reji i dalších akcích Jungle parku na
www.junglepark.cz.
 (red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Vesněnka zve rodiče s dětmi do své nové zahrady i na pobytové akce
Vesněnka děti na podzim seznámí s nočními tvory, v zimě
je naučí lyžovat. Po celý rok pro
děti i dospělé připravuje širokou nabídku aktivit.
Na podzimní prázdniny ve dnech
25. až 28. října připravila Vesněnka pobyt pro rodiče a prarodiče
s vnoučaty v rekreačním středisku
Trnávka Želiv. Pohádkově-přírodovědný týden pro malé i velké
nese název Netopýři, upíři a kaloni. Děti ve věku od čtyř let se hravou formou seznámí s těmito zajímavými nočními tvory a díky
nádherné lokalitě u přírodní nádrže Želiv budou také hodně sportovat.

Dalším připravovaným pobytem
pro rodiče s malými dětmi je lednový pobyt v hotelu Portáš
v Javorníkách. Připravena je
výuka malých lyžařů a doprovodný program pro zimní podvečery
a večery.
Vesněnka nabízí spoustu dalších
aktivit zaměřených na podporu
rodiny – širokou nabídku pobytů
v tuzemsku i zahraničí, kreativní
workshopy, rekvalifikační kurzy
pro lektory volnočasových aktivit,
tradiční soutěž pro děti, mládež
i dospělé v keramice Brněnský
hrnek a mnohé další.
„V sídle Vesněnky na Údolní 10
v současné době dokončujeme
úpravu zahrady, kde pro děti ze
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školičky i ostatní návštěvníky historické Vesny vznikne kultivované
prostředí s herními prvky, malou
zahrádkou i nově vymalovanou
zdí s výjevy z přírody i společenského života. Ty poslouží dětem
nejen k radosti, ale zároveň jako
výchovně-vzdělávací prvek,“
informovala o novinkách ředitelka
Vesněnky Jana Benešová.
Denní centrum pro děti Vesněnka
zajišťuje péči o děti od jednoho
do pěti let již od roku 2009. Za tuto
dobu se postarala o více než dvě
sta třicet dětí převážně zaměstnaných rodičů.
Od června letošního roku otevřela
svou druhou pobočku a stala se
partnerem Masarykovy univerzity

Fakulty informatiky v rámci gendrového projektu z ESF. Vesněnka
tak zajišťuje péči o děti zaměstnanců této fakulty a jejich partnerských podniků.
Více na webových stránkách
www.vesnenka.eu nebo na telefonu 734 384 388.


(red)

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Volný čas

Dobré rady babiček zazní na jednom z říjnových seminářů EkoCentra

Pro příznivce zdravého a šetrného životního stylu připravilo
EkoCentrum Brno několik zajímavých aktivit.
EkoCentrum Brno je občanské
sdružení, které se věnuje informačním, osvětovým a ekovýchovným programům.

V říjnu připravilo pro veřejnost
zážitkovou dílnu s názvem Dobré
rady našich babiček, která se
bude konat 10. října od 17.00 do
20.00 hodin. Další zážitkovou dílnu Ze starého nové připravili lektoři centra na 17. října v tutéž
dobu. Praktický seminář Šetrná
kuchyně čeká na zájemce 31. říj-

na od 17.00 do 19.00 hodin.
Dílny i seminář jsou součástí projektu EkoRozhledna, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Díky
tomu se všech akcí mohou zájemci zúčastnit zdarma.
Podrobnosti k jednotlivým akcím,

přihlášky a další informace jsou
zveřejněny na webových stránkách www.ecb.cz, přihlásit se na
jednotlivé programy je možné
v sídle EkoCentra Brno na ulici
Ponávka 2, telefon 545 246 403
nebo e-mailem ecb@ecb.cz.


(red)

Centrum nabízí vzdělání, cvičení i příměstský tábor s piškotékou

V areálu VUT si přijdou na své
zájemci o vlastní rozvoj a vzdělávání od mínus devíti měsíců do
devětadevadesáti let. Vybírat
mohou z pestré nabídky aktivit,
děti zde mohou prožít i podzimní
prázdniny.
Centrum aktivního vzdělávání připravuje volnočasové a vzdělávací
aktivity pro nejrůznější věkové
i zájmové skupiny, výukové programy pro školy i firmy.
Zájemcům o užitečné trávení volného času jsou k dispozici pohybové aktivity, například cvičení pro
ženy nebo pro děti, zumba, pilates,
jóga, břišní tance, ale i turistika,
vodáctví a tábornictví. Přihlásit se
je možné také do lekcí folkové nebo
klasické kytary, na flétničku nebo
do dramatického nebo loutkářské-

ho kroužku. Centrum nabízí i tvořivé aktivity. Na zájemce čekají lekce fotografování, výroba šperků,
nebo třeba program Image a styl.
Přírodovědně zaměřené zájemce
potěší kroužky Moje Zoo, Tajemství
přírody nebo malá školka zdravotníka nazvaná Člověk a já.
Školáci mohou využít doučování
nebo přípravu na zkoušky, pro
všechny věkové skupiny a pokročilosti jsou nachystány jazykové
kurzy. Pro ty, kteří hledají zaměstnání, je určen program Jak na to,
ve kterém lektoři poradí, jak správně napsat životopis, na co je třeba
se zaměřit při přijímacím pohovoru
a jeho součástí je také získání
základů finanční gramotnosti.
Baby klub nabízí dopolední školičku i angličtinu a němčinu pro
nejmenší, zvládnout nácvik správ-

né výslovnosti pak zábavnou formou pomohou Logopedické hrátky. V nabídce Centra je možné
vybírat i z dalších programů rozvíjejících schopnosti nejmladších
dětí.
V létě připravuje Centrum pobytové
tábory pro školáky, ale děti se
mohou hlásit i na příměstské tábory. Ten nejbližší se bude konat
o podzimních prázdninách 25.
a 26. října, kdy bude pro děti připravený program s názvem Hallo,
Ween! od 8.30 do 14.30 hodin, který zakončí strašidelná piškotéka
nejen pro účastníky tábora, ale pro
všechny děti od sedmi do dvanácti
let. Více informací o programu
tábora i kompletní nabídku aktivit
připravovaných v Centru aktivního
vzdělávání lze nalézt na www.alfadeck.cz/CAV. Centrum aktivního

vzdělávání sídlí na Údolní 53
v budově, kde původně byla zeměbranecká kasárna. V roce 1919
byly budovy předány Masarykově
univerzitě a od té doby slouží vzdělávání. Areál je dlouhodobě spojen
s Vysokým učením technickým,
jehož posluchárnami tu prošly tisíce studentů.Technickým nárokům,
které s sebou přináší dnešní
odborná výuka, však více než sto
let staré budovy přestávaly vyhovovat. Jednotlivé katedry a ústavy
se tak začaly přesouvat do nových
moderních prostor v jiných částech
města. Středem zájmu však v areálu zůstala i nadále věda, vzdělávání
a rozvoj osobnosti. K vysokoškolským studentům díky aktivitám
Centra přibyly i děti, maminky na
mateřské dovolené, mládež,
dospělí i senioři.
 (red)
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Volný čas

Podzimní prázdniny mohou děti prožít se skřítky nebo s vlaky a vláčky

Junior – Dům dětí a mládeže na
Dornychu zve děti na příměstské tábory i k zápisu do kroužků.
Na podzimní prázdniny připravil
Junior – Dům dětí a mládeže dva
příměstské tábory. Pro děti ve
věku od sedmi do čtrnácti let je
určený tábor, na kterém si užijí

her, rukodělných technik i výletů
se skřítky, kteří mění barvy podzimní přírody.
Na mladé techniky a modeláře od
dvanácti let letos čeká novinka.
Junior pro ně nachystal Podzimky
s železničními modeláři. Účastníci
se mohou těšit na putování vlakem za mašinkami, minikurz fotografování vlaků, výuku ovládání

HO a TT kolejiště, dílnu s výrobou
stromečků, i Den otevřených dveří
v dílně železničních modelářů
v areálu Mosilany na Křenové ulici. Ten bude doplněn ukázkami
technologií fotoleptů, stříkání
modelů, odlévání, vypalování
i výstavkou vlastních rukodělných
modelů.
Junior – Dům dětí a mládeže na

Dornychu, zahájil kroužky a kurzy
1. října. Novinkou letošního zápisu
jsou elektronické on-line přihlášky
na vybrané aktivity. Na volná místa v kroužcích se mohou zájemci
hlásit po celý říjen. Veškeré informace a podrobnosti lze najít na
www.junior.cz.


(red)

Klub Litina hledá zvídavé děti, které si chtějí hrát na novináře
Děti a mládež ve věku mezi
sedmým a devatenáctým rokem si mohou vyzkoušet v Klubu Litina novinářskou práci.
Na rozdíl od dospělých novinářů
redaktoři klubu Litina nic nemusejí. Jen pokud chtějí, mohou
publikovat články na internetových Malých (ale našich) novi-

nách, točit reportáže na výstavách či dělat rozhovory s umělci.
Brněnští malí novináři spolupracují s Českým rozhlasem Dvojkou, píší recenze pro nakladatelství, moderují folklorní a filmové
festivaly Písní a tancem Luhačovice, Dětský filmový a televizní
festival Oty Hofmana v Ostrově,
Celostátní soutěž dětských zpě-

Lipka připravila kurzy pro zahradníky
i parádníky
Jak správně založit a pěstovat živý plot nebo jak vytvořit
brož či náhrdelník naučí lektoři v Lipce.
Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka nabízí v říjnu seminář Zahradnické
minimum aneb Živé ploty pro
přírodu. Konat se bude 18. října
od 14.00 do 17.00 hodin na pracovišti Kamenná 20. Na semináři se zájemci dozvědí, jak
a kde správně založit živý plot
z více druhů domácích keřů,
jaký je jeho význam a funkce

a jak o něj pečovat. Pro teenagery a dospělé milovníky tvoření je připravený 12. října od
17.00 do 20.00 hodin kurz Tiffany šperk. Lektoři Lipky zde
účastníky seznámí s technikou
tiffany, při níž se pomocí cínu
spojují barevná sklíčka. Kurzisté si odnesou domů vlastnoručně vyrobenou brož nebo
náhrdelník. Kurz se koná na
Lipové 20.
Kompletní nabídka aktivit, informace a přihlášky jsou umístěny
na www.lipka.cz/kalendar-akci.

(red)

26
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Říjen 2012

váků lidových písní Zpěváček ve
Velkých Losinách a další.
Členové mají také vlastní pořad
na internetovém rádiu Domino
a inspirace do něj nehledají jen
v České republice. V předchozích
letech navštívila brněnská redakce sousední státy, a tak se dostala
například do Slovenského rozhlasu či polského Deníku.
Klub Litina je součástí Jihomoravské redakce Dětské tiskové agentury, jejíž členové se pravidelně
scházejí, učí se zlepšovat v psaní
článků, natáčejí rozhovory se
slavnými osobnostmi a dostávají
se společně, díky novinářským

průkazům, na místa, kam se jen
málokdo smí podívat.
Klub přivítá také zájemce o externí spolupráci, kteří se nechtějí
nebo nemohou účastnit pravidelných setkání.
Dětská tisková agentura je celorepubliková organizace, uznaná
Ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy ČR, zaměřená na
děti, které si hrají na novináře.
Více informací je k dispozici na
www.dta.cz, zájemci se mohou
hlásit na e-mailové adrese
litina.dta@gmail.com. Malé (ale
naše) noviny čtenáři najdou na
www.dta.zde.cz.
 (red)

Čertík děti pohlídá a zabaví
Hlídání dětí, doučování a zájmové kroužky nabízí nové volnočasové centrum Čertík na
ulici Ludmily Konečné 8.
V Čertíku pohlídají děti od 7.00 do
18.00 hodin v Miniklubu s angličtinou, pro děti školou povinné je
připravený Klub pro školáky od
12.00 do 18.00 hodin. Náplní klubu je doučování, ale také výlety,
hry a sportovní aktivity.

Centrum nabízí také zájmové
kroužky. Zájemci se mohou hlásit
do keramiky, tvořivých dílen,
výtvarných dílen a pohybových
aktivit.
Tvořivé dílny jsou připraveny také
pro dospělé, děti mohou s čertíkem prožít také prázdniny buď na
příměstských nebo pobytových
táborech.Více o činnosti centra na
www.centrumcertik.cz.

(red)

Volný čas

Lužánky lákají na podzimní prázdniny ke stolu nebo na Tajemný Svinec

Podzimní prázdniny mohou
děti strávit v kuchyni nebo na
dobrodružných
výpravách
v podhůří Pobeskydské pahorkatiny.
Pracoviště Střediska volného
času Lužánky na Lidické ulici připravilo zvláště pro ty, kteří se rádi
motají kolem maminčina sporáku,
příměstský tábor Pozvání ke sto-

lu. Budou zde vařit speciality podzimní kuchyně a k tomu si pěkně
a vkusně upraví a vyzdobí stůl,
zhotoví si ubrusy s tiskem z listů
a podzimní květinové aranžmá.
Termín příměstského tábora je
25. a 26. října, kdy bude program
určený pro děvčata a chlapce od
sedmi do čtrnácti let zajištěný od
8.00 do16.00 hodin. Zájemci se
mohou hlásit na e-mail evahor-

ka@luzanky.cz nebo na telefonu
734 756 062.
Děti, které mají rády historii,
tajemství a také turistiku, se
mohou o podzimních prázdninách vydat do pohádkové krajiny
Novojicka v podhůří Pobeskydské
pahorkatiny.
Na příměstském táboře s názvem
Tajemný Svinec se vydají na prohlídku zříceniny hradu ve Starém

Jičíně, navštíví keltské hradiště
Požaha a poznají další zajímavosti tohoto kraje. Tábor se koná
od 27. do 30. října a je určený
dětem ve věku od devíti do jedenácti let. Podrobné informace je
možné získat na e-mailové adrese olgacerna@luzanky.cz. Více
o obou táborech na www.luzanky.cz.

(red)

První měsíc cvičení zdarma nabízí oddíl Akademie tradičního karate
Oddíl Akademie tradičního
karate Brno nabízí tréninky pro
děti i dospělé přímo v centru
Brna.
Dětské lekce karate se konají
v úterý, středu a čtvrtek vždy od
15.30 do 16.30 hodin v prostorách
Tanečního studia Rasha na Novobranské 4. Tréninky dospělých,
do kterých jsou zařazováni zájemci nad čtrnáct let, se konají
v pondělí a středu od 18.30 do
19.30 hodin a ve čtvrtek od 19.00
do 20.00 hodin na adrese SOŠ
a SOU Obchodní na Jánské 22.
Zájemci o karate se mohou přijít
podívat, jak tréninky probíhají, případně kontaktovat Jakuba Holotíka na telefonu 774 196 580. Pro
všechny nově příchozí členy je
první měsíc cvičení zdarma.
Tréninky jsou vedeny zkušenými
instruktory. Hlavním trenérem je
Jakub Holotík, trenér III. třídy
v rámci České akademie tradičního karate, několikanásobný
vítěz mistrovství České republiky
a národních pohárů, člen české
reprezentace a národní rozhodčí.
Dalšími trenéry jsou Dana Hradská, trenérka III. třídy, medailistka

z mistrovství světa, trenérka české reprezentace a národní i mezinárodní rozhodčí Mezinárodní
federace tradičního karate,
a Zuzana Kretíková, trenérka
III.třídy, vítězka mnoha národních
pohárů, mezinárodních šampionátů a několikanásobná vicemistryně České republiky.
„Karate je naprosto bezpečné
bezkontaktní bojové umění,
vhodné jak pro chlapce, tak pro
dívky. Tréninky dětí jsou kromě
samotného karate a sebeobrany
zaměřeny na všestranný rozvoj
celého těla, koordinace, koncentrace a disciplíny. Dále se děti připravují na skládání zkoušek na
technické stupně, národní i mezinárodní závody,“ seznámil s činností oddílu hlavní trenér Holotík.
„Karate pro dospělé podporuje
zdravý životní styl člověka, umožňuje pravidelný pohyb a trénink
celého těla. Je vhodné jak pro
muže, tak pro ženy v jakémkoliv
věku. Zároveň je zcela bezpečné,
každý si může určit své tempo tak,
aby bylo co nejvhodnější pro rozvoj těla,“ dodal trenér. Pro své členy také Akademie tradičního kara-

te Brno každoročně připravuje letní soustředění.
Oddíl Akademie tradičního karate
Brno se zabývá tradičním bojovým uměním, pocházejícím
z Japonska. ATK Brno spolupracuje s Českou asociací tradičního

karate, což umožňuje instruktorům, stejně jako členům, účastnit
se národních i mezinárodních
akcí, pořádaných asociací i Mezinárodní federací tradičního
karate. Více informací na
www.atkbrno.cz.
 (red)

Rezekvítek pořádá exkurzi
do centrální kompostárny v Brně
Jak se zpracovává biologicky
rozložitelný odpad se seznámí
účastníci exkurze 16. října při
návštěvě centrální brněnské
kompostárny.
Po jarní exkurzi do spalovny se
v úterý 16. října Rezekvítek
vydává do centrální kompostárny v Brně. „Nahlédneme do provozu, který slouží ke zpracování
biologicky rozložitelného odpadu
z Brna i jeho okolí a nabízí tak
možnost vracet organické látky
do koloběhu látek v přírodě,“
seznámila s náplní exkurze koordinátorka tvůrčího centra Rezekvítku Beáta Vargová.

Začátek exkurze je stanoven
na 16.30 hodin, sraz účastníků
bude patnáct minut před zahájením u vstupu do areálu kompostárny na Vinohradské ulici
v Brně-Černovicích.
Přihlásit se nebo získat podrobné informace lze u Terezy Žižkové na e-mailu tereza.zizkova@rezekvitek.cz nebo na
telefonu 775 580 205.
Rezekvítek je občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat
občany, kteří se dobrovolně
věnují ekologické výchově
a ochraně přírody. Více o jeho
činnosti na www.rezekvitek.cz.

(red)
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Maceo Parker zahraje s „nejštíhlejším funkovým orchestrem na světě“

Moravia Music Fest slaví páté
jubileum. I letos čeká posluchače dvouměsíční jazzový maratón, který se letos opírá o bigbandovou tvorbu.
Mottem letošního jubilejního ročníku je Návrat zlaté éry big bandů.
„Až do letoška jsme náš podzimní

hudební maratón pravidelně zahajovali Jazzovou mší, životním dílem
legendárního brněnského trumpetisty a autora Jaromíra Hniličky. Pro
tento rok jsme se rozhodli tuto tradici porušit, ale letošní osmdesáté
narozeniny Jaromíra Hniličky
a sedmdesáté narozeniny další
brněnské hudební legendy Mojmí-

ra Bártka, fenoménu jazzového
trombonu, opomenout samozřejmě nemůžeme. Oba dva
hudebníci vystoupí jako speciální
hosté Gustav Brom Big Bandu
v pondělí 26. listopadu. Bude to
jeden z vrcholů našeho hudebního
maratónu,“ uvedl ředitel festivalu
Josef Buchta.
Úvod letošního festivalu, který se
koná pod záštitou starosty městské
části Brno-střed Libora Šťástky,
obstará v pondělí 26. října Felix
Slováček se svým big bandem.
Závěr téměř dva měsíce trvajícího
pestrobarevného
hudebního
setkávání s vynikající muzikou
bude patřit ve středu 19. prosince
B Side Bandu a Vojtěchu Dykovi.
Moravia Music Fest se během svého trvání posunul na skutečnou
mezinárodní úroveň, vedle předních českých interpretů předsta-

vuje i světově uznávané a ceněné
hudebníky zejména ze západních
zaoceánských zemí. Letos je to třeba ikona světového funku, americký saxofonista Maceo Parker, který
se v Brně představí se svým „nejštíhlejším funkovým orchestrem
na světě“ v neděli 11. listopadu.
Jednotlivé koncerty se budou konat
na známých brněnských pódiích
v Metro Music Baru, na Flédě
a v Městské hale Vodova. Kompletní program festivalu je zveřejněn
na www.moraviamusicfest.cz.

Vladimír Koudelka

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Regionální divadla volají o pomoc a sbírají podpisy na petici
Regionální divadla protestují
proti dosavadnímu rozdělování
financí. Pražská divadla dostávají z ministerstva kultury desetkrát větší obnos než ostatní
divadla v republice dohromady.
Na podporu kampaně Pomozte
svému divadlu se konala představení regionálních divadel pod
širým nebem. Brněnská divadla
vystoupila na náměstí Svobody
11. září.
Divákům se představilo Národní

divadlo Brno, CED Brno (HaDivadlo, Divadlo Husa na provázku),
Divadlo Radost a Městské divadlo
Brno. Vystoupení těchto čtyř divadel sledovalo přes pět set diváků,
kteří svým podpisem také podpořili petici kampaně Pomozte svému divadlu.
Za kampaň se postavili i rektor
JAMU Ivo Medek nebo náměstkyně primátora města Brna Jana
Bohuňovská. Kampaň i nadále
pokračuje a zájemci mohou podepisovat petici v jednotlivých divad-

lech. Více informací o kampani na
www.pomoztesvemudivadlu.cz.



(red)
Foto: Jef Kratochvil

Dýňový démon ve vegetariánské restauraci je také operou o opeře

Představení Dýňový démon ve
vegetariánské restauraci zahraje soubor Ensemble Opera
Diversa 20. října v 19.30 hodin
v Kabinetu múz.

Dýňový démon ve vegetariánské
restauraci, opera autorského
týmu Ondřej Kyas a Pavel Drábek,
se odehrává na přelomu října a listopadu o svátku Dušiček a nově

i Halloweenu. Celé to vypadá jako
komedie – masky, komický souboj, vaření na jevišti, pohrávání
s hudebními styly. Zároveň jde
o konec veselé části roku, přichází zima.
„Dýňový démon je také operou
o opeře. Tak jako postavy zastupují populární žánry, ať už je to
wagnerovsky laděný Pinkl, nebo
líbezně popová Dýně, i my se ocitáme v meziprostoru a snažíme
se přinést ,pokrm, ne krmení‘, jak
říká Majitel v libretu,“ nastínil děj
a atmosféru představení producent souboru Mgr.Zdeněk Nečas.
Komorní opera Ondřeje Kyase
rozvíjí možnosti site-specific opery a opery-happening, využívající

mimohudební a mimodivadelní
jevy v podobném smyslu, jako to
v experimentálním divadle praktikovali Richard Schechner, Performance Group, Wooster Group
a další. Propojení s hudebním
divadlem a s hudebními profesionály vnáší do žánru novou kvalitu,
která může spojit v dnešním
divadle divergující žánry a zároveň i obnovit některé konvenční
postupy.
V pořadí dalším představením
Ensemble Opera Diversa bude
„minioperní večer“ v Domě umění
29. října. Více informací na
www.operadiversa.cz.


(red)
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Starou hudbu přináší do Brna nový abonentní cyklus Bacha na Mozarta

Od září do června příštího roku
mohou vychutnat milovníci staré hudby jednou měsíčně koncert v podání souboru Czech
Ensemble Baroque.
Czech Ensemble Baroque přináší
do Brna nový velký abonentní

cyklus staré hudby Bacha na
Mozarta. Smyslem cyklu je především přiblížit tvorbu 17. a 18. století dnešnímu divákovi. Svěžím
a progresivním způsobem chce
soubor zaujmout jak odbornou
kritiku, tak laickou veřejnost.
Osvědčené spojení hudby s vyni-

kajícím moravským vínem, které
diváci znají například z Hudebního festivalu Znojmo, slibuje dokonalou symbiózu kvality a přístupné, netradiční formy. Veškeré
koncerty se budou odehrávat
v ojedinělém prostředí Besedního
domu, Konventu Milosrdných bratří nebo katedrály sv. Petra a Pavla. Záštitu nad touto sérií koncertů
převzal starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Czech Ensemble Baroque je souborem známým svou progresivní
dramaturgií, uváděním českých
premiér děl světových skladatelů,
například Vivaldiho, Purcella,
Myslivečka a jiných. Odbornou
kritikou je řazen mezi špičková
tělesa tohoto druhu.
Šéfdirigentem souboru je Roman
Válek, renomovaný český dirigent, specializující se zejména na
velké kantátové, operní a oratorní

projekty, které provádí v duchu
stylové interpretace. Je absolventem brněnské JAMU, svou kariéru
zahájil jako sbormistr Brněnského
Akademického sboru, Ars Brunensis Chorus a Madrigal Quintetu Brno. S těmito tělesy reprezentoval Brno po celém světě,
vytvořil řadu nahrávek, z nichž
některé se dočkaly významného
ocenění na Evropské úrovni. Nyní
se vrací do Brna, jako dramaturg
a dirigent nového velkého abonentního cyklu Bacha na Mozarta.
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BRNO-STŘED

Program cyklu:
25. říjen 19.30 hod., Besední dům
Mozart v Brně – Requiem
Program: W. A. Mozart – koncert pro klarinet a orchestr, Requiem d moll
22. listopad 19.30 hod., Kostel
sv. Janů (U Minoritů)
G. F. Händel – Juda Makabejský
Program: G. F. Händel: Judas Maccabeus,
oratorium pro sóla sbor a orchestr
20. prosinec 19.30 hod, Besední dům
Vánoční koncert – Česká mše vánoční

Program: J. J. Ryba – Missa solemnis
Festis Nativitatis D. J. Ch (scénické provedení)
29. leden 19.30 hod., Besední dům
Novoroční koncert – Bach kantáty
Program: J. S. Bach: Suite n. 3 D dur, Gott
fähret auf mit Jauchcen, Jesu, meine Freude, Gloria in Excelsis Deo
25. únor 19.30 hod., Besední dům
Recitál Adama Plachetky – Händel Oratorio Arias

Program: G. F. Händel: Alexander's Feast,
Messiah, Acis and Galatea, Judas Maccabeus
19. březen 19.30 hod., Besední dům
Orchestrální koncert – Klasicistní symfonie
Program: Mozart – Symfonie g moll č. 40,
Symfonie C dur č. 41 „Jupiter“
6. duben 19.30 hod., Katedrála sv. Petra
a Pavla
Velikonoční koncert – Mše h moll

Program: J. S. Bach – Missa solemnis
toni Si minoris
16. květen 19.30 hod., Konvent Milosrdných bratří
Vokální koncert – Anthems
Program: W. Byrd, H. Purcell – Anthems
20. červen 19.30 hod., Besední dům
Závěrečný koncert sezony – Barokní opera
Program: A. Vivaldi – Dorillla in Tempe –
koncertní provedení

V Galerii Provázek je možné obdivovat obrazy Vladimíra Svobody
do 6. listopadu galerie divadla
vystavuje díla Vladimíra Svobody.

Do 15. října je možné zakoupit
předplatné na novou sezonu
Divadla Husa na provázku, až

Letošní sezonu věnovalo Divadlo
Husa na provázku Karlu Čapkovi.
Diváci se mohou těšit v rámci velkého předplatného na hru Antona
Pavloviče Čechova Višňový sad
v režii Jana Mikuláška. O naší
nynější krizi více prozradí v představení kolektivu autorů Rozrazil
2013. Dále divadlo chystá hru
Koule autora a režiséra Davida
Drábka a Čapkův Život a dílo skladatele Foltýna, které nese podtitul
Takový plagiát, ubohost a šmíra!
Toto představení režíroval Vladimír Morávek, stejně jako bonusovou hru Jana Antonína Pitínského
Betlém aneb Převeliké klanění
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sotva narozenému Jezulátku.
Malé předplatné láká také pěticí
představení. Kromě Betléma
J. A. Pitínského to je hra Zabila
jsem Lennona Andrey Mark Buršové, dále na Kominické lodě, hru
Ivana Wernische v režii Arnošta
Goldflama. Scénická črta vítězné
hry Ceny Konstantina Trepleva Jiří
Kniha hledá autora je čtvrtým
nabízeným představením. Bonusem bude veřejná generálka scénického časopisu Rozrazil 2013.
Předplatné je možné zakoupit do
15. října, rezervace na e-mailové
adrese vstupenky@provazek.cz.
Divadlo láká k návštěvě také příznivce výtvarného umění. Až do
6. listopadu vystavuje své obrazy
v Galerii Provázek Vladimír Svoboda. Výtvarník uspořádal již oko-

lo padesáti samostatných výstav
u nás i v zahraničí a realizoval
také četná díla v architektuře.
Svou osobitou poetiku rozvíjí bez
ohledu na proměny výtvarné
módy a společenského ovzduší.
Náměty čerpá převážně v přírodě
a bibli, důraz klade na pozoruhodnou techniku, vypovídající o úctě
k umění starých mistrů. Za své
malířské dílo obdržel Cenu města
Brna pro rok 2003 v oboru výtvarného umění. Žije a pracuje v Brně.
Galerii Provázek najdou návštěvníci v Divadle Husa na provázku
na Zelném trhu 9. Více informací
na www.provazek.cz.
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Bienále představuje Slovany a Tatary, hudební plakáty i Kalifornii
To nejlepší z grafického designu let 2009 až 2011 představuje
dvacátý pátý ročník mezinárodního bienále grafického
designu Brno do 28. října v prostorách Moravské galerie.
Jádrem Bienále Brno je již tradičně mezinárodní soutěž, která prezentuje široké spektrum současného grafického designu a jeho
proměny napříč médii a formami.
Do jubilejního ročníku vstoupila
výstava s inovovanou koncepcí.
Zrušení dosavadních výstavních
kategorií umožnilo prezentovat
nejzajímavější práce grafického
designu vytvořené v uplynulých
dvou letech.
Vítězi hlavní ceny letošní přehlídky se stali Armand Mevis a Linda
van Deursenová z Nizozemska.
Ocenění získali za program Temporary Stedelijk pro muzeum sou-

časného umění v Amsterdamu.
Mezinárodní porota, která letos
vybírala ze tří set prací sto čtyřiceti jedna autorů ze dvaceti tří
zemí, jim cenu udělila jednomyslně. Soutěžní přehlídka je umístěna v Uměleckoprůmyslovém
muzeu.
Součástí Bienále jsou také další
expozice, které jsou vystaveny
v Pražákově a Místodržitelském
paláci. Zhlédnout je možné výstavu hostujícího kurátora, kterým
je studio grafického designu
Experimental Jetset s projektem
Dvě nebo tři věci, co vím o Provo.
Expozice seznamuje s nizozemským anarchistickým hnutím
z šedesátých let. Obdivovat lze
také přehlídku knižních prací
a autorských uměleckých plakátů
Květy Pacovské nebo výstavu
prací grafických designérů, kteří
žijí a pracují v Kalifornii s názvem

Práce z Kalifornie. Návštěvníky
zaujme expozice laureátky Bienále Brno 2008 Kasia Korcak
Khhhhhhh – Slavs and Tatars
nebo přehlídka českých hudebních plakátů z období od
sedmdesátých let do současnosti.
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středa 17. října, 8.30 a 10.15 hod.
Zlatý kolovrat

středa 3. října, 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa

pátek 19. října, 9.30 hod.
Manon Lescaut

čtvrtek 4. října, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky

úterý 23. října, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň

pátek 5. října, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky

úterý 23. října, 19.00 hod.
Talk show

sobota 6. října, 10.15 a 15.30 hod.
Bajky

středa 24. října, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň

pondělí 8. října, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík

čtvrtek 25. října, 9.30 a 19.00 hod.
Manon Lescaut

úterý 9. října, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík

čtvrtek 25. října, 12.00 hod.
Divácký seminář

čtvrtek 11. října, 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy

pátek 26. října, 9.30 hod.
Manon Lescaut

čtvrtek 11. října, 12.00 hod
Divácký seminář

sobota 27. října, 10.15 a 15.30 hod.
Jen počkej, zajíci!

pátek 12. října, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

čtvrtek 11. října v 19.30 hod.
GROOVEY
Akustický koncert

Změna programu vyhrazena!

pátek 12. října v 19.30 hod.
BACKSIGHT
Bluesový večer

sobota 13. října, 10.15 a 15.30 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

úterý 16. října, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
úterý 16. října, 19.00 hod.
Improvizační večer
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úterý 2. října v 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Setkání začínajících i pokročilejších literátů

úterý 2. října, 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa

sobota 13. října, 17.00 hod.
Dětská dílna

Mezinárodní bienále grafického
designu v Brně se koná již od
roku 1963 a patří k nejstarším
a nejvýznamnějším akcím v oboru vizuální komunikace na světě.

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

čtvrtek 4. října v 19.30 hod.
Vojta Kiďák TOMÁŠKO
Známý folkový písničkář ze západních Čech, autor
písní Toulavej, Náklaďák do L. A., Morava, Hádej
kdo tě má rád a spousty dalších
pátek 5. října v 19.30 hod.
Studenti hudebního ateliéru Střední školy uměleckomanažerské
Koncert se koná v rámci projektu Music Point
úterý 9. října v 19.30 hod.
Slávek JANOUŠEK & Luboš VONDRÁK
Folková dvojice se opět po jarní návštěvě, první po
mnoha letech, spokojeně vrací na Leitnerku
Středa 10. října v 19.30 hod.
ORION a hosté
Večer trampské hudby

čtvrtek 18. října v 19.30 hod.
Petr RÍMSKÝ a hosté
Písničkář a skvělý kytarista křtí album „Zákon
o zachování lásky“
pátek 19. října v 19.30 hod.
The JEFFS
Bluesově nafunklé poprockové trio
úterý 23. října v 19.30 hod.
ROC(K)OVÁNÍ Jiřího ČERNÉHO
čtvrtek 25. října v 19.30 hod.
237. Večer P.T.O.:
OZVĚNA a hosté
úterý 30. října v 19.30 hod.
Jan BURIAN
Burianova kulturní ozdravovna
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

úterý 16. října v 19.30 hod.
DIVADLO FACKA
Cirkus dell’ arte aneb Harlekýno strůjcem manželského štěstí

V LISTOPADU připravujeme: Píšete do šuplíku?,
Macara, Bosá pointa, Music Point – The Frees, Soukromá škola moderního zpěvu, Baobab, projekt
SPOLU (Žamboch, Monty, A. Frauenberg), poslechový pořad Jiřího Černého: Marsyas, Barel Rock,
The Glass Onion, Lessbeat, Reej

středa 17. října v 19.30 hod.
DIVADLO FACKA
ONI – Touha překročit

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

RNDr. Renata Giacintová oznamuje

OČNÍ OPTIKA

se přestěhovala z Husovy ulice do nových prostor v centru Brna.
Česká 1, výtahem do 5. patra. Tel. 607 26 25 56, 542 217 420

www.giacintov.cz

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech a obchodech.

my

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
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Do sběrné nádoby patří
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