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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
V minulém čísle jsme započali již třetí desítku
rozhovorů s populárními herci, zpěváky, sportovci a dalšími zajímavými osobnostmi, z nichž
mnohé se staly již za svého života opravdovými legendami. Pro letní vydání jsme vybrali
dalšího z řady významných Brňanů, který sice
není tak mediálně známý jako většina z jeho
předchůdců na titulní straně, ale pravdou je,
že mnohým z nich na výsluní a první stránky
časopisů výrazně pomáhal. Jmenuje se Miloslav Bernátek, říká se mu Miloš a 8. července
bude mít pětašedesát.
Pokrač. na str. 21
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Zastávka na Obilním trhu

Farmářské dny radnice Brno-střed nabídnou
regionální produkty a zábavu pro děti
Římské náměstí v centru Brna každý
měsíc zaplní prodejci z blízkých farem.
Na stáncích nabídnou masné i mléčné
výrobky, čerstvou zeleninu i sušené byliny. Děti po dobu nákupu svých rodičů
mohou tvořit ve výtvarné dílně.
Farmářské dny přinášejí čilý ruch do nevyužívaných prostor ulice Františkánská, pro
které se vžil název Římské náměstí. „Při hledání vhodného místa pro pořádání trhů padla
naše volba na Římské náměstí pro jeho dobrou dostupnost a komorní atmosféru,“ uvedl
starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka. Městská část plánuje náměstíčko
v souvislosti s pořádáním trhů mírně upravit.
Rozšíří mobiliáře o sezení, stojan na kola
a především o pítko.
Na Farmářských dnech nabídne každý
měsíc své zboží více než dvacítka jihomoravských prodejců. Samozřejmostí je
dodržení Kodexu farmářských trhů, který
zaručuje místní původ, kvalitu a hygienickou
nezávadnost nabízených produktů.

Zájem o výrobky z místních farem otestoval
první den trhů, který se konal v sobotu
2. června. Od časného rána na Římské
náměstí mířily kroky desítek zájemců
o regionální potraviny. Vybírat mohli z masných výrobků, z nichž žádané byly především pštrosí steaky, různé druhy klobásek,
škvarky nebo sádlo. V nabídce byly také
mléčné výrobky od čerstvého mléka, přes
jogurty, sýry až po výrobky z kozího mléka.
Ani zastánci rostlinné stravy nepřišli zkrátka.
K nákupu lákalo mladé zelí, kapusta, mrkev,
moravský česnek, ale také čerstvé či sušené
byliny, koření nebo čaje.
Odpočinout si po vydatném nákupu mohli
návštěvníci u kávy a lákavých koláčků, sušenek a bábovek, valašský frgál nebo farmářský
koláč mnozí odnášeli ve svých taškách domů.
Děti se po dobu nákupu rodičů nenudily, ale
tvořily ve výtvarné dílně pod vedením lektorů
z EkoCentra svoje nejoblíbenější ovoce
a zeleninu. Odpoledne pak bavili nejen děti
svými klauniádami herci z divadla Facka.
Pokračování na straně 8
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Rozhovor
s psychoterapeutkou
Taťjanou Horkou

je sice památkově chráněným objektem, ale již
několik let je v dezolátním
stavu a stále chátrá. A je
dlouhodobě trnem v oku
místních obyvatel, cestujících MHD i samosprávy.
Byť ji naše radnice nemá ve správě, rozhodli jsme se vrátit jí její původní smysl
a možná i něco navíc. Lze třeba vyjít
z návrhu jednoho z brněnských ateliérů,
který je součástí Brnem organizovaného
projektu Městské zásahy. A využít tento
objekt kromě zastávky i pro zázemí malé
kavárny. Další možností, jak místo využít,
je zřízení informačního centra orientovaného především na seniory a rodiče. Je
také možné zrekonstruovat přístřešek
jako ochranu pro cestující, čekající na
městskou hromadnou dopravu. Prakticky
ve všech uvažovaných variantách se
počítá s tím, že by se zprovoznila veřejná
WC v podzemí. Snad nám další náměty
přinese také anketa, prostřednictvím které se na budoucnost této funkcionalistické
stavby zeptáme i vás. Nad těmi nejzajímavějšími bychom se pak rádi sešli
především s památkáři, abychom zjistili,
co je a není z jejich pohledu realizovatelné. Tak, aby se stavba z roku 1926, kterou
navrhl architekt Oskar Poříska, dočkala
opět důstojného vzhledu a využití.

Mgr. Libor Šťástka, starosta

29
Koupaliště
v naší
městské části

Sedmý ročník
Bohemia JazzFestu

Akce radnice

První ročník Hvězd nad Kraví horou přilákal několik tisíc diváků

Areál koupaliště na Kraví hoře
se 25. května proměnil v přehlídku práce bezpečnostních
složek. Tečku za celým programem dne udělal první letošní
ohňostroj přehlídky Ignis Brunensis.
V letošním roce připravila radnice
městské části Brno-střed svoji tradiční akci s názvem Integrovaný
záchranný systém nejen pro děti
poprvé jako součást celodenního
programu Hvězdy nad Kraví horou. Od rána se program odehrával na koupališti Kraví hora, v podvečerních hodinách se přesunul
do blízkého parku, kde byla připravena hudební část akce. Den
zakončil úvodní ohňostroj přehlíd-

ky Ignis Brunensis, který se po
patnácti letech vrátil zpět na Kraví
horu.
Dopolední program v areálu koupaliště navštívili především žáci
základních a mateřských škol,
odpoledne pak přicházely celé

rodiny. Ukázky své práce jim předvedly jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje – Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského
kraje, Policie České republiky,
Městská policie Brno, Vodní
záchranná služba Brno-střed
a Zdravotní záchranná služba
Jihomoravského kraje. Děti
i dospělí pozorně sledovali ukázky záchrany tonoucího, hašení
ohnivé koule vzniklé vznícením
oleje, zadržení lupiče či výtržníka.
Děti se podívaly do sanitky,
vyzkoušely si umělé dýchání,
poseděly v policejním autě, policejním radarem změřily, jak rychle
běhají a zopakovaly si čísla tísňových linek. Největším zážitkem

byl pro všechny přílet záchranářského vrtulníku.
Další součástí programu na koupališti byla Bezpečiáda. Na ní se
celý den prezentovaly neziskové
organizace, které v městské části
Brno-střed působí v oblasti pre-
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vence kriminality. Desítka neziskovek představila svoji činnost
a připravila pro děti zábavné
atrakce. Mezi ně patřilo kreslení
na obličej, výtvarné dílny, kolečkový slalom nebo felinoterapie,
což je kontakt dítěte s kočkou.
Odpoledne patřil program také
oslavě dvacátých narozenin Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra
České republiky. Ta návštěvníkům
nabídla měření tlaku, tuku nebo
třeba poradnu v dermo-koutku. Na
pódiu se děti i dospělí učili ošetřit
řezné rány nebo pomoci člověku
v bezvědomí. Pro děti pojišťovna
postavila skákací hrad a malé
sportoviště, ale největším tahákem byl aquazorbing. Udržet se

V podvečer se program přesunul
do parku na Kraví hoře. Na pódiu
byla připravená kulturní část celodenního programu akce. Zahrál
zde Big band Základní umělecké
školy Františka Jílka, zazněl jazzový koncert studentů Janáčkovy
akademie múzických umění,
vystoupil folklorní soubor Ondráš
a skupina Čankišou. Tu vystřídala
Filharmonie Brno se svým koncertem pod hvězdami. Pak již
zaplněný park na Kraví hoře obdivoval ohňostrojové prelude přehlídky Ignis Brunensis.
Akce se konala pod záštitou starosty městské části Brno-střed
Mgr. Libora Šťástky, radnice ji
finančně podpořila a byla společ-

vestoje v barevných koulích na
hladině venkovního bazénu se
nepodařilo snad nikomu. Odpoledne zpestřilo vystoupení dětského sboru Základní školy Rašínova, mažoretek Lili, kouzelníka
Šeklina a závěrečný koncert
moderátora Josefa Melena.
Nabitý program a slunečné počasí přilákaly k návštěvě osvětově
zábavné akce okolo tři a půl tisíce
lidí.

ně se svojí příspěvkovou organizací Kávéeskou hlavním organizátorem akce.

(red)
Foto (2x vpravo)
Jiří Salik Sláma

Akci
podpořila
městská část
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Akce radnice

Na Cyklohrátkách na Kraví hoře se předvedli amatéři i freestyloví jezdci

Do parku na Kraví hoře dorazil
27. května rekordní počet zájemců o cyklistický závod. Zapojit se mohli také do dalších
soutěží, připravená byla i freestylová show.
Radnice městské části Brno-střed
připravila pro děti Cyklohrátky,
odpoledne plné soutěží na kolech

velkých, malých i nejmenších. Do
hlavního závodu se přihlásila
stovka účastníků. „Je to rekordní
počet, do kterého nejsou započítáni ti nejmenší, pro které jsme
měli nachystaný závod s názvem
Miminkovská rychlovka,“ uvedla
za spolupořádající organizaci
městské části Brno-střed, Kávéesku, Šárka Jelínková.

Účastníci závodu byli rozděleni
do kategorií podle velikosti kol.
Nejlepší jezdci stanuli na pomyslných stupních vítězů, drobnou
odměnu si ale odnesl za vynaložené úsilí každý závodník.
Ukrátit si čas čekání na start mohly děti při orientačním závodě, jízdě zručnosti, nejmladším pak
byl určený oblíbený hrací kou-

tek s doprovodným programem.
O tom, že jízda na kole může přinést také pěknou dávku adrenalinu, přijeli přesvědčit freestyloví
jezdci z Extreme Production Praha. Exhibice, ve které předváděli
na rampách přemety, obraty a další odvážné kousky, zaujala všechny diváky.

(red)

Pohádkový Dětský den radnice Brna-střed nepřekazil ani déšť

Tři pohádkové příběhy a výtvarné dílny připravila radnice na
oslavu Mezinárodního dne dětí.
Pohádkou o princi Bajajovi v provedení divadla Koráb začalo
nedělní odpoledne 3. června
v Björnsenově sadu. Princova
věrného přítele koníka si děti po
zhlédnutí příběhu vyrobily z papíru za pomoci lektorů z Centra volného času Botanka. Ozdobily ho

hřívou, nasadily na tyčku. Stačilo
jen nasednout a dojet za dalšími
příběhy.
Ty byly součástí akce Celé Česko
čte dětem. Herec Ivan Urbánek
přednesl pásmo básniček, příběhů a pohádek, mezi jinými také
O perníkové chaloupce. Tu mohly
děti vyzdobit vlastnoručně malovanými perníčky. A kdyby nezačalo pršet, jistě by chaloupka byla
celá perníková.

Déšť však neznamenal konec
oslav. Děti oblékly pláštěnky, rodiče se schovali pod deštníky a pustili se do vyrábění kominíčků
z květináčů. K tomu je inspiroval
známý příběh o peci, která spadla. Původně ji měli zahrát herci
s kašírovanými loutkami, deštivé
počasí to však neumožnilo.
I tak si děti užily pod party stany
ještě malování na obličej a tvoření
z vlny, které připravila výtvarná

dílna Loučka. Vyzkoušet mohly
také výrobu drátěného šperku.
Pěkné šperky a knihy bylo možné
na akci také zakoupit.
Pro nejmenší byl k dispozici oblíbený hrací domeček a drobné
soutěže. Bohatý program připravila společně s radnicí její příspěvková organizace Kávéeska.


(red)
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Stalo se v naší městské části

Festival Amari kereka naplnil sál Musilky hudbou a tancem

Festival 24. května pozval na
taneční a hudební vystoupení
i literární a výtvarné práce žáků
základních škol z několika měst
republiky.
Čtvrtý ročník Amari kereka zahájily tanečním vystoupením
žákyně osmé třídy pořádající
Základní a mateřské školy na
náměstí 28.října. Společně s nimi

překvapila přítomné tancem také
ředitelka školy Mgr. Ludmila Altmanová.
Se starostou městské části Brno-střed Mgr.Liborem Šťástkou poté
ředitelka přivítala zaplněný sál
Kulturního střediska Omega na
Musilově ulici, především pak
zahraniční hosty z anglického
Leedsu.
Pestrý program pokračoval před-

stavením Z pohádky do pohádky
žáků základních škol z Brna, Prahy a Přerova. Zahrály hudební
skupiny Osmection, Bongáči,
zatančit přišla skupina Merci.
Pozornost diváků upoutala také
pohádková výzdoba sálu a výstava soutěžních literárních a výtvarných prací žáků na téma Tolerance a přátelství.
Hudebně taneční festival, jehož

název lze do češtiny přeložit jako
Naše kolo, je zaměřený na rozvoj
romské kultury a tradice. Uskutečnit se mohl díky spolufinancování z evropského projektu Rice,
do kterého je škola na Osmecu
zapojena.


(red)

Fotosoutěž Úhel pohledu představila aktivní ženy po padesátce

Bylo a bude. Vítězná fotografie Kateřiny Göttlichové v kategorii A
Občanské sdružení Ženy50
vyhlásilo vítězné snímky fotografické soutěže Úhel pohledu
na koncertu ke Dni matek.
V neděli 13. května v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv
popřálo občanské sdružení
Ženy50 všem matkám k jejich
svátku. Připravilo pro ně v Sálu
Otakara Motejla hudební dárek,
kterým byly v první půli koncertu
árie z oper, operet i muzikálu
v podání Hany Škarkové a Jana
Šťávy, v druhé části pak spirituály

a lidové písně pěveckého sboru
Antea.
Zaplněný sál očekával také vyhlášení vítězů fotografické soutěže
Úhel pohledu. V ní autoři představili v kategorii A na svých snímcích
aktivní ženy ve věku nad padesát
let.Vítězem se stala Kateřina Göttlichová z Prahy s fotografií nazvanou Bylo a bude. Druhou příčku
obsadil Jiří Durdík z Prahy se
snímkem Už běžím, třetí místo
pak brněnská Drahomíra Petříková s rybářským snímkem z cyklu
Ženy a aktivní odpočinek.
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Pohyb v barvě. V kategorii fotografek nad padesát let zvítězila
Věra Pakostová
V kategorii fotografek nad padesát let nezávislá porota ocenila
prvním místem dlouholetou pracovnici a nyní dobrovolnici sdružení Ženy50 Věru Pakostovou
z Brna za snímek Pohyb v barvě.
„Původně jsem fotku považovala
za nepovedenou a chtěla ji
vymazat. Ještě že jsem to
neudělala,“ řekla dojatá vítězka.
Druhé místo získala fotografie
To je pro tebe až se probudíš
autorky Drahomíry Julínkové
a třetí místo obsadila Blanka
Hrazdírová s fotem Nikam nelez,

hezky čekej. Obě fotografky jsou
také z Brna. Čtvrtého ročníku
soutěže se zúčastnilo v obou
kategoriích 39 autorů, kteří zaslali
189 fotografií. Záštitu nad akcí
převzal starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
 (red), Foto K. Göttlichová,
V. Pakostová (vpravo)
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Muzejní noc lákala na noční prohlídky, ne všechny byly zdarma

Patnáct brněnských kulturních
institucí pozvalo návštěvníky
19. května na noční prohlídky.
Od osmnácti hodin do půlnoci
mohli návštěvníci zavítat do expozic Moravské galerie, Technického muzea, Muzea města Brna,
Moravského zemského muzea,
Muzea romské kultury, Domu
umění města Brna, Mendelova
muzea, nově zrekonstruované
hvězdárny a dalších. Již po druhé
bylo hostem Muzejní noci Národní
divadlo Brno, které nabídlo diva-

delní představení v Mahenově
divadle a divadle Reduta.
Novinkou letošního ročníku bylo
zavedení vstupného, většinou
pouze symbolického. Moravská
galerie, která již poosmé byla
garantem Muzejní noci, ponechala vstup na svoje expozice v Pražákově paláci, Místodržitelském
paláci i v Uměleckoprůmyslovém
muzeu dobrovolný. „Počet návštěvníků se nezměnil, byl obdobný jako v minulých letech,“ řekla
manažerka pro média Moravské
galerie Mgr. Martina Vašková.

Technické muzeum bylo jednou
z těch institucí, které chtěly zavedením symbolického vstupného
zabránit přílišnému náporu zájemců. Dlouhé zástupy, vinoucí
se v minulých letech Purkyňovou
ulicí daleko za Technické muzeum, byly již pověstné. „Symbolické vstupné se osvědčilo,
hodnotíme toto opatření velmi
pozitivně. V minulém roce k nám
do muzea dorazilo pět tisíc pět
set návštěvníků, letos to bylo
o dva tisíce méně. Přicházeli
především ti, kteří měli zájem

expozice nejen zběžně prolétnout, ale prozkoumat je více do
hloubky. My jsme jim díky menší
návštěvnosti mohli dopřát větší
komfort,“ uvedla tisková mluvčí
Technického muzea Mgr. Klára
Havlíčková.
Brněnská Muzejní noc je součástí
Festivalu muzejních nocí, který
pořádá Asociace muzeí a galerií
ČR.


(red)
Foto Archiv MG

Na dvě stovky Brňanů vyzkoušely u Anthroposu severskou chůzi
Jedenáct měst se zapojilo do
druhého ročníku akce Tour
Nordic Walking. Chůzi prospěšnou nejen srdci vyzkoušelo
16. května také více než dvě
stě zájemců z Brna.
V parku u Anthroposu seznamovali lékaři z pracoviště invazivní
a intervenční kardiologie Fakultní
nemocnice Brno příchozí s pozitivními zdravotními účinky Nordic
Walking čili severské chůze.
Na krátké trase si mohli zájemci
vyzkoušet chůzi s holemi pod
dohledem instruktorů, kteří vysvětlili správnou techniku a také
ji předvedli v praxi.
Při provádění alespoň třikrát týdně severská chůze zpomaluje
srdeční frekvenci. Proto je doporučenou pohybovou aktivitou při
kardiální rehabilitaci nebo při
problémech s aterosklerózou.
Mimo to uvolňuje svalové napětí
v oblasti zad a ramenních svalů
a zvyšuje pohyblivost páteře.

Zapojuje více než devadesát procent všech svalů a přispívá tak
k lepšímu držení těla.
Pro mírnou zátěž je vhodná při
redukci nadváhy nebo obezity, na
rozdíl od normální chůze při ní
tělo spálí o dvacet procent kalorií
více. Pozitivně ovlivňuje také hospodaření těla s cholesterolem
a inzulinem.
Díky jednoduchým principům je
severská chůze bezpečná
a vhodná aktivita pro všechny.
Věnovat se jí mohou ti, kteří s pravidelným pohybem začínají,
těhotné i ženy po porodu, doporučuje se jako rehabilitační aktivita po úrazech, operaci srdce
nebo při nejrůznějších vadách
vzniklých ze špatného a navyklého stereotypu chůze.


(red)
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Stalo se v naší městské části

Nejlepší volejbalisté a trenéři získali ocenění a gratulace od kolegů

Vyhlášení výsledků ankety
o nejlepší hráče a trenéry volejbalové sezony 2011/2012 se
konalo 19. května v Městském
divadle Brno. Vítězům zahráli
a zazpívali jejich sportovní
kolegové.
Nejlepším volejbalistou se v hlavní kategorii stal hráč italského
Trentina a české reprezentace
Jan Štokr. V roce 2012 získal titul
klubového mistra světa, zvítězil
v Italském poháru a s klubem
Trentina získal Superpohár. „Chtěl
bych poděkovat svému klubu, který je podle mého názoru nejlepším klubem na světě. Gratuluji

také Davidu Konečnému a Lukáši
Ticháčkovi, kteří se umístili v nejlepší trojici českých volejbalistů,“
řekl při vyhlášení. V ženské kategorii se na špičce umístila Aneta
Havlíčková, hráčka českého
národního týmu, která získala
s týmem Yamamay Busto Arsizio
pohár CEV, Italský pohár a měla
hlavní podíl na vítězství Arsizia
v italské lize.
Vyhlášeni byli také nejlepší
beachvolejbalisté. Na prvním místě mužské kategorie stanul Přemysl Kubala, mezi ženami se nejlépe umístila Lenka Háječková.
Trenérem roku se stal Jan Svoboda, který trénuje VK Jihostroj

České Budějovice. V kategorii trenér ženského týmu se z prvního
místa radoval Miroslav Čada. Nejlepším mládežnickým trenérem
v chlapecké kategorii byl vyhlášen
Tomáš John, v dívčí kategorii
Miroslav Horáček.
Osobností roku se stal místopředseda volejbalové federace Jan
Hronek.
Oceněným k úspěchu pogratuloval mezi jinými také starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka.
Celý večer se nesl v duchu motta
„Volejbalisté volejbalistům“. Proto
vítězům složilo hold například
muzikantské trio předsedy Čes-

kého volejbalového svazu Zdeňka
Haníka a na klavír zahrál předseda beachvolejbalové asociace
Josef Beneš.
Soutěž o nejlepšího volejbalistu
chce tento sport popularizovat
a volejbalové mládeži ukázat vzory, které je budou motivovat ve
sportovním růstu.

(red)
Foto: Ondřej Driml

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

Elektromobily, které vyjely z Tallinu, se načas zastavily v Brně

Na náměstí Svobody dobily
baterie elektromobily účastnící
se závodu Electric marathon.
Trasu Tallin – Monte Carlo urazily za deset dní.
V úterý 5. června přivítalo náměstí
Svobody účastníky maratónského
závodu elektromobilů. Závod startoval 1. června v Tallinu, do České
republiky dorazili závodnici přes
Polsko, první dobití baterií na čes-

ké půdě absolvovali v Hradci Králové a pak již zamířili do Brna.
Moravská metropole byla v pořadí
třináctou zastávkou závodu
a organizátoři ji využili k vyhlášení
nejlepších týmů této etapy. Jezdce
čekala týž den ještě noční jízda
do Bratislavy. Přes Rakousko
a Slovinsko pak zamířili do Itálie
a maratón v sobotu 10. června
ukončili v Monte Carlu. Tam byly
jeho výsledky vyhlášeny před klu-
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bem Monaco, tedy místem, na
kterém tradičně začínají a končí
závody F1 – Monaco GP.
Závod probíhal za běžného
dopravního provozu podle silničních pravidel, účastnily se jej týmy
z různých zemí. V jednotlivých
etapách se do něj mohli zapojit
také další jezdci. Závod tak
zahrnoval doplňující etapy „Baltic
Raid“, jejíž trasa vedla Estonskem, Litvou, Lotyšskem a Pol-

skem. Druhá etapa „Mountain
Raid“ vedla přes Českou republiku, Slovensko a Rakousko. Závěrečná etapa „Adriatic Raid“ vedla
městy Itálie a Monaka.
Cílem závodu bylo propagovat
dopravní prostředky šetrné
k životnímu prostředí. Organizátoři chtějí udržet tradici závodu
i v budoucnu a podporovat tak
spolupráci mezi jednotlivými
evropskými státy.
 (red)

Stalo se v naší městské části

Na Středomořských trzích Brňané ochutnali lahůdky z jihu
Festival středomořských chutí
a vůní nabídl návštěvníkům
centra Brna jižní lahůdky
a hudební vystoupení.
V osmnácti stáncích vybírali od
16. do 19. května návštěvníci náměstí Svobody z delikates středomořské kuchyně. Bylo zde
možné lákavé zboží zakoupit, ale
také přímo na místě ochutnat.
V nabídce byla francouzská, španělská nebo řecká vína či lihoviny, sýry, masné a uzenářské
pochoutky, ale také farmářské

výrobky a Bio potraviny. Chybět
nemohly olivy, plněné papričky,
rozmarýn a levandule. Prodejci
zboží nejen nabízeli, ale také radili, jak potraviny servírovat a vzájemně kombinovat.
Přímořskou letní atmosféru dokreslovala každodenní hudební
vystoupení. Na pódiu v průběhu
druhého ročníku festivalu zazněl
jazz, latino, romano, francouzské
šansony nebo salsa brněnských
i mezinárodních kapel.


(red)

Informace z radnice

Pravidla, Kritéria a způsob pronájmu bytů v městské části Brno-střed
Proběhlo 10. zasedání Zastupitelstva městské
části Brno-střed
dne 25. 4. 2012,
které schválilo
Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed včetně Kritérií a způsobu výběru žadatelů
o pronájem bytu v městské části
Brno-střed. Projednané materiály
jsou výstupem z několikaměsíční
práce a mnoha návazných jednání mezi zástupci samosprávy
a pracovníky úřadu, již prověřila
diskuze v komisích Rady městské
části Brno-střed, Radě MČ Brno-střed a na závěr v Zastupitelstvu
MČ Brno-střed. Výsledek je průsečíkem jednání, kompromisů

a rozhodnutí zastupitelů, kterým
v této oblasti náleží podle zákona
o obcích právo rozhodovat.
Schválená podoba znamená
začátek uplatňování nových podmínek, které provázejí přidělování
bytů na městské části od 1. 5.
2012 a společně s postupně nabitými zkušenostmi z praxe budou
dotvářet definitivní podobu hospodaření s uvolněnými byty. Krátce co jednotlivé dokumenty přinášejí v praxi:
1. Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria
a způsob pro výběr žadatelů
o pronájem bytu v městské
části Brno-střed lépe reagují
na současný stav trhu s byty,
kdy se blíží konec regulace
nájemného a nabídky bytů

v majetku obcí a bytů ve vlastnictví fyzických či právnických
osob se srovnávají.
2. Pravidla zavádějí možnost přidělení bytů vybrané skupině
žadatelů zejména seniorů, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení
kvůli deregulaci nájemného,
ale obsahují i pomoc mladým
lidem přicházejícím do aktivního života z dětských domovů.
3. Pravidla navazují na již zavedený Seniorský program a rozšiřují jeho možnosti o přímou
pomoc vybranému seniorovi
za podmínky navrácení obecního bytu obývaného seniorem
a spravovaného městskou
částí Brno-střed.
4. Za prioritním zájmem obce se

skrývá i pomoc zdravotně
postiženým lidem, kterým stát
nezajistil adekvátní bydlení či
bytovou podporu.
5. Pravidla mění a zpřesňují
umořování vynaložených nákladů na rekonstrukci a modernizaci bytů zajišťované
žadateli.
6. Hodnocení jednotlivých žádostí lépe vyjadřuje preference
a obsazení bytů nejvhodnějšími žadateli.
Doufám, že vám tato jednoduchá
informace pomůže při orientaci
a hledání odpovědi při řešení vaší
bytové otázky.


Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta městské části
Brno-střed (ČSSD)

Díky novému projektu radnice snížila vznikající dluhy na nájemném
Správa nemovitostí městské
části Brno-střed, p. o. má za
sebou roční fungování projektu
s názvem „Správa nemovitostí – prevence zadlužení a další
podpůrné činnosti“.
Projekt je spolufinancovaný z fondu ESF a ze státního rozpočtu a je
realizován se dvěma partnery,
občanským sdružením IQ Roma
servis a příspěvkovou organizací
DROM, Romské středisko.
Cílovou skupinou jsou zejména
obyvatelé brněnského „Bronxu“

s nedostatečnou finanční gramotností a ohrožení sociálním vyloučením. Hlavními projektovými
aktivitami jsou „program předcházení ekonomické nestability rodin
a jednotlivců“ a navazující „doprovodný sociální program“.
Správa nemovitostí zřídila pracovní pozici dluhové poradkyně,
která se věnuje zejména počínajícím neplatičům nájemného.
Poradkyně osobně kontaktuje
nájemce obecních bytů, kteří
z nějakého důvodu přestali platit
nájemné a snaží se zjistit důvody

neplacení. Někdy postačí pouze
informovat nájemce o postizích,
kterým se jako neplatič vystavuje.
V jiných případech je třeba dlouhodobější poradenství a pomoc
s řešením svízelné životní situace, ve které se nájemce ocitl
a nedokáže ji vlastními silami
vyřešit. „Pokud je aktuální osobní
situace dlužníka závažná, je třeba pomoci ve více oblastech
nebo pracovat s dalšími členy
rodiny. Aktivitu převezme terénní
sociální pracovník některé z partnerských organizací,“ vysvětlila

ředitelka Správy nemovitostí
městské části Brno-střed Bc. Marie Hanáková.
Prostřednictvím doprovodu na
úřady a instituce, pomocí se sepisováním žádostí, odvolání atp.,
se terénní sociální pracovník snaží stabilizovat finanční a sociální
situaci rodiny nájemce obecního
bytu.
Motivací celé projektové aktivity
je zejména zachytit problémy
s placením nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu již
Pokračování na straně 8
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Informace z radnice
Pokračování ze strany 7
v počátcích a pravidelnou prevencí zamezit hrozbě zadlužení
a následné ztráty bydlení.
Projekt byl zahájen 1. května loňského roku. Po roce jeho fungování jsou již viditelné pozitivní
výsledky na snížení celkové
zadluženosti nájemců obecních

bytů u správy nemovitostí. „Došlo
zejména k výraznému snížení
u položky nově vznikajících dluhů.
Dluhová poradkyně je schopna
kontaktovat každého neplatiče již
po dvou neuhrazených nájmech.
Pokud se podaří platební morálku
obnovit, nedojde k následné
výpovědi z nájmu bytu, nepro-

dloužení nájemní smlouvy nebo
jiné sankci od pronajímatele, kterým je městská část Brno-střed,“
dodala Hanáková.
Kromě snížení celkových pohle-

dávek městské části je pozitivním
efektem projektové aktivity také
snížení administrativní zátěže
Úřadu městské části Brno-střed.

(red)

První farmářský den přivedl na Římské náměstí stovky nakupujících

Pokračování ze strany 1
„Jsme rádi, že se první z Farmářských dní vydařil a budeme
v měsíčních intervalech v trzích

pokračovat až do října,“ oznámil
Šťástka.
Další farmářské dny se budou
konat každou první sobotu
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v měsíci, tedy 7. července,
4. srpna, 1. září a 6. října. Více
informací včetně aktuální nabídky prodejců i doprovodného pro-

gramu lze najít na webových
stránkách
www.farmarske-dny.cz.

(red)

Názory

Oblíbené letní zahrádky

Jakmile na jaře
začne hřát sluníčko a oteplí se
vzduch, zahrádky před restauracemi,
bistry,
vinárnami, kavárnami a cukrárnami jsou vyhledávanou možností
posezení. Hlavně střed města ožívá a dostává podobu, jakou mu
my Brňáci, hrdí na svoje město,
přejeme. Škodolibé poukazování
mimobrněnských na „velkou ves-

nici“ nebo „poslední zatáčku na
cestě Praha–Vídeň“ neseme nelibě.
Změnilo se toho u nás v Brně za
posledních několik let hodně.
Opravily se fasády, zastavěla se
proluka na náměstí a celé náměstí Svobody získalo novou podobu.
Něco se podařilo více, jiné méně,
tak už to bývá. I názory se různí.
(Mně se třeba nelíbí lacině
a nepatřičně působící fasáda
Omegy na náměstí, také „orloj“
bych si představovala úplně

jinak.) To už se nezmění, zbudou
jen památky na někdejší moc
mocných, a bohužel na absenci
hlavního architekta města Brna.
Co by se ale dalo změnit a hned,
to jsou právě letní zahrádky
v době, která nepřeje posezení.
I když je poledne, ale chladno,
zůstávají židle a stoly zakryté
plachtou jako harampádí na nějakém dvorku (viz foto). Jsou takto
skryty a zabezpečeny proti poškození, event. rozkradení. Ale jde to
i jinak, a to naštěstí ví většina pro-

vozovatelů. Celkem je po obvodu
náměstí Svobody zhruba deset
zahrádek. Dovedete si představit
ten pohled na náměstí, pokud by
byly všechny v době mimo provoz
překryty modrou plachtou? Něco
takového by nebylo možné ani
v centru vesnice…

Věra Soukalová,
předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva MČ Brno-střed
(TOP 09)

Okolí podzemních kontejnerů na Obilním trhu

V květnovém
čísle Zpravodaje
městské části
Brno-střed vyšel
článek o třídění
odpadů v centru
Brna. Na fotografii před divadlem

jsou kontejnery vyprázdněné
a vypadají esteticky. Stejné kontejnery jsou na Obilním trhu.
Některé dny, zvláště o víkendu
to tam vypadá jako smetiště.
Někteří občané to místo považují
za skládku. Především kontejner
na papír, který je uzpůsoben na

papír velikosti max. A4, tedy
především na tiskoviny, je obložen hlavně papírovými kartony.
Cedule hlásající zákaz odkládání
mimo vhozy drakonickou pokutou až 200 000 Kč s tím, že je prostor monitorován, nebere nikdo
vážně. Řešením by byla realis-

tická pokuta 2000 Kč s tím, že by
opravdu někdo místo monitoroval
(městská policie) a pokutu opravdu uložil a ve zpravodaji pak
oznámil, že x počet občanů
dostali pokutu.

PhDr. Jan Pazdírek,
zastupitel (SZ)
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Rozhovor

Taťjana Horká: Dětem bychom měli nabízet přijetí, respekt, hranice
kem je jistě i mobilní telefon. Technika by však neměla převládat
nad fyzickou blízkostí rodičů nebo
jiných pečovatelů.

Rodiče s oblibou posílají
děti na letní tábory. Podle
čeho by měli vybírat ten
správný?

Profil
MUDr. Taťjana Horká se narodila v roce 1967. Vystudovala
všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako
lékařka ve Fakultní dětské
nemocnici, kde v letech 2002
až 2004 zastávala funkci primářky na Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie.
V současné době je odbornou
zástupkyní a jednatelkou společnosti Psychoprofi, která se
zabývá komplexní péčí v oboru
dětské a dorostové psychiatrie
a psychoterapie pro děti
i dospělé. Již od dob studia se
věnuje přednáškové činnosti
pro odborníky i širokou veřejnost. Absolvovala výcvik v Systemické a rodinné terapii,
výcvik v hypnóze a v Terapii
pevným objetím. Je členkou
České lékařské komory, České
psychiatrické společnosti, Společnosti rodinných a systemických terapeutů. Zastává funkci
předsedkyně členského shromáždění Občanského sdružení Zdravotní klaun a je ředitelkou Nadačního fondu
PhDr. Jiřinky Prekopové.

MUDr.Taťjana Horká se ve své
praxi věnuje psychoterapii dětí
a dospělých. Nejraději si na
první schůzku zve celé rodiny.
Nové klienty již nepřibírá, stále
více času jí zabírá přednášková
a lektorská činnost. Říká, že
nepatří k těm, kteří na problémy
dávají univerzální recepty, ani
své klienty „neleká“ léky. Podstatné je pro ni vytvářet příjemnou přátelskou atmosféru.

Začaly prázdniny. Měly by si
je děti užívat a školu pustit
z hlavy nebo se věnovat
i opakování?
Záleží na každém, jak to cítí.
Pokud dítě neprospívalo a má třeba i pro nějaký handicap potřebu
školu dohánět, je asi dobré se
učení věnovat i o prázdninách. Ale
pokud dítě se školou problém
nemělo, zaslouží si od povinností
odpočinout. Vždyť slovo prázdniny
je od slova prázdno. Pro děti je
důležité zažít tu změnu, přechod
z pracovního režimu na odpočinkový rytmus, kdy se může věnovat
jen hraní a zábavě. Je to stejné
jako u nás dospělých, o dovolené
bychom neměli koukat na počítač,
mobil, sledovat zprávy. I odpočívat
je třeba se naučit.

Děti často o prázdninách
zůstávají bez dozoru více
než ve školním roce. Od
kolika let by už měly
samostatný pobyt doma
zvládnout?
Každé dítě je jiné, některé zvládne být samotné bez dozoru už třeba v deseti letech, s jiným jsou
problémy i v šestnácti. Tady bych
rodičům radila vyzkoušet, jak se
dítě v jejich nepřítomnosti chová
v průběhu roku. Pokud zvládne
jejich nepřítomnost, mohou mít
větší jistotu i o prázdninách, kdy
odcházejí do práce na celý den.
Dnešní doba díky technice přeje
i částečnému dohledu na dálku,
kdy můžeme děti sledovat třeba
přes skype. Ten dovoluje i vizuálně dítě kontrolovat prostřednictvím kamery. Dobrým pomocní-
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Podle dostupných informací, referencí a zkušenosti jiných dětí
a rodičů. Ze své zkušenosti bych
doporučila takový, na kterém je
připraveno pro děti hodně pohybových aktivit. Tancování, jízda
na koních, pestré sportovní vyžití,
hry. Měla by na něm být nabídka
činností, kterým se dítě nemá ve
školním roce možnost tolik věnovat. Je samozřejmě na místě zjistit
si o táboře co nejvíce informací.

Je tábor vhodný pro
všechny děti?
Setkávám se s dětmi, které jsou
nadšené z táborových pobytů
a celý rok vzpomínají na příjemné
zážitky. Najdou se ale i takové
děti, které si odnášejí zážitky spíše nepříjemné a na tábory jezdit
nechtějí. Vždy je třeba zohlednit,
k čemu dítě tíhne.

Pokud mají rodiče signály,
že se dítěti na táboře nelíbí,
mají zakročit a třeba ho
i odvézt?
Důležité je být pro dítě oporou.
Může mít chvilku stesku, kdy si
postěžuje nebo vypláče rodičům
do telefonu a uleví se mu. Za pár
dnů si nejspíš na táboře zvykne
a bude tam spokojené. Pokud má
rodič pocit, že situace je vážná,
je dobré mít k dispozici spojení
na vedoucí tábora nebo na kamarády dítěte, kteří tam jsou s ním.
Informace z více zdrojů pak dovolí
lépe posoudit, zda pobyt dítě
zvládne nebo ne. Hodně se zde
odráží i osobní zkušenost rodičů.
Pokud je spíše negativní, pravděpodobně budou mít sklony dítě
z tábora odvážet.

Organizátoři z obavy, aby
děti rodiče nezneklidňovaly
chvilkovým steskem, mobily
na táborech nechtějí.
Nepovažuji za nutné, aby dítě přibližně do páté třídy s sebou muselo mít mobil. Rodiče mají k dispozici spojení na vedoucího tábora,

který zavolá, když dítě onemocní
nebo se vyskytnou jiné potíže.

Takže se zákazem spíše
souhlasíte?
Mobil je pro dnešní děti prostředkem každodenního používání, se
striktním zákazem bych váhala.
Dítě nemusí plně pochopit, proč
je mu znemožněno rodičům zavolat. Asi bych se přikláněla spíše
k nastavení nějakých pravidel,
kdy a za jakých podmínek je možné volat. Pokud však dítě pobyt
bez mobilu stejně jako bez počítače a elektronických her zvládne,
je to jistě zajímavá zkušenost.
Může ji vyhodnotit s nadšením,
že si plně užilo část prázdnin a nic
mu nechybělo, nebo naopak tábor
bez elektronických hraček
zavrhne a už tam příště nebude
chtít jet.

Děti o prázdninách často
hlídají prarodiče. Mají rodiče
trvat na zavedených
zvyklostech nebo do
výchovy prarodičů
nezasahovat?
Rodiče by měli přijmout to, že
babička s dědečkem budou hlídat
vnoučata po svém. Třecí plochy
mohou vznikat, pokud chceme
prarodiče měnit a trváme na tom,
aby pokračovali v našich výchovných metodách. Je dobré děti na
pobyt připravit, seznámit je s tím,
že u babičky to bude jiné, ale po
návratu domů se vrátíme zase
k našim zvyklostem. Takovéto
neshody nevznikají jen mezi rodiči a prarodiči, ale i mezi partnery.
Pokud hlídá dítě tatínek, je režim
většinou také jiný než třeba
maminčin.

Pokud mají rodiče s dítětem
výchovné problémy, kdy je
čas navštívit psychologa?
Pokud se nedaří rodičům najít
řešení problému, je dobré se svěřit
někomu blízkému. Třeba svým
rodičům nebo kamarádům. Ne
všichni k tomu ale najdou odvahu.
Někdo trpí obavou, že problém,
který řeší, bude vnímán jako rodičovské selhání. Pak přichází
k psychologovi. Je pro něj snazší
promluvit si o potížích s cizím člověkem. Pro jiné je psycholog
odborníkem, kterému důvěřují
Pokračování na straně 11

Rozhovor

a bezpodmínečnou lásku, ne je předělávat k obrazu svému
důvodem návštěvy bývá agresivita dětí, nebo problémy spojené
s rozpadem rodiny. Také se na mě
obracejí rodiče dětí, které trpí třeba tiky, pomrkáváním. Užívají sice
nějaké léky, ale chtějí vyzkoušet
i jiné metody. Velká skupina mých
klientů řeší vztahové problémy, ty
je ke mně přivádějí.

Jak návštěva u vás vypadá?

Pokračování ze strany 10
a věří, že jejich problémy vyřeší
díky svému vzdělání a zkušenosti.

Být dobrým vychovatelem
není snadné. Jak tuto roli
dobře zvládnout?
Tím, že vychovatel pracuje sám na
sobě a reflektuje svoji vlastní
výchovu a postoje. Dítěti nabízí přijetí, respekt, hranice a bezpodmínečnou lásku. Čím více zkušeností
mám, tím více se kloním k názoru,
že nemá smysl děti nějak urputně
vychovávat. Určitě stojí za to pracovat na vlastní vnitřní harmonii
a pohodě a tento vyrovnaný stav
pak nechat na dítě působit.

Někdy je však třeba dítě
usměrnit, třeba když
někomu ubližuje.

Tady se mi vybavuje příběh jedné
rodiny. Přišla za mnou maminka,
jejíž dítě se projevuje agresivně,
někdy ji bije a kouše. Žena netuší,
v čem je skrytá příčina. Nedávno
jí zemřel velmi blízký člověk,
a proto je svou myslí neustále
u něj, a už nemá tolik síly na své
dítě. A pro svůj smutek nevidí, že
právě proto se dítě trápí. Začne
jej vnímat až ve chvíli, kdy začne
„zlobit“. Proto je vždy dobré se
ptát, proč je dítě agresivní, jaký
příběh je s tím spojený, co nám
chce svým chováním říct.

S jakými problémy se na vás
rodiče obracejí nejčastěji?
Častým důvodem návštěvy bývají
výchovné problémy. Těch je široká
škála. Obracejí se na mě rodiče
dětí s poruchou příjmu potravy,

Na první sezení zvu celou rodinu,
velmi se mi osvědčilo společné
popovídání. Já v něm vystupuji
jen jako host, který naslouchá, co
rodinu trápí. Každý člen rodiny
dokáže vidět problém v něčem
jiném a pro všechny bývá zajímavé vyslechnout si názory a postoje
ostatních.

Tohoto sezení se účastní
také děti?
Jsem ráda, když rodiče s přítomností dětí souhlasí a dokáží problémy pojmenovat tak, aby byly
srozumitelné i dětem.

Co vše potřebujete při
prvním setkání o rodině
vědět?
Vyptávám se na rodinnou historii
a je na rodině, kam mě pustí. Někdo
mě dovolí nahlédnout jen do komory, jiný třeba do obýváku. Je to každého rozhodnutí. Vždy vybízím
rodinu, ať dá na stůl to, co je pro ni

důležité, co je trápí. Já jim pak můžu
ukazovat věci, které vidím s odstupem a otevřeným hledím, které
není zamlženo emocemi.

Jak váš postup klienti
hodnotí?
Někdy nechávám klienty vyplňovat zpětné dotazníky, abych získala odezvu na společně absolvované setkání. Z nich jsem
zjistila, že rodiny nejvíce oceňují
na mém přístupu lidskost. Některé
děti dokonce neříkají, že chodí
k paní doktorce, ale k tetě Táni.
Vytvoření přátelského prostředí
je pro mě velmi důležité.

Je ve srovnání s minulostí
dnes více lidí, kteří
navštěvují psychologické
poradny?
Určitě ano. Ubylo přátelských,
sousedských vztahů, jsme až příliš zaměřeni na výkon. To, že
máme nějakou bolest, může znamenat, že se v očích ostatních
staneme slabšími. Lidé vyhledávají pomoc psychologa, protože
je to pro ně bezpečnější, než se
svěřit ve svém okolí. Psycholog
je vázaný mlčenlivostí a není součástí jejich soukromých životů.
Úspěchem terapie je už to, že se
lidé se svým problémem dokáží
svěřit svým blízkým.

(red)

Naše školy

V „nuláčku“ se budoucí prvňáci zbavují strachu z nástupu do školy
Budoucí prvňáčci navštěvovali
jednou týdně výuku na Základní škole Horní. Procvičili si zde
dovednosti, které jim usnadní
hladký vstup do nové životní
etapy.
V půlce května skončila každoroční příprava dětí, které se od
září chystají do školy. Přechod
z mateřské školy do základní
nemusí být pro každého snadný.

Zřizovatelem
školy je
městská část

BRNO-STŘED

Základní škola Horní proto každoročně poskytuje možnost stát
se hned po zápisu alespoň jedenkrát týdně malým školákem.
V nultém ročníku škola děti zbaví stresu a strachu z neznáma
a připraví je na klidný a úspěšný
nástup do první třídy. V „nuláčku“
učitelé s dětmi procvičují grafomotorická cvičení, podporují
matematické představy, sluchovou i zrakovou percepci. Nacvičí
správné držení psacího náčiní
a věnují se také předčtenářským
činnostem. Hlavním mottem ale
zůstává myšlenka pomoci
dětem překonat trému a obavu
z toho, co je v novém školním

roce čeká. Přípravný kurz
mohou navštěvovat také děti,

které nastupují na jiné základní
školy.
 (red)
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Naše školy

Jarmark vydělal na průlezku i školné pro spolužáka z Ugandy
Na Dni Země představili žáci ze
Základní školy Kotlářská své
návrhy, jak vylepšit svoji školu.
Díky výtěžku z dobročinného
jarmarku se mnohé nápady
uskuteční.
Den Země je na Základní škole
Kotlářská již tradičně velkou oslavou. Letos se konal 22. dubna
v duchu hesla „Tady a teď stavím
si svůj svět“. Po tématech z minulých let, kdy jsme tento den putovali po celém světě, jsme letošní
projektový den zaměřili na vylepšení naší školy.
Ráno si žáci prvních až třetích
ročníků prošli školu a zachytili
různými výtvarnými technikami
to, co se jim ve škole líbí nejvíce.
A je toho hodně. Horolezecká
stěna, lesopark, hřiště, planety
v šatnách, sběrové aktivity,
Hliníkožrout nebo školní bufet.
Žáci čtvrtých až devátých ročníků
se během dopoledne rozhodovali,
co by chtěli v naší škole zlepšit.
Každá třída při svém plánování
měla vyjít s rozpočtem do pěti tisíc
korun. Žáci proto museli nejen

dobře zvážit a prodiskutovat svůj
záměr, ale i zjistit pomocí internetu ceny materiálu a práce nutné
k realizaci jejich představ. Nakonec vyrobila každá třída plakát
propagující jejich projekt.
Výborných nápadů se sešlo mnoho. Pro rodiče i žáky nebylo jednoduché vybrat ten nejlepší. Rozhodli, že v nejbližší době budou
zakoupeny a instalovány zrcadla
na dívčí i chlapecké záchody
prvního i druhého stupně, přesně
tak, jak to navrhovala třída VIII. A,
která pro svůj projekt získala nejvíce hlasů.
A protože letošní výdělek jarmarku, který je tradičně součástí
oslav Dne Země, byl opravdu
vysoký, z peněz získaných za prodej výrobků se splní sen také IV.B
a v blízkosti školy postavíme
novou průlezku.
Vedení školy se rozhodlo podpořit
i projekt VI. B zasadit do lesoparku
ovocný strom. Na tento záměr
však budeme muset získat prostředky z některého z příštích
grantů.
Všechny třídy prokázaly, že při

plánování jsou neocenitelnými
pomocníky, obzvláště můžeme
vyzdvihnout snahu těch nejmenších, prvňáčků z I. B, kteří přišli
s nápadem na venkovní lezeckou
stěnu.
Odpolední dobročinný jarmark na
podporu Bizzibu Innocenta, kterého již třetí rok podporuje naše
škola v programu Adopce na dálku, zakončil celou oslavu svátku
Země na naší škole.

Úvodní kulturní program velmi
vtipně moderovali deváťáci Tomáš
Halouzka a Kristýna Malá.
Dále vystoupili žáci pěveckého
sboru prvního stupně, „Jak se staví škola v Kocourkově“ předvedly
děti z dramatického kroužku
a celý program zakončila představa žáků z dramatické výchovy
o škole snů.

Miloslava Schwabová,
Kamila Tachovská

Olympijský den na Osmecu změřil síly žáků ve sportovních disciplínách
Sportovní klání se odehrávala
především na školním dvoře, dvě
disciplíny čekaly na žáky také
v parku u školy.
Na Mezinárodní den dětí pak bylo
připraveno vyhlášení výsledků ve
všech desíti kategoriích. Všichni
sportovci se shromáždili na dvorku školy na ulici Stará a očekávali,

kteří z nich získají medaili. Kromě
oceněných tří nejlepších sportovců z každé kategorie byli vyhlášeni i nejlepší sportovec a sportovkyně prvního a druhého
stupně, své ceny si rozdělily i tři
nejlepší kolektivy.


Oľga Kušnierová

Základní vzdělání lze získat
v ročním kurzu na Osmecu
Tradiční sportovní klání připravila Základní škola náměstí
28. října pro své žáky, aby mohla těm nejlepším rozdat medaile. Ocenění získali sportovci
prvního i druhého stupně.

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Olympijský den na Osmecu je již
tradiční akcí školy. Letos se konal
30. května, kdy se žáci prvního
stupně od osmi hodin postupně
účastnili soubojů v devíti disciplínách. Pro žáky druhého stupně
bylo nachystáno disciplín hned
deset.
Na slavnostním nástupu se jednotlivé třídy představily se svými
vlastnoručně vyrobenými vlajkami a ředitelka Ludmila Altmanová
sportovní den oficiálně zahájila.
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Denní, nebo dálkové studium
mohou zvolit ti, kteří chtějí
získat základní vzdělání.
Kurz pro získání základního
vzdělání otevírá Základní škola
náměstí 28. října pro ty, kteří
splnili povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání. Studium trvá jeden rok a je
bezplatné. Podmínkou přijetí je
ukončený alespoň sedmý roč-

ník základní školy nebo devátý
ročník zvláštní školy. Pro přijetí
do kurzu musejí zájemci předložit písemnou žádost o přijetí
nebo přihlášku ke studiu a kopii
posledního vysvědčení.
Bližší informace o studiu je
možné získat na telefonním
čísle 545 212 165 nebo e-mailové adrese info@osmec.cz.
O škole se více dozvíte na
www.osmec.cz.
 (red)

Naše školy

O svém výtvarném talentu přesvědčili žáci na Kloboukovém vítání jara
Deset netradičních klobouků
předvedli 6. května žáci sedmé
třídy Základní školy Křídlovická
na malé módní přehlídce.
Na letošním Kloboukovém vítání
jara v Denisových sadech reprezentovali Základní školu Křídlovická také zástupci třídy VII. C.
Žáci ze třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných
předmětů a informatiky dokázali,
že mimo matematického nadání
jim nechybí ani výtvarný talent.
Na malé módní komentované přehlídce představili celkem deset
netradičních klobouků.
První místo v kategorii základních

škol a odměnu v podobě digitálního fotoaparátu získal žák Jakub
Zoblivý za klobouk nazvaný Paví
žena. Druhé místo obsadila Monika Friedmannová s kloboukem
Barevná paní a jako třetí se umístila Nikola Třísková s kloboukem
Srdcová královna. „Výhercům
srdečně blahopřejeme a všem
zúčastněným žákům děkujeme,“
řekla Mgr. Jitka Tichá ze ZŠ Křídlovická.
Kloboukové vítání jara uspořádal
Kloboukový klub a Mamma help,
sdružení pacientek s nádorovým
onemocněním.


(red)

Děti si na výletě zahrály na pekaře a vlastnoručně upekly preclíky
V mateřské škole na Tučkově
ulici se předškoláci chystali na
nástup do školy společně se
svými rodiči. Na konci školního roku si také užili plno zábavy.
Na divadelních prknech divadla
Polárka předvedly děti začátkem
května svým rodičům a blízkým,
co vše se v mateřské škole naučily. Vedle klasických básniček,
hudebního a tanečního vystou-

pení si také zahrály na opravdové
herce.
Na Den dětí se ve školce děti přeměnily na námořníky a vyplouvaly na moře, kde zachraňovaly
tonoucí, zápasily se žralokem
a dělaly zásoby jídla.
Školní výlet děti zavedl do Kunštátu, kde navštívily soukromou
pekárnu. Tam se staly skutečnými pekaři, každý si upekl křupavý
preclík. Po této práci už volaly
k prohlídce tajemné jeskyně Bla-

nických rytířů v Rudce nad Kunštátem.
Výlety a oslavy byly zasloužené.
Především pro předškoláky, kteří
pilně pracovali a připravovali se
na nástup do prvních tříd už od
února. Letos poprvé ve školce
navštěvovali Edukativně stimulační skupiny. Na desíti setkáních
na nich pod vedením učitelek
školky budoucí prvňáci společně
se svými rodiči procvičovali jemnou a hrubou motoriku, koordi-

naci, rozvíjeli myšlení, sluchové
a zrakové vnímání. Děti si obohacovaly slovní zásobu, učily se
správně orientovat v čase a prostoru i matematickým představám. To vše bylo proloženo hrami
a básničkami. Na setkáních rodiče získali náměty pro další práci
s dětmi doma.
Před prázdninami se děti ještě
stihly rozloučit s budoucími školáky a užily si noc ve školce.

(red)

Učitelé daltonských škol si vyměnili své zkušenosti a poznatky z praxe

V Číně chodí do jedné školy
šest tisíc studentů. Se svými
zážitky ze zahraničí seznámil
účastníky Daltonské konferen-

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

ce americký učitel Donald Holder.
Šestnácté setkání příznivců daltonského a inovativního vzdělávání se sešlo 3. května na Základní škole Husova. Mezinárodní
konferenci zahájil také místostarosta městské části Brno-střed
PhDr. Tomáš Jilčík.

Dopolední program patřil zahraničním hostům. Jednu z nejvýznamnějších australských dívčích
škol, Ascham School v Sydney,
představily její ředitelky Judith
Butcher a Elizabeth Neil.
Velký zájem vzbudilo vystoupení
Donalda Holdera z High School
of Peking University. Tato škola se
pyšní stoprocentní úspěšností přijetí absolventů k dalšímu studiu
na nejvýznamnější čínské univerzitě. Informoval také o reformě,
která odstartovala v čínském školství. Úžas mezi diváky vzbudily
informace o velikosti čínských
škol. „Do mé školy chodí asi šest
tisíc studentů. Školy s dvěma až
pěti tisíci žáky jsou v Číně naprosto běžné a třídy se zde naplňují
až do kapacity 50 žáků,“ prohlásil
Donald, původem Američan.
Po úvodních příspěvcích přišlo na
řadu ocenění „Osobnost daltonu“,

který letos obdržela Zina Hošková
z brněnské Základní školy Jana
Babáka. „Naše základní škola
společně s několika dalšími převzala z rukou prezidenta Asociace českých daltonských škol
prodloužení certifikátu „Česká
daltonská škola“. Tento certifikát
dokládá dobrou úroveň a kontinuitu daltonského vzdělávání
u nás,“ radoval se ředitel ZŠ
Husova Mgr. Roman Tlustoš.
Odpolední semináře měly široký
záběr: Dalton na Slovensku, Školní
parlament, Projekty na prvním
stupni, Učební styly, Deváťák režisérem a další. „Velmi úspěšně se
v odpoledním programu prezentoval také náš učitel Lukáš Bajer,
jehož seminář „Ve třídě a na síti“
o využití nových médii a ICT technologií ve výuce na druhém stupni
patřil k nejnavštěvovanějším,“ inforPokračování na straně 14
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Naše školy
Pokračování ze strany 13
moval Tlustoš. První den konference zakončilo neformální setkání
všech účastníků v aule školy.
Následující den se účastníci konference rozešli do brněnských
škol, kde absolvovali náslechy ve
vyučovacích hodinách. Právě

nejpočetnější skupina kolegyň
a kolegů včetně slovenské delegace. Spokojenost byla, myslím,
na obou stranách. Kolegové velmi
pozitivně hodnotili klima školy,
organizaci výuky i pracovní nasazení našich žáků i učitelů,“ konstatoval ředitel školy.

konkrétní ukázky hodin, různé
metody práce a aktivity žáků na
rozličných tématech a následné
rozbory hodin inspirují a vlastně
i pomáhají účastníkům konference snadněji zavádět inovativní
postupy i do jejich vlastních hodin.
„Do naší školy zavítala tradičně

Letošní konference potvrdila, že
dalton je stále živou inspirací.
„Nejlepší jsou příklady z praxe,
když praktikující učitelé ukáží, co
všechno se dá s žáky dělat
a jakým způsobem aktivity zorganizovat,“ zhodnotila náplň konference Judit Butcher.
 (red)

Celý duben prožili všichni žáci ze ZŠ Křídlovická ve znamení Země

V dubnu žáci ze Základní školy
Křídlovická uklízeli, třídili či
natírali. Poznávali přírodu ve
městě, na výletech i prostřednictvím her.
Žáci šestého ročníku se spolu

hrách se žáci rozdělili do pracovních skupin pomocí aktivity, v níž
si vyzkoušeli, zda umějí třídit
odpad. Pak už se děti pustily
s obroskou vervou a nadšením
do práce vybaveny pracovním
oblečením a rukavicemi, pytli na
odpadky i vodou k umývání. Za
každý naplněný pytel odpadků
získaly skupiny razítko a podle
jejich počtu pak i odměnu.
Po svačině děti došly až na Cacovický ostrov v Maloměřicích,
kde uklidily park a nové dětské
hřiště, na němž si potom zahrály
další hry.
V pátek 20. dubna připravili učitelé
pro žáky tematický den s názvem
Den Země. Žáci druhého stupně
si zvolili některý z připravených
programů. Mohli se projít přírodním parkem říčky Bobravy s bohatými, druhově pestrými břehovými
porosty, loukami, mokřady a okolními smíšenými lesy, nebo plnit
zajímavé úkoly v parku Lužánky.
Připravena byla také návštěva
tajuplných vápencových jeskyní
Na Turoldu v Mikulově, fotografování přírodních scenerií v okolí
Brněnské přehrady, aktivní
vycházka cestou necestou Adamovským údolím, při níž účastníci

s pedagogy Mgr. Helenou Královou a MgA. Daliborem Přecechtělem a členy žákovské rady školy
zapojili 4. dubna do akce Čisté
Brno a vydali se uklidit park v blízkosti Vojenské nemocnice.
Po několika úvodních společných

sledovali probouzející se život
okolních lesů i jejich obyvatel.
Plnit zajímavé úkoly a možná
i objevit zlatou rybku mohli ti, kteří
se rozhodli dojít podél řeky Svratky až k místu, kde se Svratka stéká s řekou Svitavou. Kamenný
vrch v Brně očekával skupinu
žáků, kteří si zvolili zábavnou
a pracovní akci s Rezekvítkem,
kde se nejen pobavili, ale natíráním plotu pomohli zvelebit místní
chráněnou lokalitu. Nejen dychtiví
mladí chemikové se bavili
při výukovém programu nazvaném Mrazivý dusík, plném zajímavých experimentů s chemikáliemi.
Rašící větvičku ozdobenou vlastnoručně vyrobenými ptáčky
z kukuřičného šustí si odnesli žáci
z výtvarné dílny. Členové žákovské rady školy pod vedením organizátorky Dne Země Mgr. Vladimíry
Gregorové
připravili
zajímavé aktivity také pro žáky
třetího ročníku a mateřské školy.
Své mladší spolužáky provedli
na školním hřišti deseti přírodovědnými stanovišti.


Mgr. Lenka Hofírková

Třeťáci sklidili potlesk za představení odehrané v angličtině
Barevný den na Základní škole
Hroznová ukázal rodičům, jak
se jejich děti zlepšily v angličtině.
The Day of Colours, tedy Barevný
den, je pravidelnou jarní akcí
navazující na výuku anglického
jazyka na Základní škole Hroznová. Rodičům, prarodičům a dalším přátelům školy na něm žáci
předvedli zvyšující se úroveň
znalosti angličtiny.
Tentokrát dostali program na starost žáci třetích tříd. Úkol neměli
jednoduchý, nacvičit anglické

představení a představit jej širokému publiku. Vystupovali hned
dvakrát. Nejprve na veřejné generální zkoušce v dopoledních
hodinách, odpolední představení
bylo závěrečným vyvrcholením
několikaměsíčních příprav.
Na programu byly zdramatizované básničky, písničky i tanec. Čtyři skupiny žáků ze 3. A a 3. B
postupně bavily diváky zábavnými pohyby, kouzelnickým umem,
přehlídkou zaměstnání i pozvánkou na prázdniny.
„Závěrečný potlesk zaplněné
tělocvičny byl více než zaslouže-

ný. Blahopřejeme všem malým
účinkujícím, předvedli vynikající
výkony a přemohli nemalou nervozitu,“ pochválil žáky Mgr.Luděk
Balcařík ze ZŠ Hroznová.
Do organizace se úspěšně
zapojili i starší žáci. Uvádění
Barevného dne měli na starosti
Eliška Martinková a Kryštof
Kyncl, technické zázemí ovládali
Tomáš Novák a Radan Vach
z deváté třídy, osmačky Kristýna
Hlavničková a Nikola Krejčiříková se ujaly uvítání diváků v předsálí. „Děkujeme učitelům, kteří
děti připravili a všem, kdo
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pomohli ke zdárnému průběhu
akce. Příspěvky z dobrovolného
vstupného budou použity na další materiální vybavení pro zdokonalení výuky cizích jazyků na
ZŠ Hroznová,“ poděkoval Balcařík.


(red)

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Sport

Závodu horských kol se zúčastní také nejlepší jezdec světa
Čtvrtý ročník závodu Pell’s
MTB Kriterium přivede 16. září
do centra Brna českou jezdeckou špičku.
Závod horských kol tradičně povede přímo centrem Brna. Oproti
minulým ročníkům bude letošní
trať zkrácena. Na okruhu v délce
dvou kilometrů, který povede
kolem hradu Špilberk, změří svoje
síly špičkoví čeští závodníci.
„Fanoušci se mohou těšit na účast
mistra světa Jaroslava Kulhavého,
dále na současného nejlepšího
jezdce světa v kategorii U23
Ondřeje Cinka, Milana Spěšného

a další úspěšné jezdce, kteří
představují absolutní špičku
v tomto sportovním odvětví nejen
u nás, ale také ve světě,“ uvedl
manažer Pell’s Teamu Lubomír
Vidlák.
Závod se koná pod záštitou prvního místostarosty městské části
Brno-střed Bc.Pavla Sázavského,
městská část jej také finančně
podpořila.
 (red)

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Koupaliště na Kraví hoře nabídne i skákání na trampolínách
Na speciálních trampolínách
si mohou návštěvníci koupaliště zlepšit svoji kondici pod
vedením instruktorů v průběhu července a srpna.
Jumping je skupinové cvičení na
speciálně vyvinutých patentovaných trampolínách. Za doprovodu motivující hudby jej povedou
na terasách koupaliště na Kraví

hoře profesionální instruktoři.
„Je to zdravější a účinnější forma
aerobicku, ale oproti aerobicku
má jumping tu výhodu, že cvičení
na odpružených trampolínkách
šetří klouby před zbytečnými
otřesy. Přitom se ale jedná
o dynamický, rychlý a hlavně
zábavný sport, který umožní spálit více kalorií,“ seznámila s novinkou cvičitelka Andrea Míčková.

Slibuje cvičení plné rychlých
a pomalých poskoků, dynamických sprintů, silových prvků
i významného strečinku. Jde
o koordinované cílené cviky, které
komplexně posílí tělo. Významná
část cvičení je zaměřená na
balanční prvky, které vedou
ke zpevnění hlubokého zádového svalstva. „Lidé, kteří pravidelně cvičí jumping, zjistí, že jsou

schopni pracovat déle, lépe spí
a cítí se uvolněněji. Účinky nejsou
jen psychologické, protože při
cvičení musíme překonávat gravitaci, proto se jedná o jedno
z nejvíce prospěšných aerobních
cvičení,“ uvedla Míčková.
Přesný rozpis hodin bude uveden
na stránkách koupaliště na
www.kravihora-brno.cz.

(red)

Tenisový klub TJ Kraví hora připravil sérii příměstských táborů

Tenisový turnaj v závěru školního roku prověřil malé i velké
hráče. Klub zve také na prázdninové příměstské kempy pro
děti a vítá nové zájemce o tenisovou školu.
V květnu a červnu děti z tenisového oddílu TJ Kraví hora odehrály sérii mistrovských zápasů.
Tenisté všech věkových kategorií

mohli na těchto víkendových utkáních vyzkoušet, co se naučili
v průběhu celého školního roku.
Dospělí předvedli svoji dobrou
výkonnost a zajistili si účast v prestižní moravské divizi.
Malí příznivci bílého sportu budou
moct v tréninku pokračovat
i o prázdninách, kdy tenisový klub
připravuje šest týdenních turnusů
příměstského tenisového kempu.

„Kemp má osmiletou tradici a je
otevřen i dětem, které nejsou členy klubu. Pro účastníky je vytvořen program od půl deváté do půl
čtvrté odpoledne. Kromě tenisu
budou děti také plavat a výtvarně
tvořit,“ uvedl trenér Marek Dostál.
Na příměstský tábor je možné se
přihlásit vyplněním elektronické přihlášky, která je umístěna na webové stránce www.kravi-hora.cz.

Klub vyhlašuje také nábor dětí do
tenisové školy, který se uskuteční
od 27. srpna do 4. září. Tréninky
i příměstské tábory se konají na
ulici Rybkova 23 v areálu Vysokého učení technického, více
informací je možné získat na
telefonním čísle 604 245 748
nebo na e-mailové adrese
mara@kravi-hora.cz.

(red)
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VYKUPUJEME

BYTY/DOMY/POZEMKY
vyřešíme:
• exekuce, dluhy • privatizace
• následné bydlení
realitní poradenství nezávazně a zdarma

19 let zkušeností
tel.: 774 71 41 71
(stačí sms nebo prozvonit)

do Řecka, Turecka
a Bulharska letecky z Brna
z Brna do Řecka
i autobusem
skvělé nabídky LAST MINUTE
Brno, Minoritská 1, tel: 542 210 800

www.aeolus.cz
VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU

&+&(7(=$ýË732'1,.$7"
32'1,.È7(-,ä-$.2269ý"

Vyrobíme vám jakoukoliv
skříňku dle vašeho zadání.

1DEt]tPHNSURGHMLSĜHG]DORåHQpUHDG\PDGHVSROHþQRVWL
0RåQRVWSRGQLNiQtQDVSROHþQRVWSUDNWLFN\GRKRGLQ\
9\KQČWHVH]GORXKDYpPXDQiNODGQpPX]DNOiGiQtVUR

ZZZVSROHFQRVWUHDG\F]

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

.RXStPE\WY%UQĕ

QHMOpSHFHQWUXPDRNROt
=DVHULR]QtQDEtGN\
SĥHGHPGĕNXML
KRWRYRVW]DMLåWĕQD
.RQWDNWXMWHPĕSURVtP
QDWHOLVPV

Kaloricky vyvážená strava na celý den

0\]GUDYďYDĢtPH²9\VH]GUDYďFtWtWH
1DEt]tPH9iPQďNROLNVWUDYRYDFtFKSURJUDPĪ
Program „A-life“ – 5 000 KJ – redukční stravování pro ženy
Program „B-life“ – 7 000 KJ – redukční strava pro muže

&HQ\FHORGHQQtFKPHQX
„A-life“ 198,- Kč/den při objednávce na 20 dnů
„B-life“ 240,- Kč/den při objednávce na 20 dnů
nů

WHO
HPDLOEUQR#KDUPRQ\VHUYLVF]
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$NFHÅ'HQQD]NRXåNX]GDUPD´
Chcete vyzkoušet naše jídlo? Kontaktujte nás a objednejte
si nezávazně 1 celodenní menu zdarma. Neradi prodáváme
„zajíce v pytli“ a za kvalitou našich jídel si stojíme.

æLMWHDKXEQďWH]GUDYď

=
=DMtçGtPHLGR9DåtXOLFHY%UQďDSĢLOHKOìFKREFtFK
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S rozvozem ZDARMA denně až k vám domů nebo do práce

Inzerce

!!!DOPRAVA
PRO
SENIORY!!!
Nabízím seniorům odvoz
k lékaři, na nákup, úřady apod.
Přeprava denně za smluvní ceny
od 100 Kč za osobu.
Sleva 50 % za další přepravované osoby.
Doporovod k lékaři zdarma!
Pro držitele senior pasu
sleva 5 %.
Kontakt – Tel.: 736 701 319
Pavel Zouhar
Objednávky denně 7.00–20.00 h.
www.dopravaproseniory.cz
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Potřebujete rychle peníze?

U B±êBêê5WBê

Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás
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602 286 666
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T&C DOMOV s.r.o.
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www.
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Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla
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NOVÉ KUCHYNĚ
od českého výrobce

LÉTO V MAĎARSKU

HEZKÝ DOMOV mít je skvělé,
zařídí ho firma Welle :)

Termální lázně Sárvár, Hotel Park Inn****
AKCE 7 = 6 (červenec, srpen)

í
áln
u
t
ak

1. 7.–1. 9.
(min. délka pobytu 3 noci)
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
přistýlka nad 12 let
přistýlka dítě 6–12 let
přistýlka dítě do 6 let

1 690,–
2 890,–
1 290,–
845,–
ZDARMA

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup do termálních lázní a ﬁtness centra (v den příjezdu od 15.00, v den odjezdu do 12.00),
zapůjčení županu a osušky, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR/noc/ osoby nad 18 let – platba
na místě, vstup do sauny, parkování cca 2 EUR (560 HUF)/noc – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.

CEe na
K
Aleznet nkách

Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

á
na
str
ch
i
š
na

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

www.hezkydomov.cz

KUCHYNĚ / SKŘÍNĚ / DVEŘE / NÁBYTEK

%Oi]QLYêþWYUWHN

welle inzerat 95x126 KUCHYN brno stred 2012.indd 1

Poznámka: Výše uvedené AKCE se nevztahují na ceny přistýlek a na děti do 12 let
na řádném lůžku v rodinných pokojích!! T.z. osoby na přistýlkách a děti do 12 let na
řád. lůžkách v rodinných pokojích platí za všechny objednané noci.

CK Hungariatour – www.hungariatour.cz
Praha tel. 224 828 205, Brno tel. 542 217 671,
Ostrava tel. 596 115 139

6/7/2012 11:04:57 AM
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VZOROVÝ MOBILNÍ DŮM

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ, STAVEBNÍ CENTRUM EDEN 3000
Vnitřní prohlídka domu: po-pá 10-18 hod

výroba na zakázku dle Vašich představ
nízkoenergetická dřevostavba sk.B
výroba i na Vašem pozemku

00 Kč
1.299be.z0DPoHvybavení

itřníh pračka atd.)
e,
včetně vn
ka, lednic
(kuch.lin

klub

Nový dětský
klub v centru Brna

JIŽ PROBÍHAJÍCÍ ZÁPIS!
AKČNÍ CENY ŠKOLNÉHO
Nabízíme Vám nový dětský klub v centru
Brna jako klidnou a zábavnou oázu pro Vaše
š děti.
děti Celodenní
C l d
í i občasné
bč
é
hlídání Vašich dětí. Provozní doba klubu 7.30 – 17.00 hodin.

info@mobilehouse.cz | +420 773 331 130

www.mobilehouse.cz

Jiráskova 41, 602 00 Brno, mobil: +420 777 305 397, e-mail: info@abcklub.cz, www.abcklub.cz

Starožitnosti
Starožitnosti
inzerce_95x40.pdf 1

6/18/12 11:26 AM

Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. 9, 12 – pátá zastávka od hl. nádraží (Konopná)

! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !

KOUPÍM BYT
v Masarykově čtvrti,
3(2) +1,
v OV nebo družst.
Hotovost
a seriózní jednání.
Nejsem RK.
Volejte 775 186 821

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 9.30–17.00 Pá 9.30–14.00
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME

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

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

my
ee

m

kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

slí

Do sběrné nádoby patří

kol

o g ic k y

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

<KhW1DĐŝŚůŽǀǉzd
Ϯ;ϯͿнϭǀĐĞŶƚƌƵƌŶĂ͘

Prestižní bezpečnostní
agentura AVES PLUS

Výuka metodou
Helen Doron

,KdKsK^d͕
ƌǇĐŚůĠĂƐĞƌŝſǌŶşũĞĚŶĄŶş͕
WE|W\sK
ƉƎĞƐĂĚǀŽŬĄƚĂēŝŶŽƚĄƎĞ͕
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přijme pracovníky
Příměstský tábor s angličtinou
pro děti od 5 let
Celoroční kurzy angličtiny
pro nejmenší
www.jazykovka.cz

s částečným nebo plným invalidním
důchodem na pozice

recepční/vrátný

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

Informujeme

Strážníci Městské policie Brno opět vyrazili do terénu na kolech
Od 1. května mohou Brňané ve
městě potkávat dvě desítky
cyklohlídek strážníků v zářivě
žlutých trikotech.
Cyklohlídky každoročně dohlížejí
na dodržování veřejného pořádku
a zajišťují dohled nad mobiliářem
v brněnských parcích a městských rekreačních oblastech.
„V minulosti se cyklohlídky osvědčily, proto jsme rozšířili počet lokalit, ve kterých se budou objevovat,“ uvedl Mgr. Pavel Šoba
z Městské policie Brno.

Své využití najdou hlídky na
kolech především tam, kde není
možné pro rychlý přesun použít
motorová vozidla. V letních měsících dohlédnou na veřejný pořádek v odpočinkových zónách, ke
kterým patří okolí Brněnské přehrady, Mariánské údolí v Líšni
a vinohradské Akátky. Cyklohlídky
se budou zaměřovat také na
dodržování pravidel silničního
provozu na cyklostezkách.


(red)

Více než 50 let se mohou lékaři systematicky celoživotně vzdělávat
V roce 1960 vzniklo Středisko
pro další vzdělávání středních
zdravotnických pracovníků,
volajících po systematickém
a celoživotním vzdělávání.
V lednu následujícího roku pak
byla činnost Střediska na Vinařské ulici v městské části Brno-střed slavnostně zahájena.
V roce 2003 změnilo zařízení
název na Národní centrum oše-

třovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.
Dnes je Centrum akreditovaným
zařízením s celorepublikovou
působností, které poskytuje širokou nabídku vzdělávacích programů specializačního vzdělávání,
kvalifikačních a certifikovaných
kurzů včetně dalších forem celoživotního vzdělávání zdravotnickým pracovníkům i široké veřejnosti.

Centrum pořádá konference,
workshopy a semináře, často ve
spolupráci se zahraničními partnery. Získalo také akreditaci ke
vzdělávání praktických lékařů pro
dospělé a praktických lékařů pro
děti a dorost. Má rovněž akreditaci
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků
v systému jejich celoživotního
vzdělávání.

V Centru jsou k dispozici pracoviště jeho jednotlivých úseků
a odborů, moderně vybavené
učebny, přednáškový sál. Je tu
také hotelová a stravovací část.
Komplex je obklopen zahradou,
která zejména v jarním a letním
období láká k procházce i posezení účastníky vzdělávacích akcí
i další návštěvníky.


(red)

Časopis dTest už radí i pomocí bezplatné elektronické poradny
Zřízením bezplatné elektronické poradny reaguje časopis
dTest na nárůst dotazů nespokojených spotřebitelů. Nabízí
také brožuru se vzory pro řešení nejčastějších problémů.
Kvalita potravin, podvodné obchody i nefér přístup prodejců
jsou témata, která se čím dál častěji dostávají do popředí zájmu
veřejnosti.
Spotřebitelé se o svá práva začínají více zajímat a zasazovat se
o ně. „Aktivní přístup spotřebitelů
oceňujeme a vycházíme jim
vstříc naší bezplatnou poradnou,“ vysvětlil vedoucí poradny
časopisu dTest Lukáš Zelený. Na
telefonních číslech 299 149 009
a 222 767 221 odborní poradci
už rok a půl odpovídají každý
všední den mezi devátou
a sedmnáctou hodinou na dotazy
z oblasti ochrany spotřebitele. Od
začátku letošního roku vyřešili
poradci a poradkyně více než pět
tisíc dotazů.

V reakci na tak velký zájem volajících je poradna nyní zpřístupněna široké veřejnosti také
v elektronické formě. Každý
zájemce tak může na stránce
www.dtest.cz/e-poradna zadat
svůj dotaz týkající se problémů
se zbožím a službami či příbuzných témat. Odpověď následně
obdrží e-mailem.
Na webových stránkách časopisu je také zdarma ke stažení brožura s názvem Základní vzory
pro řešení spotřebitelských problémů. Brožuru v elektronické
podobě lze objednat i telefonicky.
„Zákazníci tu najdou vzory pro
řešení nejčastějších situací, jakými jsou reklamace výrobků,
odstupování od smluv, reklamace vyúčtování služeb elektronických komunikací nebo reklamace vyúčtování elektřiny či plynu,“
dodal Zelený.
Občanské sdružení spotřebitelů
Test bylo založeno před dvaceti
lety a je vydavatelem časopisu
dTest. Na svých stránkách publi-

kuje výsledky nezávislých
a objektivních testů výrobků,
varování před nebezpečnými
a zdravotně závadnými výrobky,

informace o právech, která chrání spotřebitele a posilují jejich
postavení vůči prodávajícím.

(red)

Hudební škola připravuje
programy i pro nemluvňata
Základy hudebního vzdělání
pro děti už od čtyř měsíců
nabízí Hudební škola Yamaha.
Pro nejmenší děti připravila
hudební škola program s názvem Robátka. Vhodný je pro
děti od čtyř do sedmnácti měsíců. Na něj navazují První krůčky
k hudbě, které mohou navštěvovat děti od osmnácti měsíců
do čtyř let. Rytmické krůčky jsou
určeny předškolákům od čtyř do
šesti let. V září škola zve maminky s dětmi na bezplatné ukáz-

kové lekce a zápis do kroužků.
Vyučovat hudebním základům
bude v sídle Vesny na Údolní 10, v Solné jeskyni Brighite
na Staré 22, v Centru Majka na
Hybešově 8 a v Základní škole
Rašínova 3.
Podrobné informace a termín
konání je možné zjistit na telefonním čísle 603 943 213
nebo na stránkách
www.yamahaskola.cz/brno.


(red)
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Centrum denních služeb poslouží dospělým s tělesným postižením
Liga vozíčkářů nabízí každý
všední den tělesně postiženým
nové zážitky i individuální přístup.
V nových bezbariérových prostorách Centra denních služeb na
ulici Bzenecká najdou od září
tělesně postižení možnost naučit
se novým dovednostem nebo
sportovat. „Náš program je určený
lidem ve věku od devatenácti do
šedesáti čtyř let. Budeme se společně učit různým výtvarným technikám, vyzkoušíme si relaxační
cvičení i vzdělávací a tréninkové
programy. Plánujeme výlet za kulturou i sportem, vyzkoušet chceme pétanque nebo minigolf,“
popsala nabídku vedoucí programu Hana Svobodová.
Všechny aktivity jsou dobrovolné,
pokud by někdo raději pracoval
na počítači nebo se věnoval jiným
činnostem, najde v centru podle
Svobodové také podporu.
Centrum je otevřeno také klien-

tům s jiným než tělesným postižením. Před návštěvou je vhodná
konzultace, zda je pro konkrétního člověka nabízená služba vhodná.
Více na stránkách www.ligavozic.cz, informace podá také
Hana Svobodová na telefonu
537 021 485 nebo 777 010 335,
případně je možné obrátit se na
adresu hana.svobodova@ligavozic.cz.
 (red)

Portál CentrumBrna.cz nabízí informace o dění ve středu města
Na jedné webové adrese
mohou nejen Brňané nalézt
všechny aktivity, které se odehrávají ve středu města. Na
majitele karty BrnoCityCard
čekají v centru města výhody.
Na internetové adrese www.CentrumBrna.cz je možné najít pohromadě služby, kulturu, zábavu,
obchody i gastronomii. Tedy vše

potřebné pro návštěvu centra.
Návštěvníci stránek mohou využít
i přehledně organizovaný kalendář, který po kliknutí na datum
vypíše celý seznam akcí odehrávajících se v požadovaný den.
Portál vznikl letos a přestože je
teprve v záběhu, zaštiťuje již
kolem stopadesáti ziskových
i neziskových subjektů, jejichž
počet stále roste.

„Aktuální novinkou bude zavedení BrnoCityCard v polovině léta,
která nositelům zajistí nadstandardní zacházení v partnerských
podnicích. Záleží na jednotlivých
provozovatelích a jejich možnostech, ale pokud se u nich vykážete vlastní BCC, poznáte rozdíl,“
slibuje za CentrumBrna.cz Jan
Gerych.
Nyní portál vybízí ke spolupráci

všechny subjekty a provozy, které
působí v centru města, nebo
k němu mají nějaký vztah. Vítáni
jsou i pořadatelé kulturních,
společenských nebo sportovních akcí. Zájemci o uvedení
na portálu mohou psát na
vase@centrumbrna.cz.


(red)

Zdravá školka Žirafka přijímá děti ze všech městských částí
Školka v Jundrově nabízí celodenní pobyt už pro děti od šesti
měsíců. Slibuje rodinné prostředí, stravu v biokvalitě a velké množství kroužků. Děti zve
také na příměstský tábor.
Žirafka zahájí svůj provoz 1. srpna, na prohlídku svých prostor
v Jundrově na ulici Nálepkova 3
zve den před otevřením od desíti
do osmnácti hodin. Pro děti je
v rodinném domku se zahradou
vytvořeno bezpečné zázemí
vybavené hračkami a vzdělávacími pomůckami. Děti se tu

mohou cítit jako doma a zároveň
rozvíjet své dovednosti.
Pro nejmladší děti od šesti měsíců
do tří let je připraveno samostatné
oddělení nazvané Mimiškolka,
druhé oddělení bude sloužit starším dětem. Každé oddělení má
kapacitu dvacet dětí, samostatné
sociální zařízení a oddělenou ložnici. V mimiškolce o děti pečují
zdravotní sestry, v oddělení starších dětí kvalifikované učitelky
s pedagogickým vzděláním pro
předškolní výchovu.
Děti mohou ve školce pobývat
celodenně nebo navštívit jen
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dopolední nebo odpolední program. Nadstandardní službou je
noční a víkendová školka, hlídání
dětí v době nemoci v domácím
prostředí, zajišťované profesionálními pečovatelkami.
Stravu školka nabízí v Bio kvalitě,
děti mohou absolvovat saunování, plavání, základy tenisu, pohybové kroužky, logopedii, fyzioterapii, canisterapii, klinikklauny,
program zdravé zoubky, baby
masáže, školky v přírodě, víkendové a týdenní pobyty pro děti,
rodiče a prarodiče. O letních
prázdninách se děti mohou zapo-

jit do tří turnusů příměstských
táborů.
Součástí celotýdenního programu je taneční a dramatický kroužek, prvky sebeobrany zlepšující
postřeh, rychlost a obratnost,
kroužek angličtiny, výtvarných
technik a rukodělné dílny.
Přihlášky do školky nebo příměstského tábora a další informace zájemci naleznou na
www.skolkazirafka.cz, dotazy je
možné směrovat také na telefonní
číslo 775 703 556.


(red)

Rozhovor

Miloslav Bernátek: Raději se dívám do budoucna a plánuji, než rekapituluji
Nejlepším dobrozdáním pro
Miloše Bernátka a potvrzením
jeho manažerských kvalit jsou
především stovky a tisíce koncertů a pořadů, které za téměř
padesát let své činnosti
v oblasti „zábavního průmyslu“
uspořádal. A nejen v jeho
domovském klubu Šelepova
No.1, který se sám o sobě stal
v Brně legendou. Velkým oceněním jeho práce a kreativity
jsou jistě i slova jednoho z nejuznávanějších představitelů
zmíněné branže, kterým je
bezesporu Miroslav Donutil.
Ten o Bernym, neboť tak mu
jeho kamarádi a blízcí kolegové
říkají, prohlásil, že je to Karel
Gott mezi manažery českého
showbyznysu.

Co říkáte tomuto
hodnocení Miroslava
Donutila?
Mirka znám ještě z doby jeho studií a začátků na Provázku. Celá
ta jejich divadelní parta byla častým hostem diskoték u nás v klubu. Jak říká Bolek Polívka, chodili
na Šelepku „lovit ve smečce“.
Jsem rád, že když Mirek v roce
1990 Brno opustil, kontakty se
mnou a s naším klubem nepřerušil. Naopak. Vážím si toho, že svoje první zábavné televizní pořady
Pořád se něco děje a Furt ve střehu natočil právě v našem klubu.
A jestli je to i výsledkem toho jeho
úsměvného hodnocení, to se ho
můžete zeptat.

Vy jste se ale zasadil
i o další brněnská
mediální prvenství.
Je fakt, že historicky první přenos
dnes již bohužel neexistující televizní Noci s Andělem, kdy „andělský štáb“ opustil hnízdo na Kavčích horách a odjel na Moravu,
byl právě z našeho klubu v Šelepově ulici. Bylo to v sobotu
27. května posledního roku minulého století a velmi dobře si vzpomínám i na detaily. Třeba jak ještě
pět minut před začátkem nebyl
přítomen Bolek Polívka a nebo
jak Roman Horký všem vysvětloval, že si musíme vypnout mobily,
aby pak právě jemu v přímém přenosu zazvonil.

Živě se z vašeho klubu
vysílalo
i o silvestrovských nocích.
V klubu a v parku před klubem se
uskutečnilo několik dalších televizních záznamů i přímých přenosů. Ty byly třeba o prvních dvou
silvestrovských nocích nového tisíciletí, kdy byli diváci svědky kupříkladu úsměvné recitace Milana
Uhdeho nebo striptýzu Bolka
Polívky. „Objevili jsme“ a v přímém
přenosu oslavili „brněnskou půlnoc“ a nový rok jsme přivítali stylově ohňostrojem už ve 23 hodin.
Když se odbíjí poledne na Petrově
v jedenáct, tak přece i půlnoc musí
být v Brně v jedenáct. To dá přece
rozum, ne?

V každé vaší odpovědi
zaznívá nebo alespoň
rezonuje slovo Šelepka. To
je asi vaše srdeční
záležitost.
Je to tak. Začínali jsme už v roce
1969 a jsme nejstarším fungujícím
hudebním klubem u nás. Plakát,
který zval na první pořady, je dnes
v muzeu populární hudby v Praze.
Je na něm jméno dnešního světově uznávaného grafika Petra
Síse, toho jsem ještě před tím
pozval k pořádání první brněnské
diskotéky do Besedního domu
v Králově Poli, dále Jindry Eliáše,
Oskara Gottlieba, skupin Progress
Organization, Olympic, Atlantis
s Hanou a Petrem Ulrychovými
a další. Za těch více než čtyřicet
let vystoupilo na Šelepce několik
stovek osobností našeho hudebního, filmového, divadelního, sportovního a bůhví ještě jakého světa.
Tři premiéry nevyjímaje. Třeba
s paní Stellou Zázvorkovou jsme
slavili na Šelepce v roce 1972 její
padesátiny a když po oslavě svých
osmdesátin v roce 2002 a v rámci
našeho Festivalu pohodových filmů ve dvě ráno odjížděla, objednávala se už na letošek k oslavě
devadesátin.

Ví se o vás, že se ale
nebráníte spolupráci
s jinými kulturními
zařízeními a nezřídka jste
realizoval úspěšné akce
i mimo svůj hlavní stan.
Na jaké rád vzpomínáte?
Já se raději dívám do budoucna

Profil
a plánuji, než rekapituluji. Ale
vzpomínám, jak jsem ještě jako
voják základní služby organizoval
z Prahy tři brněnská představení
divadla Semafor v jednom dni.
A sál Stadionu na dnešní Kounicově byl ve všech případech
vyprodaný. Určitě taky nezapomenu na začátky skupiny Progress Organization, současný
Progres, které jsem dělal manažera a která se za čtyřicet let svého působení stala legendou naší
rockové hudby. Jednou jsem jim
nachystal na jeden den taky tři
koncerty. To by samo o sobě nebylo až tak světoborné, kdyby se
dopoledne nekoncertovalo v Praze, odpoledne v Brně a večer
v Bratislavě. A to nebyla dálnice.
Ale zvládlo se to bezvadně. Kluci
měli dobrý trénink a teď „na starý
kolena“ se jim to hodí (úsměv).

A co vystoupení světové
kapely Beach Boys v Brně
na zimním stadionu?
To byla moje manažerská maturita a jeden z prvních vítězných
zápasů s tehdy všemocným Pragokoncertem. Ale tato otázka by
si zasloužila alespoň stránkovou
odpověď.

Říkáte, že rád plánujete.
Co byste ještě chtěl?
Chtěl bych zastavit čas. Ale protože se mi tohle nedaří, snažím
se, aby se mi dařilo oslovovat
mladší a mladé publikum. Mám
radost z toho, že kromě vyzrálých
osobností přijímají moje pozvání
ke spolupráci i mladí a talentovaní
umělci. A chtěl bych mít trochu víc
času na přátele. Na ty, kteří o mně

Miloslav Bernátek se narodil
8. července 1947 v Brně. Vyučil
se sazečem, typografem,
a dodnes se podílí na organizování již pověstných setkání
vyznavačů této profese. Ještě
před vojnou se stal členem Klubu mladých cestovatelů v Brně
a inspirován aktivitami svého
otce organizoval nejrůznější
společenské akce. Jako voják
základní služby v Praze (1966
až 1968), organizoval kulturní
akce již na profesionální úrovni. Navazoval kontakty s předními umělci všech žánrů a těží
z nich dodnes. Ještě během
vojny se seznámil s novým
fenoménem konce šedesátých
let u nás – diskotékou. V lednu
1969 zorganizoval první diskotéku v Brně a 1. května 1969
stál u zrodu legendárního
brněnského hudebního klubu
ŠELEPOVA N°1, důvěrně zvaného Šelepka. Svůj otisk špičkového manažera a organizátora zanechal v Brně také
v prvních úspěšných letech
Boby Centra, v nově otevřeném IBC, ale teď už jeho srdce
bije výhradně pro Šelepku
a s ní spojené aktivity, Bolkovu
fotbalovou jedenáctku, Festival
pohodových filmů a mnohé
další. Jeho parťáky jsou spolumajitelé klubu Jiří Sedláček
a Karel Kroupa, který „vystřídal“ Bolka Polívku, a také Raid
Kahwaji, který má na Šelepce
v referátu gastronomickou úroveň. Miloš Bernátek fandí
Kometě, Zbrojovce a Brnu.

vědí všechno a mají mě pořád
stejně rádi.

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice
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Neziskové organizace

Skauti připravují pro děti a mládež volnočasové programy už sto let

Před sto lety se poprvé uskutečnil první skautský tábor.
Dodnes je pobyt na letním
táboře vyvrcholením celoroční
činnosti skautských oddílů.
Na pravidelných schůzkách
v klubovnách se členové skautu
po celý rok zábavnou formou
dozvídají vše potřebné pro výlety
a vícedenní výpravy do přírody.
Učí se poznávat rostliny, uzlovat,
zvládají základy táboření, ale
také zásady první pomoci a další
praktické dovednosti. Nabyté
zkušenosti pak zúročí na letních
táborech v období hlavních
prázdnin.
Nedílnou součástí programu
hnutí je dodržování skautských
zásad a slibu. Ty tříbí charakter
a nabádají k vzájemné pomoci
a pochopení.
Skautské organizace připravují

a také časopis pro vedoucí oddílů.
Dalšími organizacemi, které
sdružují brněnské skautské oddíly, jsou YMCA-Skaut ČR, skautské středisko Junbo a Skaut
ABS.
Skauting je výchovné hnutí, které učí děti a mládež užitečně
naplnit volný čas. Podporuje
jejich duševní i tělesný rozvoj
a vychovává je k po rozumění
a ohleduplnosti vůči druhým
lidem a přírodě. Jeho po čátky
spadají do roku 1907, kdy lord
Robert Baden-Powell of Gilwell
vedl první chlapecký tábor ve
skaut ském duchu. Už v roce
1909 začaly vznikat také dívčí
skautské oddíly. V začátcích pracovaly chlapecké a dívčí oddíly
samostatně, nyní jsou běžné
i smíšené jednotky.
Do českých zemí se skauting

program pro děti od pěti let. Nejmladší docházejí do oddílů světlušek a vlčat, starší do skautů
a skautek, pokročilejší a zku šenější jsou zařazeni do rangers
a roverů. Pro dospělé členy je
určený oldskaut.
Základní organizační jednotkou
skautu je družina. Několik družin
tvoří oddíl, ty se sdružují ve střediscích.
Největší skautskou organizací
v České republice je Junák, jeho
základnu tvoří čtyřicet šest tisíc
členů, což představuje devadesát procent všech českých skautů.
V Brně má Junák více než dva
tisíce členů v šestnácti střediscích, pro které připravuje program ve čtyřiceti klubovnách.
Vydává také vlastní časopisy pro
jednotlivé věkové kategorie skautů, jejich rodiče a příznivce,

dostal v roce 1911 díky pražskému učiteli Antonínu Benjamínu
Svojsíkovi. Ten v roce 1912 uspořádal první český tábor. Historie
skautingu byla několikrát přerušena. Nejdříve nacistickou okupací, dále pak za vlády komunismu. V období Pražského jara bylo
hnutí krátce obnoveno, rozvíjet
se ale mohlo až po sametové
revoluci.
Skautskými oddíly od doby vzniku prošlo na půl milionu lidí, mezi
nimi i řada významných osobností, například bývalý prezident
Václav Havel či režisér Jiří Menzel.


(red)
Foto: Filip Blažek (vlevo)
a Kamila Hrčková

Oprava Kaprálova mlýna patří k největším skautským projektům
Deset kilometrů od Brna otevřou skauti počátkem září ekologické středisko výchovy.
Zařazeno bude do mezinárodní sítě skautských ekocenter.
Otevřením a provozováním střediska ekologické výchovy v rekonstruovaném Kaprálově mlýně
nedaleko Ochozu u Brna chtějí
skauti vykročit vstříc druhému
skautskému století. Předpokládají, že bude stejně složité jako
to minulé. „Podobně, jako se naši

předkové potýkali s totalitními
režimy, budou se naši nástupci
muset vypořádat s úbytkem
neobnovitelných zdrojů a znečištěním životního prostředí,“ uvedl
člen projektového týmu Ivo Brzobohatý.
Až do zahájení současné rekonstrukce byl mlýn nejvýznamnější
mezinárodní skautskou základnou v České republice. Po znovuotevření se jako první centrum
v postkomunistických zemích
zapojí do mezinárodní sítě skaut-

ských ekologických základen.
Konat se zde budou environmentální programy především pro
středoškoláky, ale také vzdělávací kurzy pro pedagogy mimoškolní výchovy a studenty vysokých škol. Široké veřejnosti
zařízení poslouží jako informační
bod a ukázka instalací ekologicky
šetrných technologií.
Kaprálův mlýn, dříve Horní mlýn,
je stavbou z osmnáctého století.
V roce 1993 budovu v restituci
získala zpět do svého vlastnictví
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Zdena Kaprálová, která ji pronajala na devětadevadesát let Junáku, svazu skautů a skautek.
Podle dohody o pronájmu se
z mlýna stalo místo s celoročním
provozem, přístupné skautům
i jiným dětským organizacím
z celého světa. V roce 2007 dcery
Zdeny Kaprálové mlýn skautům
darovaly.


(red)

Volný čas

Koupaliště Riviéra vítá plavce v nově zahradnicky upraveném areálu
Areál koupaliště prošel před
letošní sezonou zahradnickými
úpravami, přibylo dětské hřiště
a nové lavičky. Plavání je zde
možné doplnit návštěvou fit
centra, zahrát si beachvolejbal
nebo pétanque.
Vstup do bazénové části Riviéry
je pro návštěvníky otevřen od
devíti hodin ráno do devíti večer.
Připraveny jsou zvýhodněné celodenní vstupy. Rodinám s dětmi
nebo seniorům, kteří vlastní slevový pas, bude ve stanovených
termínech poskytnuta sleva ze
základního vstupného ve výši
padesáti procent.
„V sezoně chystáme mnoho
zábavných akcí a animačních
programů pro děti i jejich rodiče.
Každou neděli se budou v areálu
hrát beachvolejbalové turnaje, do
kterých se týmy mohou volně
registrovat. Návštěvníkům je také
k dispozici pétanquové hřiště, fit

centrum a několik stanovišť
s různými druhy občerstvení,“
informovala tisková mluvčí společnost Starez – Sport Simona
Měkynová.
Ke koupání zve kaskáda tří bazénů v umělém říčním korytě, které
bylo vytvořeno v bývalém slepém
rameni. Hloubka celého bazénového koridoru je odstupňovaná.
První část začíná brouzdalištěm
pro děti, na něj v podobě mírné
říční zátoky navazuje bazén pro
neplavce. Hloubka zde dosahuje
maximálně jednoho sta sedmdesáti centimetrů, slouží proto
především pro relaxaci a odpočinek nepříliš zdatných plavců. Pro
sportovnější plavání je určený plavecký bazén, který je oblíbený
hlavně pro svou padesátimetrovou délku. Kapacita všech tří
bazénů je více než dva tisíce
osob.
Přes bazénový komplex vedou
dva mosty, umožňující snadný

a pohodlný pohyb po areálu
a výhled na celou vodní část. Rozsáhlé travní plochy slouží pro relaxaci nebo různorodé sportovní
činnosti.
Areál je vhodný pro handicapované osoby, sportovce i rodiny
s dětmi. Návštěvníci mohou využít
šatny a skříňky pro odložení cenných věcí a oblečení. Pro ty, kteří
i při letním odpočinku potřebují
internet, je v areálu připojení
k WIFI zdarma.
Provozovatelem Riviéry je společnost Starez – Sport, která pravidelně připravuje areál pro nadcházející letní sezonu a snaží se
postupnými kroky modernizovat
a zvelebovat celý komplex.
V letošním roce byly provedeny
rozsáhlé zahradnické úpravy, což
výrazně napomohlo atraktivnějšímu a svěžejšímu vzhledu koupaliště. Staré stromy a keře byly
vykáceny a nahrazeny nově vysazenými rostlinami. Značných

změn dostály také travnaté plochy, které byly nově osázeny.
Návštěvníci ocení nově instalované lavičky nebo nově vybudované dětské hřiště. Na první
pohled méně viditelnou změnou
je rozsáhlá renovace technického
zázemí strojovny pro úpravu
bazénové vody.
Historie areálu Riviéra sahá až
do počátku 19. století, ve kterém
byla Dr. Baierem vystavěna klasicistická budova Lázní. Záměr
vytvoření koupelových lázní se
však u Brňanů nesetkal s velkým
obdivem a proto byl komplex prodán. Areál od této doby prošel
několika změnami a vystřídal
několik vlastníků.
Více informací o jednotlivých
akcích a aktuálním dění na Riviéře je možné najít na internetových
stránkách www.rivec.cz.


(red)

Na Kraví horu mohou zavítat plavci i milovníci plážového volejbalu

Sportovní a rekreační areál
Kraví hora zahájil provoz venkovního koupaliště 1. června.
Kromě koupání a sportování
zde na návštěvníky čeká také
řada zajímavých akcí.
Venkovní letní areál je o prázdninách otevřen každý den od
devíti do dvaadvaceti hodin,
v případě nepříznivého počasí
bude v provozu pouze krytý
bazén. Na plavce čeká na venkovním koupališti padesátime-

trový nerezový bazén s vodními
atrakcemi, vyzkoušet je možné
třeba vodní lavici nebo masážní
chrliče. Pro kondiční plavání jsou
vyhrazeny tři dráhy, hlavně děti
ocení skluzavku. Dětský bazének nabízí perličku, vodního ježka či hříbek. K příjemnému slunění vybízejí venkovní travnaté
terasy v okolí bazénů.
Kapacita venkovního bazénu je
tisíc sedm set lidí na hodinu.
Obsazenost včetně teploty vody
a vzduchu se návštěvníci dozvě-

dí z elektronických informačních
panelů. Přístup k bazénům je
bezbariérový, návštěvníkům jsou
bezplatně k dispozici samoobslužné skříňky na uložení šatstva
a občerstvení.
„Letos v areálu zájemce o sport
potěší dva nově upravené kurty
na plážový volejbal a nové dětské hřiště v zadní části. Na terasách umístíme speciální trampolíny pro skupinové cvičení pod
vedením instruktora, uskuteční
se další ročník soutěže Bikiny

Contest a kulturním zážitkem by
měl být srpnový koncert Petera
Lipy,“ seznámil s novinkami a připravenými letními akcemi ředitel
areálu Mgr. Evžen Hrubeš. (Více
o připravovaných akcích v areálu
koupaliště na Kraví hoře na straně 27 tohoto čísla zpravodaje,
pozn. red.)
Zájemcům o házenou, malou
kopanou, nohejbal či odbíjenou
je k dispozici multifunkční plocha
s umělým trávníkem.
Pokračování na straně 26
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Volný čas
Pokračování ze strany 25
Pro malou kopanou je vhodné
hřiště s travnatým povrchem.
Stejně jako kurty pro plážový
volejbal jsou hřiště v provozu od
května do konce října.
Pro dětské radovánky je v zadní
části areálu velké pískoviště,
lanová pyramida a další atrakce.
Sportovní a rekreační areál Kraví hora je příspěvkovou organi-

zací městské části Brno-střed,
více informací o připravovaných
akcích, otevírací době a cenách
vstupného zájemci najdou na
www.kravihora-brno.cz.

(red)

Zřizovatelem
je
městská část

BRNO-STŘED

Prázdninové dílničky nabídnou dětem šití na stroji i výrobu vitráží
V Centru pro rodinu a sociální péči na Josefské 1 připravili pro děti, které zůstávají
o prázdninách ve městě, tvořivé dílničky.
Pro dívky ve věku od osmi do
čtrnácti let je připravena tvořivá
dílnička od 30. července do
3. srpna. Od půl deváté do dvou
hodin odpoledne zde budou moci
tvořit z plsti, korálků nebo vyzkoušet různé výtvarné techniky. Dvakrát v týdnu navštíví Výtvarnou

dílnu Loučka na Husově ulici, kde
na ně bude čekat šití na stroji
a výroba vitráží Tiffany.
„Do druhých dílniček, které se
budou konat od 8. do 31. srpna,
chceme zapojit i chlapce. Pokud
se jich přihlásí více, tvořivý program budeme přizpůsobovat
jejich zájmům. Věková hranice
dětí je zde určena od osmi do třinácti let,“ uvedla Monika Janečková z Centra pro rodinu a sociální péči. Cena dílniček je devět set
padesát korun za jeden týden.

Získat více informací o připravovaných dílničkách a přihlásit se
na ně je možné na telefonním

čísle 542 217
731 402 731.


464

nebo
(red)

Gastronomické slavnosti v Brně se ponesou v regionálním duchu

Místní lahůdky a seznámení
s jejich cestou od vidlí až na
vidličku slibují gastronomické
slavnosti Jídlo zblízka.
Ve třinácti brněnských restauracích připraví od 9. do 29. července
degustační menu z čerstvých
sezonních surovin od regionálních producentů. Tříchodová
menu uvaří zapojené restaurace
pouze ze špičkových lokálních
surovin.
Speciální jídelní lístek dovolí osob-

ně se seznámit se sedláky, vinaři
i malovýrobci delikates, kteří svoji
práci nepřestali dělat s láskou.
Letní slavnosti také umožní
vyzkoušet pod dohledem odborníků tradiční kulinářská řemesla,
naučit se klasické recepty a na
degustačních večerech ocenit
půvab moravských vín.
„Slavnosti v letním období vhodně
doplňují kulturní nabídku města
Brna, vytvářejí pohostinnou atmosféru a umožňují si léto v Brně
naplno užít,“ uvedla Lucie Frga-
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lová ze sdružení Slow Food Brno,
které Slavnosti organizuje a které
v Brně prosazuje návrat místních
surovin a tradic „pomalého jídla“.
V doprovodném zábavně-vzdělávacím programu se návštěvníci
dozvědí, jak jednoduše a šetrně
zpracovat kvalitní místní potraviny
pro rozvinutí jejich potenciálu
a gurmetský zážitek. V dílnách
„Naučte se řemeslu“ pozvaní farmáři, vinaři, majitelé rodinných
pivovarů, kuchaři i cukráři osobně
představí své umění a umožní si

je vyzkoušet. Druhého ročníku
gastronomických slavností Jídlo
zblízka se účastní brněnské podniky Bistro Franz, Borgo Agnese,
Boulevard, ERA, Green, Jednička, La Bouchée, Leporelo+,
Noem Arch, Ristorante Piazza,
Starobrněnská pivnice na Divadelní, Šelepka a U Kastelána.
Kompletní program a rezervační
systém Slavností najdou zájemci
na www.jidlozblizka.cz.


(red)

Volný čas

Peter Lipa představí na Kraví hoře písně ze svého nového alba
Příznivci jazzu a blues se patnáctého srpna mohou těšit na
koncert renomovaného slovenského zpěváka.
Písně z nového autorského alba
s názvem Lipa 68 zazní na koupališti Kraví hora, které je příspěvkovou organizací městské části
Brno-střed. Peter Lipa vsadil při
práci na novém albu na dva producenty. Jedním z nich je jeho syn
Peter Lipa mladší, druhým Lubor
„Umelec“ Priehradník. Se svým
synem zpěvák spolupracoval už
na předchozích albech i koncertech. Lubor „Umelec“ Priehradník
je známý slovenský producent
a trumpetista. „Hlavním důvodem
pro spolupráci s ním byl jeho cit
pro práci s elektronikou a počíta-

čovou hudbou,“ uvedla manažerka Lipy Katarina Ovseníková.
Autorsky jsou pod deskou podepsaní Peter Lipa se svým synem.
Výjimkou je závěrečná skladba
Hmla, na které spolupracoval
s Martinom Gašparom.
Předchozí album získalo nejen
platinovou desku za prodej, ale
také novou řadu fanoušků nejen
na Slovensku, ale i v zahraničí. To
se odrazilo i na výběru a přípravě
nových skladeb. Celkem jich
posluchači najdou na albu dvanáct, polovina z nich je nazpívaná
ve slovenštině, druhá půlka
v angličtině. Slovenské písně
otextoval Rudo Rusňák a Milan
Lasica, anglické Peter Kollár, Juraj
Paliesek, Christian Webber a Linda De Bruyn Tailor. Album Lipa 68

vychází po sedmi letech od zpěvákova předchozího alba Lipa
spieva Lasicu.
V případě nepříznivého počasí
bude koncert přesunut do jiného

objektu. Informace o začátku koncertu i náhradním místě konání
budou zájemcům k dispozici
na webu koupaliště
www.kravihora-brno.cz.  (red)

Na příměstském táboře se mohou učit anglicky už děti od pěti let

Při honbě za pokladem a na připravených výletech se děti procvičí v anglickém jazyce.
Tábor nabízí výuku angličtiny
metodou Helen Doron, které se
děti budou věnovat dvě hodiny
denně. Zbytek dne vyplní hry rozvíjející jazykové, hudební, pohybové a matematicko-logické

dovednosti. „Angličtina Helen
Doron je jednou z nejmodernějších metod výuky cizího jazyka
a jsme rádi, že si ji mohou děti na
táboře vyzkoušet,“ řekla ředitelka
pořadatelské Jazykové školy
Aspena Jana Pokorná.
Výuka angličtiny nebude probíhat
jen v učebnách jazykové školy,
ale bude také součástí výletů do

brněnské zoologické zahrady
a hvězdárny na Kraví hoře. I když
název tábora napovídá, že pro přihlášení dětí je nutná znalost
angličtiny, týden je vhodný i pro
úplné začátečníky.
Jako většina příměstských táborů
má i tento svoje téma. Děti se vžijí
do role přírodovědných badatelů
a kvůli honbě za pokladem se

vypraví do různých konců světa
a vesmíru.
Více informací o termínech příměstských táborů nebo o kurzech
angličtiny Helen Doron zodpoví
koordinátorky výuky na telefonním čísle 541 211 651 nebo
e-mailem na vyuka@aspena.cz.


(red)

Nejhezčí dívky soutěže Bikini Contest se utkají ve veslování
Dívky na koupališti Kraví hora
předvedou svůj půvab v bikinách, ale soutěžit budou ve
veslování nebo o nejrychleji
vypitý koktejl.
Deset finalistek uvidí návštěvníci
koupaliště Kraví hora na červencovém finále Bikini Contest. Dívky
se nejdříve předvedou v bikinách,

zatancují a také se v rozhovoru
s moderátorem svěří se svými
názory.
„Stejně jako v loňském roce jsme
pro dívky připravili soutěž ve
veslování a závod o nejrychleji
vypitý koktejl. Na závěr nebude
chybět přehlídka luxusní brněnské módní značky, kterou prozatím nebudeme prozrazovat,“

pozval diváky Jan Gabaj z pořádající agentury.
Dívky bude hodnotit porota, ve
které usedne mezi jinými také loňská vítězka soutěže Zuzana Jedličková. Vítězky si odnesou ceny
v hodnotě až šedesáti tisíc korun.
Termín konání soutěže není pevně stanovený, odehraje se v druhé
polovině července. Přesné datum

zveřejní na svých webových
stránkách www.kravihora-brno.cz
koupaliště Kraví hora a organizátor soutěže na www.bikinicontest.cz několik dní před termínem
tak, aby se soutěž mohla odehrát
za slunného počasí ve venkovním
areálu. Už teď je na stránkách
soutěže možné tipovat, která
z dívek letos vyhraje.
 (red)
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Volný čas
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Kultura

Na Bohemia JazzFestu zahraje mistr indické hudby Trilok Gurtu

Přípravy sedmého ročníku
mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest jsou

v plném proudu. V červenci
zavítá na náměstí Svobody světová jazzová špička.

Brno je jedním z osmi českých
a moravských měst, do kterého
v letošním roce zavítá mezinárodní festival Bohemia JazzFest.
Devatenáctého července čeká na
posluchače to nejlepší z jazzové
světové tvorby současnosti. Představí se kapela Jazzatour z Ruska, Bastion Stein Quartet
z Rakouska, dánští Sinne Eag
Quartet a Trilok Gurtu z Indie.
„Trilok Gurtu je mistr indické hudby interpretované na tabla, percussion a „západní“ bicí. Jeho
projev je unikátním hybridem
bubenických stylů Východu
a Západu,“ upozornila na jednoho
z vystupujících členka organizačního týmu Martina Menčíková.

V jazzovém světě je populární
díky spolupráci s Donem Cherrym, Johnem McLaughlinem,
Joem Zawinulem nebo Patem
Methenym. Poprvé se proslavil ve
Spojených státech amerických
coby člen slavné kapely Oregon.
Více o festivalu a programu připraveném nejen v Brně, ale také
v Praze, Plzni, Domažlicích, Olomouci, Táboře, Českých Budějovicích a Prachaticích na www.bohemiajazzfestival.cz.
 (red)

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Záblesky v šeru vystavuje Jef Kratochvil téměř po třiceti letech
Nahlédnout do tvůrčího prostředí výtvarníků z brněnského
regionu v období normalizace
mohou návštěvníci do 16. srpna.
Výstava brněnského fotografa Jefa
Kratochvila s názvem Záblesky
v šeru/Dech brněnských ateliérů
byla v Kapli Paláce šlechtičen zahájena 25. května. Snímky dávají
nahlédnout do tvůrčího prostředí
sochařů, malířů, restaurátorů
a oděvních výtvarníků pracujících
v brněnském regionu v období
doznívající normalizace let 1980 až
1985. Fotografie jsou dotvořeny
kombinací s drobným dílem zobrazovaného umělce.
Výstava měla svoji premiéru
v roce 1985, kdy byla instalovaná
v Malé galerii Československého

spisovatele na České ulici v Brně.
„Téměř třicet let fotografie opatruji
ve svém archivu. Nápad znovu
uspořádat výstavu vznikl vlastně
náhodně při rozhovoru s ředitelem
Moravského zemského muzea
Martinem Reissnerem,“ uvedl Jef
Kratochvil. Díky jeho fotografiím si
návštěvníci mohou znovu připomenout řadu tvůrčích osobností, které
již z velké části svůj štětec definitivně odložily.
Jef Kratochvil je fotografem Městského divadla Brno, pracuje jako
šéfredaktor časopisu Dokořán,
vydává časopis Colosseum, publikuje v kulturních novinách New
Express. V roce 1999 byl nominován na cenu Alfréda Radoka za
divadelní fotografii.
 (red)
Foto Jef Kratochvil

Bohatství Iberského poloostrova je tématem španělského festivalu
Festival španělské kultury Ibérica 2012 představí své umělce
na koncertech v Praze, Brně,
Boskovicích a letos poprvé
i v Letovicích v termínu od
14. do 18. srpna.
Tématem letošního ročníku je kulturní bohatství Iberského poloostrova, reprezentované tentokrát
umělci nejmladší generace. Také
proto nese letošní ročník festivalu
název Arte Joven (Mladé umění).
Pro devátý ročník se pořadatelům
jako hlavní hvězdu podařilo získat
fenomenální tanečnici Belén

López s její skupinou. Ta se blýskne svým vystoupením v pražském
divadle Hybernie 17. srpna i o den
později na závěrečném galakoncertu v Boskovicích.
Součástí festivalu budou již tradičně hudební a taneční tvůrčí
dílny za účasti tuzemských
i zahraničních lektorů. Nebude
chybět ani teoretický seminář
zaměřený na historii a vývoj flamenca a jeho jednotlivých stylů.
Milovníci flamencového tance,
kytary, perkusí, kastanět, salsy
i argentinského tanga tak budou
mít letos opět celých pět dní na

to, aby jim přešly do krve i ty nejzapeklitější rytmy a taneční krea-

ce. Více informací na
www.iberica.cz.

 (red)
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Kultura

Léto v Brně rozezní rytmy flamenca i vřava historické bitvy
Turistické informační centrum
zve na Mezinárodní kytarový
festival a na oslavu výročí
úspěšné obrany města proti
Švédům v době třicetileté války.
Mezinárodní kytarový festival
Brno zahájí 5. srpna na Špilberku
špičkový španělský kytarista
Oscar Herrer koncertem s názvem Flamenco Night. Festival
bude pokračovat až do 11. srpna
na Nové radnici dalšími šesti koncerty, na kterých zahrají renomovaní kytaristé z Mexika, Itálie,
USA a České republiky.

Bitevní scény, pochod vojsk nebo
ohňostroj oživí ulice centra města
17.–19. srpna. Na Radnické ulici
bude možné navštívit dobový jarmark nebo nahlédnout do zákulisí
vojenského ležení. Stranou nezůstane ani brněnské podzemí,
které bude oživeno stejně jako
brněnské ulice. Návštěvníci centra
města si tak budou moci připomenout hrdinství malé skupiny obránců města, která s pomocí obyvatel
v roce 1645 odolala útoku přesily
švédských vojsk generála Lennarta Torstensona.
Více na www.ticbrno.cz.  (red)

Hudební festival Špilberk slibuje umělecký zážitek pod širým nebem

Na velkém nádvoří hradu Špilberk zazní v srpnu symfonie,
klavírní koncert i skladby rockových legend.

Letošní třináctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu
zahájí 11. srpna Filharmonie Brno
pod vedením dirigenta Ondreje

Olose. Na koncertě zazní výběr
ze symfonie Bedřicha Smetany
Má vlast a Symfonie č. 9 e moll,
opus 95 „Z nového světa“ Antonína Dvořáka.
Na druhém koncertě 14. srpna
posluchačům předvede Brněnská
filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila klavírní koncert F dur
George Gershwina a Symfonii
č.5 e moll opus 64 Petra Iljiče Čajkovského. Na klavír zahraje Karel
Košárek.
Festival uzavře 16. srpna Metropolitní filharmonický orchestr pod
vedením Ariella Sharona skladbami rockových legend, na kterém v netradičních aranžmá zazní
například skladby Led Zeppelin,
Pink Floyd, Erika Claptona a dal-

ších. Zpěvem orchestr doprovodí
Jiří Zonyga.
Organizátorem festivalu je Filharmonie Brno. Festival se za dobu
svého konání stal respektovanou
a vyhledávanou hudební událostí,
která přivádí do Brna významné
české i zahraniční umělce. Záštitu
nad ním převzal starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.


(red)
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BRNO-STŘED

Měsíc autorského čtení letos zavítá do vod slovinské literatury
V první polovině prázdnin Brno
znovu ožije literaturou. První
červencový den odstartuje další
ročník středoevropského festivalu Měsíc autorského čtení.
Festivalové dny potěší milovníky
literatury denně mezi prvním
a jednatřicátým červencem v Divadle Husa na provázku. Program
každý den zahajuje v 17.30 hodin
Audiovizuální kabinet, který publiku nabízí z poloviny projekce filmů
o literatuře a z poloviny poslech
literárních audionahrávek z archivu Českého rozhlasu Brno. A to
vše za účasti tvůrců či účinkujících, kteří s publikem čile besedují.

Od 19.00 hodin Audiovizuální
kabinet střídá autorské čtení
slovinského spisovatele. Právě
Slovinsko je v letošním roce
čestným hostem festivalu. V průběhu festivalu se tak autorů
a autorek ze Slovinska představí jednatřicet. Z dramaturgického hlediska je tato zahraniční
linie postavena pestře a shrnuje
velmi reprezentativní vzorek
současného slovinského písemnictví.
Denní program pravidelně od
20.30 hodin uzavírá večer
s českým nebo slovenským
spisovatelem. Účast přislíbili
například Irena Dousková,
Arnošt Goldflam nebo Daniela
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Kapitáňová. Vstupné na veškeré
akce spojené s festivalem je
zcela dobrovolné. Více informací o festivalu a detailní pro-

gram je na www.autor ske cte ni.cz.

(red)
Foto David Konečný

Kultura

Letní shakespearovské slavnosti zvou hned na tři premiérové hry

Na velkém nádvoří hradu Špilberk se divákům představí pět
her dramatika Williama Shakespeara, nastudovaných výhradně pro tuto příležitost.Tři z nich
uvidí premiérově.

Letní shakespearovské slavnosti
zahájí 20. a 21. července premiérová komedie Dvaja páni z Verony. Představí se v ní Martin Zounar, Zuzana Norisová nebo Cyril
Drozda z HaDivadla v režii slovenského divadelníka a hu -

debníka Petera Mankoveckého.
Druhou premiérou bude 23.
a 24. července drama Richard III.
V hlavních rolích zaujmou herci
Jiří Langmajer a Klára Issová.
S poslední letošní premiérou,
komedií Marná lásky snaha, přichází 26. a 27. července ostravský spolek PaS de Théâtre. Slibuje ohňostroje slovních hříček,
ale také plnokrevné fyzické divadlo ostravských herců. V jedné
z rolí se představí i Michal Kavalčík známý jako Ruda z Ostravy.
Diváci se mohou také těšit na nejúspěšnější představení loňských
slavností, Zkrocení zlé ženy.V režii
Daniela Spinara uvidí 28. a 30.července Romana Zacha a Tatianu
Vilhelmovou, kterou v roli Kateřiny
bude alternovat Jana Stryková.

V dalších rolích vystoupí Vojtěch
Dyk, David Novotný a další.
V hlavních rolích Veselých paniček
windsorských diváky rozveselí
2. a 4. srpna Bolek Polívka se
Simonou Stašovou v režii Jiřího
Menzela.
Představení začínají vždy v půl
deváté, odehrány budou za každého počasí na velkém nádvoří
hradu Špilberk. Vstupenky lze
zakoupit v centrálním předprodeji
Turistického informačního centra
města Brna na Běhounské 17 ve
všední dny od desíti do osmnácti
hodin. Rezervovat nebo zakoupit
lze vstupenky také v síti Ticketportal na www.ticketportal.cz.


(red)
Foto Viktor Kronbauer

Polski film o absurditě hereckého života promítne kino Art

Nový celovečerní film režiséra
Marka Najbrta Polski film bude
11. července, den před jeho
slavnostní premiérou v Praze,
promítat kino Art.
Film balancující mezi realitou a iluzemi vznikl podle scénáře Roberta Geislera, Benjamina Tučka
a Marka Najbrta. V hlavních rolích
se v něm poprvé sešli brněnští
herci Marek Daniel, Pavel Liška,
Tomáš Matonoha a Josef Polášek.
„Když jsem s jmenovanými herci
před časem natáčel pro brněnskou televizi pořad Komediograf,

ukázalo se, že tihle dávní přátelé
a spolužáci z JAMU spolu už dlouho touží natočit film. Na vzniku
námětu i scénáře s námi všichni
čtyři intenzivně spolupracovali.
Absolvovali jsme několik soustředění na chalupě Tomáše Matonohy, vyslechli si mnoho podrobností
z jejich životů, zažili hodně zábavy,
ale třeba i nefalšovanou hádku
Lišky s Danielem, jejíž fragmenty
se posléze dostaly do scénáře,“
přiblížil film režisér a spoluautor
scénáře Marek Najbrt.
Proces výroby urychlily peníze
a koprodukce s Polskem. Vstup

polského koproducenta tvůrci
využili producentsky i scenáristicky. Vedle čtveřice hlavních protagonistů, Jany Plodkové, Lucie
Benešové a dalších českých herců, v něm hrají také populární polští herci Katarzyna Zawadzka
a Krzysztof Czeczot. Během čtyřiceti natáčecích dnů se štáb přesunoval po ose Karlovy Vary – Praha – Brno – Beskydy – Krakov.
V Polskem filmu se prolíná několik
rovin. Fikce a realita, soukromý
a pracovní život hlavních protagonistů, peripetie vzniku filmu od
prvního nápadu, tisková konfe-

rence na karlovarském festivalu,
příchod polského koproducenta
a slavnostní premiéra.
Film vypráví o tom, jak se jeden
herec, který nemá profesní příležitosti, rozhodne natočit film společně se svými bývalými spolužáky a obsadit je i sebe do hlavních
rolí a zoufale se mu to nepovede.
„Rozhodně je to film, který diváci
ještě neviděli. Já osobně jsem
něco takového viděl poprvé,“ řekl
scenárista Robert Geisler.


(red)
Foto Pavel Havlena
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Inzerce

EDUCAnet Brno

člen sítě soukromých středních škol

ODBORNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

(říjen 2012 až květen 2013)
EDUCAnet - Střední odborná
škola a gymnázium Brno, o.p.s.
Arménská 21, Brno-Bohunice
Tel.: 774 073 317, 774 773 359
E-mail: brno@educanet.cz
Web: brno.educanet.cz

X Nabízíme kurzy pro žáky ZŠ, SŠ, studenty VŠ, matky na RD, pracující i seniory
X Kurzy budou probíhat v odpoledních až večerních hodinách
X Přihlášku (na webu) posílejte e-mailem nebo poštou do 31. 8. 2012

• Anglický jazyk • Německý jazky • Španělský jazyk
• IT a programování (JAVA, HTML, CSS, PHP)
• Do světa bez CK - kurz zaměřen na ind. cestování

 

 

    ;

'

    !
 =&   &  

 "  
#$
 &  <;&

%&  

" '

 
()*)*+,+-.+/  .  (
/ 01213450( 2* 67895$395055###

6!: 6;

32
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2012

STAVEBNÍ PRÁCE
Řemeslníci – živnostníci Vám zajistí od rozpočtu až po úspěšné
dokončení jakékoliv stavební zakázky. Stavíme od základů, provádíme
veškeré rekonstrukce, výměny oken, zateplení, opravy střech, uděláme
koupelnu Vašich snů. Na práci dáváme standardně 5ti letou záruku.
V případě zájmu podrobnější informace:
mobil 732 534 550, e-mail gurustav@seznam.cz.

