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Není u nás mnoho zpěvaček, které by se s bravurou a noblesou pohybovaly v jazzové a swingové kuchyni a které dovedou zároveň připravit chutnou a výživnou krmi i v popovém
tyglíku. Jednou z mála takových „kuchařek“
je žilinská rodačka a naturalizovaná Brňanka
Helena Blehárová.
Pokračování na straně 12
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V centru Brna začíná nová tradice:
Jednodenní festival Hvězdy nad Kraví horou
Program plný zábavy, hudby i osvěty
zakončený ohňostrojem – takový bude
první ročník akce Hvězdy nad Kraví horou,
která se uskuteční v pátek 25. května.
„Uvítali jsme, že se úvodní prelude přehlídky
Starobrno Ignis Brunensis vrací tam, kde se
před patnácti lety začínalo, a to do parku na
Kraví hoře,“ řekl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a dodal: „A protože
ve stejném období již třetím rokem pořádáme
na našem koupališti na Kraví hoře program
s neziskovkami a se složkami Integrovaného
záchranného systému, rozhodli jsme se
všechny aktivity soustředit do jednoho dne
a nabídnout lidem celodenní zábavu s trochou
poučení, dobrou muziku a na závěr ohňostroj.“
Program Hvězd nad Kraví horou tak už v dopoledních hodinách nabídne v areálu koupaliště
ukázky práce a techniky Zdravotní záchranné
služby Jihomoravského kraje, Městské policie
Brno, Policie ČR, Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje či Vodní záchranné služby Brno-střed. Zhruba v poledne pak

začnou oslavy 20. narozenin Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, kde si na své přijdou jak děti, pro které budou připraveny různé
soutěže a atrakce, tak dospělí, kteří budou
moci navštívit zónu prevence s pestrou škálou
poradenství. Po celý den se také v areálu
budou prezentovat neziskové organizace, které působí na území městské části Brno-střed.
Odpoledne se dění postupně přesune do
hvězdárny a planetária, kde se bude v několika blocích od 16.00 do 19.00 hodin hrát pro
nejmenší pohádkové představení Kouzelný
ohňostroj, a především do parku na Kraví hoře
do prostoru nad konečnou tramvaje. „Od šesté
hodiny chystáme několik zajímavých koncertů, přičemž tou hlavní hvězdou je ve 20.00
hodin kapela Čankišou,“ popsal plány organizátorů starosta Šťástka.
S výjimkou představení v planetáriu je na
celou akci, která se koná za každého počasí,
vstup zdarma. Detailní program bude zveřejněn na webu www.hvezdynadkravihorou.cz.

(red)
Pokračování na straně 7
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Farmářské dny na Římském náměstí poprvé
proběhnou v sobotu
2. června. S myšlenkou
přinést přímo do centra
Brna produkci malých
chovatelů a pěstitelů či
drobných prodejců jsme pracovali několik měsíců. Nakonec padla naše volba
na takzvané Římské náměstí, což je tradiční a vžitý název pro Františkánskou
ulici, spojující Masarykovu a Josefskou.
Toto magické zákoutí je neprávem opomíjené, a tak se mu tímto pokusíme
vtisknout novou tvář. Pro začátek jsme
se rozhodli pro měsíční periodicitu akcí,
konkrétně vždy pro první sobotu v měsíci. Pokud bude ze strany návštěvníků
i prodávajících o tuto aktivitu zájem, jsme
připraveni dění postupně rozšiřovat. Farmářské dny by podle nás neměly být jen
místem pro nakupování, ale také pro
setkávání a pro smysluplné trávení volného času, proto budeme vždy připravovat nějaký drobný doprovodný program pro děti, a proto se budeme snažit
pokaždé nachystat i nějaký vhodný prostor pro posezení a občerstvení. Počítáme také s tím, že jednotlivé dny budou
nějak tematicky zaměřeny. Pokud si
najdete chvíli a na „Římák“ se v době
Farmářských dní zajdete podívat, budu
velmi rád.

Mgr. Libor Šťástka,
starosta

26
15. ročník festivalu
Brno – město
uprostřed Evropy

Rozhovor
s majitelem
Komety

Akce radnice

Na radnici se vynášela Morana a hrálo se divadlo beze slov

Děti se rozloučily se zimou
výtvarnými dílničkami a pohádkou O veliké řepě v podání
Divadla Neslyším. Vyzdobily si
svoji vlastní Moranu.
Za pomoci svých rodičů děti pilně

tvořily ve Společenském centru
radnice Brno-střed na Dominikánské 2 pestrou jarní výzdobu –
košíčky, vázičky a některé myslely
již na nastávající Velikonoce
a upletly si i pomlázku.
Sálu dominovala Morana, symbol

odcházející zimy, kterou děti na
cestu vyzdobily náhrdelníkem
z papírových vajec. Mohly si také
vyrobit malou Moranu a umístit ji
do misky s jarním osením, kterou
si stejně jako ostatní jarní dekorace odnesly domů.
„Dílničky jsou oblíbené především
u rodin s malými dětmi, kterých
chodí na naše akce čím dál víc.
Především pro ně máme vždy připravený hrací koutek, kde si děti
mohou odpočinout od výtvarného

tvoření,“ řekla produkční akce
Bc. Šárka Jelínková.
Závěrem odpoledne se děti podívaly na pohádku O veliké řepě,
kterou jim zahrálo Divadlo Neslyším. Herečka Dagmar Máliková
dokázala malé diváky vtáhnout
do děje i bez použití slov.
Akci uspořádala v neděli 25. března „Kávéeska“, kulturní a vzdělávací centrum radnice, spolu
s EkoCentrem Brno.

(red)

Stalo se v naší městské části

V mezinárodním běžeckém závodě zvítězil Maďar László Tóth

Vítězka závodu žen v běhu na 3200 m Zita Kácser z Maďarska před
druhou slovenskou reprezentantkou Ľubomírou Maníkovou

Vítěz hlavního závodu mužů vytrvalců v běhu na 8000 m László Tóth
z Maďarska

Stupeň vítězů hlavního závodu
Závod Běh Lužánkami slavil svůj 67. ročník. V sobotu
17. března se ho zúčastnilo 395
běžkyň a běžců z celého světa.

V hlavním závodě mužů vytrvalců
v běhu na 8 000 m v městském
parku Lužánky soutěžilo 183 běžců.
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Hlavní závod vyhrál přesvědčivě
László Tóth z Maďarska v traťovém rekordu běhu (22:52), druhý
doběhl brněnský Lukáš Olejníček
(24:01) těsně před Filipem Ospalým (24:01), mistrem Evropy
v triatlonu. Mezi ženami v běhu
na 3 200 m kralovala maďarská
vytrvalkyně Zita Kácser před Ľu-

bomírou Maníkovou ze Slovenska, třetí doběhla brněnská Markéta Horáčková. Nejstarší brněnský běh pořádá AC Track & Field
Brno ve spolupráci s Agenturou
Walter. Na oficiálních webových
stránkách závodu www.behluzankami.cz jsou k dispozici výsledky.
 (red) Foto Radek Míča

Stalo se v naší městské části

V soutěži Učitel roku se umístily dvě pedagožky z Brna-střed

Mgr. Bohumila Borkovcová přijímá gratulaci od starosty městské části
Brno-střed Mgr. Libora Šťástky
Na předávání ocenění Učitel
roku 2012 v úterý 27. března
gratulaci a květiny získaly
i PhDr. Hana Palová ze ZŠ Úvoz
a Mgr. Bohumila Borkovcová,
zástupkyně ředitele ZŠ Antonínská.
Ceny se předávaly v Rytířském
sále Nové radnice, a to ve dvou
kategoriích. Výraznou pedagogic-

kou osobností roku se kromě
PhDr. Hany Palové staly ředitelka
MŠ Šrámkova Bc. Hana Brezovská a ředitelka ZŠ a MŠ Staňkova Mgr. Jana Hlaváčková. Druhé
ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost si spolu
s Mgr. Bohumilou Borkovcovou
převzali ředitel ZŠ Labská
Mgr. Lubomír Strnad a ředitelka
MŠ Neklež Alena Roupcová.

Kompletní sestava oceněných v soutěži Učitel roku 2012
Hodnotící komise byla šestičlenná a sestavená z členů Komise
pro výchovu a vzdělávání Rady
města Brna a zástupce Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
brněnského magistrátu. Celkem
se hodnotilo z šestadvaceti zaslaných návrhů ve dvou kategoriích.
Hodnotící komise zároveň mimořádně
udělila
pedagogům
Mgr. Jiřímu Boudnému a Mgr. Evě

Malaníkové ze ZŠ Mutěnické
Čestné uznání za záchranu lidského života. Ti svým rozhodným
přístupem zachránili život žákyni
školy, která upadla do bezvědomí.
Za městskou část Brno-střed přišli
učitelům poblahopřát starosta
Mgr.Libor Šťástka a místostarosta
PhDr. Tomáš Jilčík.
 (red)
Foto Zdeněk Kolařík

Brněnský sport v objektivu ocenil autory nejlepších fotografií

Vítězové fotosoutěže Brněnský sport v objektivu 2011
Nejrůznější fotografie se sportovní tematikou zvítězily ve
fotosoutěži Brněnský sport
v objektivu.Tyto snímky budou
putovat Brnem po celý rok.
V pátek 23. března si fotografové
převzali svá ocenění, která získali
v třetím ročníku soutěže Brněnský sport v objektivu 2011. Osobně jim pogratuloval patron soutěže a místostarosta městské části
Brno-střed Bc. Pavel Sázavský
spolu s primátorem města Bc.Romanem Onderkou, MBA.
„K nápadu zorganizovat dnes již
tradiční fotosoutěž Sport v objektivu
mě přivedla výstava fotografií pod
záštitou Českého olympijského
výboru, kterou jsem zhlédl před

několika lety. Tehdy mě napadlo,
proč neuspořádat něco podobného, co by se vztahovalo přímo
k brněnskému sportu,“ vzpomněl
na začátky soutěže místostarosta.
V kategorii od 15 do 20 let se
z vítězství radovala Klára Kovářová, autorka snímku Na baseballovém tréninku, v kategorii
nad 20 let pak prvenství získal
Martin Dvořák za foto s názvem
Vítěz bere vše. Ve webovém hodnocení s 3 273 body zvítězil snímek Anetka před závodem Věry
Václavíkové. Cenu pro absolutního vítěze si odnášel Attila
Racek za fotografii Zuzana Hejnová. Vyhlášena a oceněna byla
také mimořádná cena poroty, kterou získal Jiří Levý za snímky

Patron soutěže Bc. Pavel Sázavský přeje fotografům
z Mistrovství ČR v eskymování.
Cenu „Fair play“ Pavla Sázavského obdržel účastník všech dosavadních ročníků soutěže Dalibor
Lecian za fotografii z motorkářského prostředí s názvem Konečná.
„Někdy se na snímku podaří
zachytit ojedinělý sportovní okamžik, který si svou výjimečností
zaslouží ocenění,“ vysvětlil Sázavský.Ten sám je velkým sportovním
fanouškem zejména díky svým
dětem. „Tři moji synové hrají baseball. Nejstarší dokonce s týmem
VSK Technika Brno získal vloni titul
mistra republiky, kdy po 16 letech
porazili Draky Brno,“ dodal pyšně.
Fotografické soutěže se v roce
2011 zúčastnilo 47 fotografů se
174 snímky, pro výstavu bylo

vybráno padesát nejlepších.
V červnu bude výstava instalována
v Galerijní tramvaji Dopravního
podniku města Brna a až do konce
roku budou fotografie k vidění
v dalších prostorách města. Jejich
přesný rozpis včetně termínů je
umístěn na stránkách www.brnenskysportvobjektivu.cz, kde lze
nalézt také pravidla soutěže
a zaregistrovat se do dalšího ročníku, který pořadatelé vyhlásili
v březnu.
 (red)
Foto Marie Schmerková
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Stalo se v naší městské části

Děti hledaly velikonoční vajíčka v lanovém centru Jungle Park

Obří koledník, tři zlatá vejce,
množství her, soutěží a atrakcí
čekalo na Bílou sobotu na děti
v parku u pavilonu Anthropos
a v Jungle Parku.
Lanové centrum Jungle Park již
potřetí připravilo pro děti velikonoční veselici s názvem Hon na
velikonoční vajíčka aneb zaječí
rej s Hitrádiem Magic. V sobotu
7. dubna přišlo do parku u pavilonu Anthropos celkem čtyři sta
padesát dětí. Mnoho z nich dorazilo v kostýmu, aby soutěžilo
o nejzdařilejší zaječí převlek. Třináct nejhezčích zajíčků se radovalo ze sladké odměny, marci-

Akci
podpořila
městská část
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pánového velikonočního dortu.
Ještě před vypuknutím hlavní
atrakce, honu na velikonoční vejce, si děti a rodiče užili pletení
pomlázek, vyrábění píšťalek
a tvoření velikonočních vajíček.
Zájemci si mohli masku vylepšit
malováním na obličej.
Maminky a malé slečny proháněl
obří mrskačkou koledník na chůdách a velikonoční atmosféru
dokreslovali dva zaječí maskoti.
Po těchto velikonočních aktivitách se už děti nedočkavě vrhly
na hledání vajíček. Celkem jich
bylo poschováváno čtyři tisíce
pět set. Pro ty nejmenší byla vejce ukryta na stadionu za parkem
u pavilonu Anthropos, kde
nehrozilo, že by jim vajíčka
vysbírali starší a rychlejší hledači. Ti měli svoji nadílku schovanou v lese u lanového centra.
Mezi touto bohatou na dílkou

vajec byla také výherní zlatá
vajíčka. Letos byla tři, pro každou
věkovou kategorii jedno. „Nejmladšího nálezce zlatého vejce
potěšil zajíček plyšový, nejstaršího živý zajíček. Vítěz z prostřední kategorie jásal nad
vyhraným křečkem, kterého

samozřejmě dostal i s celou
výbavičkou,“ podělila se o zážitky z odměňování pořadatelka
akce Eva Maděryčová.


(red)
Foto Luděk Šmerda

Ombudsman se sešel a debatoval se seniory na radnici Brno-střed

Ve čtvrtek 29. března připravila
Městská organizace Svazu důchodců pro své členy setkání
s ombudsmanem JUDr. Pavlem

Varvařovským a pozvala zájemce na oslavu Mezinárodního
dne rodiny.
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Bylo to vůbec první setkání se
seniory v jeho funkčním období
a odehrálo se ve Společenském
centru radnice.
Veřejného ochránce práv přišel
přivítat starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka,
který v úvodu setkání pozdravil
také všechny přítomné.
„Velmi si vážíme přízně a podpory, které se seniorům z městské
části Brno-střed dostává,“ pokračovala Mgr. Alena Kudličková,
předsedkyně svazu.
Ombudsman po krátkém úvodu
seznámil třicítku seniorů s činností svého úřadu i se svými pravomocemi. A dodal, že jeho ročně
přijme 7 250 stížností.
Veřejný ochránce práv sídlí v Brně

na adrese Údolní 39, kancelář je
otevřena každý všední den od
8.00 do 16.00 hodin. Obracet se
sem se svými stížnostmi a dotazy
je možné také písemně, ať už
elektronicky nebo listovní poštou.
Městská organizace Svazu
důchodců připravuje pro své členy
bohatý program po celý rok.
V květnu společně prožijí Den
matek a připravují se na oslavu
Mezinárodního dne rodiny, kde
bude část programu určena právě
seniorům. Ten bude jednou
z mnoha součástí akce Brno –
město uprostřed Evropy a odehraje se 27. května na letišti ve
Slatině.


(red)

Stalo se v naší městské části

Na Brněnských Velikonocích na ledě si s dětmi zabruslil Michal Březina

Již podeváté měly brněnské
děti možnost zabruslit si s krasobruslařskými mistry. Tentokráte byl jejich hostitelem
bezprostředně po návratu
z mistrovství světa ve Francii
nejlepší sportovec Brna za rok
2011 Michal Březina.
A přímo ve své domovské hale TJ
Stadion Brno v Křídlovické ulici.
Stalo se tak v rámci tradiční benefiční akce Brněnské Velikonoce na
ledě, kterou pořádá každoročně
pod záštitou primátora Brna a starosty městské části Brno-střed Vladimír Koudelka, v současné době
též manažer Michala Březiny.

V první části se letos představila
také Michalova sestra Eliška, rovněž účastnice letošního krasobruslařského mistrovství světa,
a další naděje TJ Stadion Brno –
Miluška Jelínková, Michal Večeřa
a čtyřletá Markétka Sukupová.
Tradičně bruslila i děvčata ze Skating Club Brno a zazpívali členové
sboru Kampanela, vítězové celostátní soutěže Karlovarský skřivánek.
Pozvání přijal také legendární
Karol Divín, od jehož zisku stříbrné medaile na mistrovství světa
v Praze uplynulo letos rovných
padesát let. Právě jemu a starostovi MČ Brno-střed Liboru Šťást-

kovi věnoval v úvodu Michal
Březina pozornost od svého
sponzora Preciosy jako poděkování za přízeň a fandění při
mistrovství světa.
Ve druhé části byl na programu
oblíbený karneval na ledě s nestárnoucím DJ Lubošem Rettegym. Děti s maskami měly opět
přednost i při rozdávání velikonočních dárečků, kterými byli
tentokráte plyšáci přímo od
Michala Březiny. Ten si mohl také
ruku upsat při autogramiádě
a podpisování svých zbrusu
nových fotek. Ale potěšil všechny.
Tradičními účastníky Brněnských
Velikonoc na ledě jsou děti z dět-

ských domovů a brněnských speciálních škol. Jedna z maminek
od žáků Speciálních škol Ibsenova poděkovala dopisem všem,
kteří se o zdárný a pohodový průběh letošní akce přičinili. A kdo
byl přítomen, může to potvrdit.
Vstup na program i na bruslení
byl tradičně volný.

(red)
Foto Igor Zehl
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Nejlepší pěvecké sbory z celé republiky se utkaly již poosmnácté

Čtrnáct nejlepších pěveckých
sborů gymnázií z celé České
republiky postoupilo z regionálních soutěží do brněnského
finále.
V pátek 13. dubna se v koncertním
sále Milosrdných bratří potkaly již
poosmnácté gymnaziální sbory,
aby si zasoutěžily v Gymnasia
Cantant 2012. Odborná porota po
celý den hodnotila jednotlivé výko-

ny. Za nejlepší vybrala Sbor Prvního českého gymnázia v Karlových
Varech před Pěveckým sborem
Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě.
Vítězové si ocenění převzali
v sobotu 14. dubna v Divadle
Reduta. Tam také na posluchače
čekal závěrečný koncert letošního
ročníku.
Soutěž stejně jako v minulých
letech uspořádalo občanské sdru-

žení Gymnasia Cantant ve spolupráci s Gymnáziem Brno na
Vídeňské ulici. Myšlenkou soutěže
je motivace sborů k další činnosti,
možnost porovnání výkonů jednotlivých pěveckých těles a vzájemné předávání zkušeností. Do
finále se pěvecké sbory probojovaly z regionálních kol, která se
konala v březnu v Praze, Brně
a Ostravě.
Z devatenácti přihlášených sborů

si jich do brněnského finále prozpívalo cestu čtrnáct. Deset z nich
bylo z Moravy, což potvrdilo zkušenosti minulých let, kdy české
sbory měly výrazně menší zastoupení. Brno v přehlídce reprezentovali loni druzí Mladí Madrigalisté
z Gymnázia na Vídeňské ulici, kteří
pracují pod vedením sbormistrů
Heleny Janovské a Jaroslava Černockého.

(red)
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Stalo se v naší městské části

Kometě fandilo na náměstí Svobody přes deset tisíc příznivců

Finálové zápasy extraligy v ledním hokeji mezi Kometou a Pardubicemi se přenášely na dvou
velkoplošných obrazovkách na
náměstí Svobody.
Projekce se týkaly všech zápasů
a začaly hned úvodním střetnutím
v pondělí 9. dubna. Poté se na
brněnském hlavním náměstí přenášel každý další zápas, který
doprovázel bohatý kulturní program.
O přestávkách přenosů se veřejnost a hokejoví fanoušci těšili na
různé soutěže či na rozhovory
s legendami brněnského hokeje.

Všechny přenosy se konaly za
finančního přispění Magistrátu
města Brna a městské části Brnostřed a pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA, a starosty
městské
části
Brno-střed
Mgr. Libora Šťástky.
„Domnívám se, že hokejoví příznivci měli po všechny zápasy
výborný komfort, ať už v podobě
dvojice obrazovek, tak v podobě
dostatečného množství stánků
s občerstvením či mobilních toalet,“ řekl starosta Šťástka. Radnice zajistila také nasazení přenosných odpadkových košů

a rychlý úklid náměstí ihned po
utkáních.


(red)
Foto Jiří Salik Sláma/ MF DNES

Bezpečnost

Teplé počasí láká cyklisty. Musí dodržovat pravidla silničního provozu
Cyklisté by si měli uvědomit,
že pro ně platí stejná pravidla
v silničním provozu jako pro
řidiče.
Neměli by zapomínat na povinnou výbavu svého kola a před jízdou vždy kolo zkontrolovat (utažení matic a šroubů, stav
pneumatik a jejich nahuštění,
stav a funkčnost brzd, funkčnost
osvětlení, napnutý a promazaný
řetěz a čistotu odrazek).
Cyklistická přilba by měla být pro
každého samozřejmostí (cyklista
mladší osmnácti let je povinen
mít přilbu).
Důležité je mít na kole i správné
oblečení doplněné např. reflexními
doplňky, které jsou pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200 metrů.

Rodiče, nezapomínejte na to, že
děti jsou na silnicích více ohroženy.
Jsou méně soustředěné a nedokáží dobře odhadnout a předvídat
situaci, která může nastat.
Alkohol či omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní.
Pokud je cyklista pod vlivem takových látek, ohrožuje sebe i ostatní.
V případě postihu je na něj pohlíženo jako na řidiče motorového
vozidla. Také je potřeba myslet na
to, že kolo při odstavení musíte
zabezpečit proti krádeži. Upozorňujeme, že cyklisté nesmí vjíždět
v protisměru do jednosměrek
(pokud to není povoleno speciálním dopravním značením) a také
že nesmí jezdit po chodníku.

nprap. Petra Hrazdírová,
Krajské ředitelství policie JmK
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Povinnou výbavu jízdního kola tvoří zejména:
1. dvě na sobě nezávislé
brzdy
2. přední odrazka bílé barvy
3. zadní odrazka červené barvy
4. oranžové odrazky na obou
stranách pedálů
5. boční odrazky na paprscích
kol
6. zaslepení konců řídítek
(zátkami, rukojeťmi apod.)
7. zakončení
ovládacích
páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů
kol musí být obaleno materiálem pohlcujícím energii
8. uzavřené matice nábojů
kol, pokud nejsou křídlové,

rychloupínací nebo s krytkou konce náboje
Za snížené viditelnosti:
9. přední světlomet svítící bíle
na vzdálenost nejdále 20 m
(může svítit přerušovaně,
je-li vozovka dostatečně
a souvisle osvícena)
10. zadní svítilna červené barvy, která může svítit přerušovaně
11. zdroj elektrického proudu
– dynamo nebo baterie
s kapacitou pro svícení na
dobu 1,5 hodiny bez přerušení

Informace z radnice

Třetí Velikonoční slavnosti zaplnily v dubnu centrum města

Radnice zahájila v pátek
30. března již třetí Velikonoční
slavnosti. V průběhu osmi dní
čekaly na dospělé nejrůznější
pochutiny a na děti dílničky
a soutěže. Náměstí Svobody
ožilo čtyřicítkou prodejních
stánků a pódiem.
Na něm se střídaly folklórní soubory s mladými pěveckými talenty,
k vidění byl šerm i módní přehlídka.

dičně rozdával starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. K této zelené lahůdce bylo
možno zakoupit maso na rožni
opékaného býčka a přispět tak
společně s městskou částí Brnostřed na podporu občanského
sdružení Práh. To pomáhá začleňovat osoby s psychotickým onemocněním do běžného života.
Pátečním předáním šeku v hodnotě 5 000 Kč předsedkyni sdru-

Pro děti radnice spolu s „Kávéeskou“, kulturním a vzdělávacím
střediskem, připravily odpolední
soutěže, jejichž výherci si odnesli
domů živého králíčka. Velikonoční
dílny vybízely k výrobě drobných
dekorací, chybět nesměla ani každovečerní pohádka v podání
„Velikonoční babičky“.
Na Zelený čtvrtek málokterý
návštěvník náměstí odolal nabídce poobědvat špenát, který již tra-

žení PaedDr. Blance Veškrnové
Velikonoční slavnosti vrcholily,
tečku za nimi udělala cimbálová
muzika Lália.

(red)
Reklamní partner akce:

Hvězdy nad Kraví horou: Program pátek 25. května
Pokračování ze strany 1
9.00 – 18.00 hod. / areál koupaliště
na Kraví hoře
Integrovaný záchranný systém
nejen pro děti
Zdravotní záchranná služba JMK
• ukázky vozidel s odborným výkladem pro děti
• ukázka přistání vrtulníku a jeho
následná prohlídka
Městská policie Brno
• mobidik (poradenské centrum pro
prevenci kriminality)
• ukázky práce psovodů
• ukázky práce poříční jednotky
• informační stan
Policie ČR
• dopravní policie
• praktické ukázky systému měření
rychlosti
• ukázky vozidel s výkladem pro děti
• speciální pořádkové a zásahové
jednotky
• ukázka zadržení pachatele
• ukázka zásahu proti výtržníkům
Hasičský záchranný sbor JMK
• odbor prevence
• propagační stan

• ukázky techniky
• praktické ukázky zásahu při požáru
• cvičná proudnice pro děti
• informační stan

•

Vodní záchranná služba Brno-střed
• ukázka vybavení speciálního
vozidla
• ukázky zásahu při záchraně tonoucího
• ukázky první pomoci
• informační stan

•

9.00 – 18.00 hod. / areál koupaliště
na Kraví hoře
Bezpečiáda Brna-střed
Prezentace neziskovek působících
na území městské části Brno-střed:
Bezmezí, Denní centrum pro děti
Vesněnka, Persefona, Ratolest,
Modrá linka, Občanské sdružení
Logo, Ženský vzdělávací spolek Vesna. Pestrá klubovna a další.

•

12.00 – 18.00 hod. / areál koupaliště na Kraví hoře
20. narozeniny Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR
Zóna prevence
• měření a analýza tělesných para-

•

metrů na přístroji In Body 230 +
tisk a interpretace výsledků
výživové poradenství – rozbor
výsledků měření + konzultace a
doporučení z oblasti zdravé výživy
– Eva Beníšková
ukázky první pomoci – praktické
ukázky úrazů a zranění na figurantech spojené s přednáškou a prezentací poskytování první pomoci
(Tereza Vojtová – lektorka první
pomoci)
dermo koutek – kosmetické poradenství a určování typologie pokožky
BESIP – regionální zastoupení –
prezentace prevence a bezpečnosti v silničním provozu

Kulturní a zábavný program
• vystoupení kouzelníka
• vystoupení mažoretek Lili
• ukázky Zumby – Eva Beníšková
• ukázky posilovacích cviků na formování postavy
• vystoupení pěveckého sboru ZŠ
Rašínova, Brno
• Hudební vystoupení – Josef Melen
Atrakce pro děti a dospělé
• skákací hrad
• trampolína
• malování na obličej

• soutěže pro děti – kreslení, dovednostní soutěže
• aqua zorbing
• expozice historické policejní techniky
Mobilní pracoviště ZP MV ČR
• Promo stan 3x3 m s mobilním pracovištěm
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 hod. /
Hvězdárna a planetárium Brno
Kouzelný ohňostroj
Pohádkové představení (vstupné
30 Kč)
18.00 – 22.30 hod. / park u konečné
tramvaje na Kraví hoře
Kulturní program
Mozartovy děti
VUS Ondráš
Čankišou (ve 20.00 hod.)
hudebně zábavný pořad Rádia Kiss
Hády
Filharmonie Brno
22.30 hod. / park u konečné tramvaje na Kraví hoře
Ohňostroj – Teatrum Pyroboli (ČR)
ohňostrojné prelude přehlídky Starobrno – Ignis Brunensis
Změna programu vyhrazena!
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Názory

Projděte se s námi v rytmu svého srdce na náměstí Svobody!
Vážení spoluobčané, z pozice
člena ZMČ Brno-střed pro věci
sociální, zdravotní a občanské
záležitosti, národnostní menšiny a oblast IPRM Vás u příležitosti
konání výročního 20. kongresu
České kardiologické společnosti
srdečně zvu na edukativní zábavné odpoledne s názvem „Procházka v rytmu srdce“, které se
bude konat v úterý 15. května na
náměstí Svobody.
Celá akce, jejímž organizátorem

je občanské sdružení Rytmus srdce, je věnována prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Nemoci srdce a cév jsou totiž
nejčastější příčinou úmrtí v České
republice a na jejich vzniku se
podílí řada faktorů. Některé z nich
se ovlivnit nedají – roli hraje věk,
pohlaví i genetická zátěž. Mezi ty,
které ovlivnit můžeme, patří životní styl – můžeme tedy ozdravit
svůj jídelníček, mít dostatek pohybu a přestat kouřit.
Návštěvníci si budou moci nechat
bezplatně změřit krevní tlak, svou
tělesnou hmotnost a výšku, hladinu cholesterolu a krevního

cukru a vyhotovit EKG záznam.
Přítomní odborníci rovněž poradí,
jak ozdravit životní styl pomocí
srdci prospěšného jídelníčku
a pravidelné fyzické aktivity či dalších důležitých návyků – například nekouření. Lékaři zájemce
také naučí, jak správně resuscitovat.

na lavičce. Pro děti bude na
náměstí vybudována výtvarná dílna, kde si školáci i předškoláci
budou moci vyzkoušet své schopnosti a zasoutěžit o nejhezčí
výtvor. Akce začne ve 14.00 hodin
a bude trvat celé odpoledne.

Jak zařadit pohyb do svého každodenního programu si budou
moci návštěvníci vyzkoušet přímo
na místě: připravena bude „přírodní tělocvična“ v podobě nápaditých sportovních disciplín jako
cvičení s koštětem, utírání prachu
v knihovně či aktivního odpočinku



Jste opravdu srdečně zváni!
Ivan Kinzel,
uvolněný člen ZMČ pro věci
sociální, zdravotní a občanské
záležitosti, národnostní
menšiny a oblast IPRM (ČSSD)

Virtuální realita a financování zakázek
Bez peněz do
hospody nelez,
říkávalo se za
starých dobrých
časů. Dnes už to
tak úplně neplatí. Vlivem půjček, hypoték,
splátkových prodejů a jiných stále sofistikovanějších bankovních
produktů se do našeho života
víc a více vkrádá virtuální realita. I s riziky z toho plynoucími
a důsledky, jako je všeobecný
pokles zodpovědnosti, tak zvané neplatičství, bankroty, exekuce. Jsou to důsledky liberalizace společnosti nepřipravené
na ničím neomezený kapitalizmus. Pohádková víra v dobrý
konec všeho přenesená do světa financí. Na snižování zodpovědnosti se podílí také složité
přerozdělování zdrojů vedoucí
k nejasnému vnímání hodnot
obsažených v penězích z grantů
a dotací.
Na naší radnici jsme se dosud
chovali ukázněně. Rozpočty
byly vyrovnané a dařilo se je
dodržovat. Pracovali jsme s reál-

nými čísly. Rád bych, abychom
se této zásady drželi.
Je tu však nový neduh, který by
mohl dobré jméno radnice ohrozit. Virtuální zakázky. Koncem
měsíce března naše radnice
oznámila záměry na zadání
šesti takových stavebních zakázek v celkové hodnotě 625
mil. Kč. Formou výběru partnerů
pro tak zvané „rámcové smlouvy“. Na předpokládanou dobu
čtyř roků. Rád bych vysvětlil,
jakým způsobem mohou vést ke
korupci a nedůvěryhodnosti.
Jde o systémovou záležitost.
V období, kdy ještě nejsou
potenciální zakázky věcně, termínově ani co do zdrojů financování vymezené, má být
vybrán zhotovitel nebo vymezen
okruh zhotovitelů, kteří by mohli
zakázky získat. Neviděl bych
v tom závadu, kdyby investice
měla hradit MČ-BS jen ze svých
prostředků, kdyby bylo pravděpodobné, že je bude mít k dispozici průběžně ze svých zdrojů
a kdyby šlo třeba o havarijní
opravy. Systémová chyba je

v tom, že soutěž je vyhlášena
v čase, kdy MČ-BS peníze
nemá a sama se o ně uchází formou žádostí o dotace. Bez dotací jich není schopna dosáhnout.
Předčasným výběrovým řízením na zhotovitele vytváří
MČ-BS situaci, ve které budou
vybraní partneři hospodářsky
závislí na budoucím přidělení
dotací z EU, ministerstev apod.
Tito pak mohou lobbovat podle
svých schopností a způsoby,
které MČ-BS neovlivní. Proto
říkám, že se jedná o výběr lobbistů. Nebude to ale zadarmo.
Až se po získání dotací budou
konkretizovat ceny jednotlivých
akcí, zahrnou si náklady na
předcházející činnosti a rizika
takového druhu podnikání do
cen staveb.
Podle vyhlášených podmínek
mají být zhotovitelé vybíráni
také podle jiných kritérií, než
jestli tu kterou práci dobře, levně
a v potřebném čase umí udělat.
Jako třeba složení jistoty. Víc
než o stavební odborníky by se
tedy mělo jednat o dobře situované manažery a diplomaty.

Další systémová vada je v tom,
že termíny předpokládané platnosti rámcových smluv výrazně
přesahují volební období. Současná garnitura politiků se tedy
vytvářením virtuálních zakázek
chápe rozhodování ve věcech,
které podléhají pravidelným termínům komunálních voleb.
Obchází se tím stanovisko
občanů – voličů.
A navíc, má tím být obejit nový
protikorupčně koncipovaný Zákon o zadávání veřejných zakázek platný od 1. 4. 2012. Záměry
zakázek
byly
vyhlášeny
v posledních dnech platnosti
starého zákona.
Jedná se o počáteční impulz,
od kterého lze ustoupit. Věřím,
že se to stane. Aby se naše radnice svou virtuální investiční
politikou nedostala také mezi
„neplatiče“ – byť smluvně ošetřené, na které partneři nedosáhnou.


Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel (KDU-ČSL)

Informace na internetu
Více aktualit z radnice městské části Brno-střed a o dění na jejím území sledujte na stránkách

www.stred.brno.cz
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Rozhovor

Helena Blehárová: Samozřejmě, že jsem fandila Kometě. Mám i jejich šálu
ná. A nejen já. Její třídou prošla
třeba i Eva Pilarová nebo Laďka
Kozderková. Když jsem Laďku
viděla a slyšela poprvé, tak jsem
si v duchu řekla – s tebou to bude
mít paní profesorka setsakramentsky těžké. No, a vidíte. Z Laďky se stala, podle mého soudu,
naše největší muzikálová hvězda.
Škoda jí…

Profil
Helena Blehárová se narodila
28. června 1943 v Žilině. Vystudovala zde gymnázium a absolvovala nástavbu na zdravotní
škole.
Rentgenovou
laborantkou se však nestala. Již
na začátku šedesátých let se
ale stala jednou z prvních zpěvaček a propagátorek jazzu na
Slovensku. Od roku 1962 spolupracovala s orchestrem Gustava Broma. Během své kariéry
zpívala i na světově uznávaných festivalech populární hudby, např. na MIDEM v Cannes
a v Sopotech. Svůj cit pro
hudební žánry projevovala ve
výběru populárních písniček do
svého repertoáru (Š-Š-Š, Jen
si hádej a další). Účinkovala ve
filmech Dáma na kolejích
a Neobyčejná třída, v TV seriálu
Píseň pro Rudolfa III. a dalších.
Od roku 1962 žije v Brně. Její
první manželský svazek s lékařem Františkem Chládkem trval
pět let, manželství s brněnským
výtvarníkem Ivanem Blažkem,
s nímž má dceru Andreu, trvá
dodnes.

Všichni zpěváci a zpěvačky,
které jsme v těchto rozhovorech doposud představili, měli
ve svém raném mládí pěvecké
vzory ve svých rodičích nebo
prarodičích. U Heleny Blehárové to tak nebylo. Její pěvecký
talent objevil až třídní učitel
v základní škole a malá Elenka,
neboť to je křestní jméno Heleny Blehárové, se pak postupně
stávala „hvězdou“ mnoha žilinských mládežnických souborů.

Při svých gymnaziálních
studiích už jste byla docela
známá, a tak si vás prý
vyhlídli nějací „starší“
pánové.
Pár kluků od nás studovalo v Praze a odtud mně přivezli nahrávky
Elly Fitzgeraldové. To mě chytlo
a prakticky nastartovalo moji
pěveckou kariéru. Kluci vesměs
studovali chemii, a tak po návratu
založili Akryl Combo, se kterým
jsem se nakonec dostala až do
finále jedné celostátní soutěže
v Bratislavě. Tam seděl v porotě
člen orchestru Gustava Broma
Zdeněk Novák a okamžitě o mně
telefonoval Gustavu Bromovi.

Jak vzpomínáte na první
setkání s Gustavem
Bromem?
Gustav Brom se na Slovensku
narodil, měl chatu v Tatrách a jezdil tam poměrně často.
No, a jednoho krásného dne u nás
doma zazvonil. Přiznám se, že
jsem chtěla hlavně vypadnout ze
Žiliny, a tak jsem nabídku zpívat
s jeho kapelou ráda přijala. Za
týden na to jsem už bydlela
v Brně. A za dalších pár týdnů mi
kapelník oznámil, že letíme do
Anglie na festival.

Musela to být pro vás i velká
inspirace k hlasovému
zdokonalování se.
Čtyři roky jsem chodila na brněnskou konzervatoř k paní profesorce Weinbergerové. Byla to úžasná
žena a já jsem jí za mnoho vděč-
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K vašim nejznámějším
písničkám patří píseň Suger
town z repertoáru Nancy
Sinatrové, kterou jste pro
sebe objevila na konci
šedesátých let a kterou pro
vás otextoval Jan Fiala jako
Š-Š-Š. Filip Renč ji pak
v roce 2000 vybral do svého
filmu Rebelové pro Zuzanu
Norisovou. Co jste tomu
říkala?
Když jsem tu písničku slyšela
v podání Zuzany Norisové
poprvé, tak jsem prvních deset
taktů nevěděla, jestli jsem to já,
nebo ne. Tak věrně to bylo okopírované. Pak jsem to samozřejmě
poznala, ale i to aranžmá i zpěv
byly udělány přesně podle našeho českého originálu. V roce 2001
jsem se při brněnském Festivalu
pohodových filmů, kde se film
Rebelové promítal, seznámila se
Zuzanou Norisovou osobně.
Samozřejmě mě potěšilo, když se
mi svěřila, že jsem jejím vzorem
a že tu písničku nazpívala přesně
podle mě. Zuzana je velmi sympatická a určitě i talentovaná zpěvačka i herečka, která má to štěstí, že se jí podařilo zakotvit
v Praze.

Říkáte to tak, jako by vám
vadilo, že jste celý svůj
umělecký život zůstala
věrná Brnu.
Po těch letech si myslím, že spojit
svůj muzikantský život jen
s Brnem byla fatální chyba. Podívejte se, kolik má teď třeba brněnské studio České televize opravdu
pěkných a hodnotných hudebních
pořadů na celostátních programech. Víte o nějakém? A přitom
je tady tolik zajímavých osobností.
A nejen jazzových – Jarda Hnilička, Mojmír Bártek, ale i z jiných
hudebních žánrů. Třeba Hana
a Petr Ulrychovi. A další.

Brno máte ale ráda, fandíte
brněnským sportovcům,
sledujete dění ve městě,
ostatně – v roce 1991 jste
dokonce kandidovala a byla
zvolena do zastupitelstva
městské části Brno-střed.
A byla jsem i členkou rady. Nejen
té na Brně-střed. V tom roce jsme
také vstoupili do Rady Evropy a já
jsem byla v naší první oficiální
delegaci, která Štrasburk navštívila. Potřebovali posílit ženský element a asi hledali někoho, kdo
nevypadá špatně a v cizině se
domluví. Po dva roky jsem pak do
Štrasburku jezdila jako členka kulturní sekce. Práce to byla určitě
zajímavá, ale moje priority byly
pochopitelně v podporách pozitivních aktivit Brna-střed. Myslím,
že jsme v té době nastartovali
mnoho užitečných věcí.

Připomeňme, že jste byla
první Slovenka, která se
v anketě popularity Český
slavík objevila v první
desítce, hrála jste ve
filmech, vystupovala
v televizi, vaše písničky jsou
dodnes na repertoáru
našich rádií. Co vy sama
považujete za svůj největší
životní úspěch?
Asi to, že jsem obstála na všech
mezinárodních hudební festivalech a mohla dobře reprezentovat
v zahraničí.

Nedávno jsme vás viděli při
velkém slavnostním
koncertu k životnímu jubileu
Jaromíra Hniličky, kde jste
excelovala s baladickou
skladbou My Funny
Valentine. Nepřemýšlíte
o podobném koncertu ke
svým kulatinám v příštím
roce?
Jeden brněnský producent přišel
s nápadem, že bychom k tomu
mohli oslovit známé osobnosti
naší kultury, se kterými jsem spolupracovala. Možná by bylo docela zajímavé zazpívat si třeba nějakou píseň či baladu s textem
Milana Lasici nebo Jiřího Suchého. Myslím, že o tom budu uvažovat.

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Informujeme

Třídění odpadu v centru Brna řeší nové podzemní kontejnery
Od začátku roku je na území
městské části Brno-střed v provozu šest stanovišť podzemních kontejnerů. Pro klasické
barevné kontejnery zde totiž
není místo.
Jedno stanoviště se skládá ze tří
kontejnerů umístěných pod úrovní
terénu se třemi vhozy nad úrovní
chodníku určenými pro sběr papíru
(modrý kontejner), skla (zelený kontejner) a směsi PET lahví, nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů (žlutý kontejner).
Dále má v Brně občan možnost
třídit odpad do barevných kontejnerů umístěných v ulicích města
a na sběrných střediscích odpadů. Svoz vytříděného odpadu
obstarává společnost Sako Brno,
a.s., speciálními vozidly s nástavbou, ve kterých je odpad lineárně
stlačován. Svoz probíhá až dvakrát týdně.

Počty barevných kontejnerů
v Brně se rok od roku navyšují,
a tak mají občané ke třídění odpadu stále kratší cestu. V roce 2011
bylo v Brně 3 980 takových kontejnerů, což je téměř o tisíc více
než v roce 2009.

Sběrná střediska odpadů
Sběrná střediska odpadů (SSO)
jsou speciálně upravená oplocená prostranství rozmístěná na
území města Brna. Jsou vybavená velkoobjemovými a speciálními kontejnery pro shromažďování
nadrozměrných odpadů (nábytek, dřevo, větve, stavební odpad,
pneumatiky a další), které nelze
uložit do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad.
Sběrná střediska odpadů slouží
též k separaci využitelných složek
komunálního odpadu (textil, PET
lahve, nápojové kartony, hliníkové
obaly od nápojů, papír, sklo, pěno-

vý polystyren, železné a neželezné kovy) a k separaci nebezpečných odpadů (akumulátory, zbytky barev a ředidel, motorový olej
a další). SSO jsou i místy zpětného odběru elektrozařízení. Na
správné shromažďování jednotlivých odpadů zde dohlíží proško-

lená obsluha. V Brně byla zprovozněna první sběrná střediska
odpadů v roce 1995 a k začátku
letošního roku jich v Brně funguje
celkem devětatřicet a z toho
obsluhu šestatřiceti zajišťuje společnost Sako Brno, a. s.

(red)

Co do kontejneru patří a co nikoliv:
Žlutý kontejner (PET lahve,
nápojové kartony, hliníkové
plechovky)
ANO sešlápnuté: • PET láhve •
krabice od džusů, vína, mléka
a mléčných výrobků • hliníkové
plechovky od nápojů
NE: fólie • sáčky • plastové tašky
• obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků •
kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků • balící fólie • pěnový

polystyren • obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných
látek • podlahové krytiny či novodurové trubky a další výrobky
z plastů • kovové konzervy
Modrý kontejner (papír)
ANO: časopisy • noviny • sešity
• krabice • papírové obaly • cokoliv z lepenky • knihy • obálky
s fóliovými okýnky • bublinkové
obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! • nevadí papír

s kancelářskými sponkami (ty se
během zpracování oddělí)
NE: uhlový papír • voskovaný
papír • papír zatavený ve fólii •
mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír (tyto materiály
nelze už nadále recyklovat) •
Pozor, použité dětské pleny,
papírové ručníky ani kapesníky
nepatří do kontejneru na papír,
ale do běžné popelnice na směsný komunální odpad

Zelený kontejner (sklo)
ANO: Barevné sklo: lahve od
vína • lahve od alkoholických
i nealkoholických nápojů • tabulové sklo z oken a ze dveří
Bílé sklo: sklo čiré (např. sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky)
NE: keramika a porcelán • autosklo • zrcadla nebo třeba drátěné
sklo • zlacená a pokovená skla
Zálohované sklo se vrací.

Pravidelné a povinné čištění komínů má zamezit vzniku požárů
V Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
o požární bezpečnosti je mimo
jiné uvedeno, že každý si musí
počínat tak, aby při provozu
komína a kouřovodu (dále jen
spalinová cesta) a spotřebiče
paliv nedocházelo ke vzniku
požáru.
Nařízení nabylo účinnosti dne
1. ledna 2011 a zrušuje vyhlášku
č.111/1981 Sb., o čištění komínů.
Majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně těchto právních předpisů upozorňuje Zemské společenstvo
mistrů kominických na Moravě se
sídlem v Brně ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem

Jihomoravského kraje a Krajským
úřadem Jihomoravského kraje,
odborem životního prostředí
a zemědělství.
Aby při provozu spalinové cesty
a spotřebiče paliv nedocházelo
ke vzniku požáru a úniku spalin
od připojených spotřebičů na
tuhá, kapalná a plynná paliva,
musí se ve stanovených lhůtách
provádět kontroly, čištění a revize
spalinové cesty.
Revize spalinové cesty se provádí
odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví
a která je zároveň revizním technikem komínů nebo specialistou
bezpečnosti práce – revizním

technikem komínových systémů
nebo nově revizním technikem
spalinových cest.
Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé
stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou
instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové
cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba

písemnou zprávu. Kontrola spalinové cesty se provádí odborně
způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění
v oboru kominictví nejméně
jedenkrát ročně. Čistění spalinové
cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Oproti stávající právní úpravě
(vyhl. 111/1981 Sb.) je v nařízení
vlády dána možnost provádět čištění spalinové cesty o jmenovitém
výkonu do 50 kW svépomocí.
Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50 kW svépomocí se provádí podle návodu výrobce za
Pokračování na straně 14
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Pokračování ze strany 13
podmínky, že budou prováděny
kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, a to nejméně
jedenkrát ročně.
Pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (netýká se
fyzických osob) provádí čištění
spalinové cesty svépomocí, musí
vést o provedeném čištění záznamy, které následně předloží
odborně způsobilé osobě při provádění kontroly spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty se provádí
zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin
ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných
v neúčinné výšce komínového
průduchu nebo kondenzátů ze
spalinové cesty. U nepoužívaného
komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je
v místech připojení spotřebiče
paliv řádně označen tabulkou

s nápisem „Mimo provoz“ nebo
jiným vhodným způsobem, se

kontrola a čištění neprovádí. Více
na www.zsmkcr.cz.
 (red)

Telefonní budka na Všetičkově se zruší
Z důvodu výrazného poklesu
zájmu obyvatel o využívání sítě
Veřejných telefonních automatů
se společnost Telefónica O2
Czech Republic rozhodla stávající síť automatů přizpůsobit současným potřebám.Tato optima-

lizace se dotkne i městské části
Brno-střed. V průběhu prvního
pololetí letošního roku plánuje
společnost zrušení nevyužívaného automatu na Všetičkově ulici č. 246/13 v Brně.

(red)

Bakalka našla díky soutěži v angličtině svoji English Star
Soutěž v angličtině na ZŠ Bakalovo nábřeží, v níž porota
20. března hodnotila ty nejlepší,
zkoušela děti zábavnou formou.
Soutěž byla určena pro žáky
prvních a druhých ročníků a zúčastnilo se jí přes dvě desítky dětí
z pěti různých škol. Soutěžící byli
testováni písemně i ústně hravou
a zábavnou formou. Při tvorbě
materiálů a testů byla využita vrozená soutěživost dětí, která zde
zafungovala jako velmi silný motivační faktor. Jejich úsilí bylo
odměněno nejen sladkostmi, ale

i cenami poskytnutými nakladatelstvím Oxford a dále pak Britskou radou.
Jak děti, tak i pedagogové hodnotili soutěž jako velmi zdařilou
a všichni se těší na další kolo
v příštím roce, které bude rozšířeno ještě o kategorii pro žáky třetích ročníků. Organizátoři tedy
doufají, že se uvidí ve školním
roce 2012/13 nejen s účastníky
těch škol, které jsou zařazeny do
projektu Statutárního města Brna
„Angličtina od 1. ročníků základních škol“, ale i se všemi dalšími
se zájmem o porovnání svých
znalostí.
 (red)

Časopis Nová éra na Kotlářské má za sebou úspěšný rok
Časopis si na ZŠ a MŠ Kotlářská vybudoval svoji tradici.
Žáci II. stupně již třetím rokem
vydávají měsíčník, který glosuje život nejen na naší škole.
Dá se říci, že tento školní rok byl
takovým zlomovým pro redakci
našeho školního časopisu. Školou již v minulosti kolovala periodika nejrůznějších kvalit, ale
žádné z nich nezaujalo natolik,
aby se udrželo v povědomí dětských čtenářů, podporovalo
v nich chuť na něm dále pracovat
a inovovat ho. Myšlenka dát školnímu časopisu pevnou strukturu
a formu se zrodila před třemi lety.
Tento nápad jsme začali hned
realizovat a rozvíjet. Od začátku
jsme měli jasno v tom, že chceme
vydávat měsíčník, na kterém
budou pracovat žáci z jednotlivých ročníků II. stupně.
Nejprve se pečlivě vybíral název
pro nově vznikající časopis. Našel

se a téměř jednohlasně se odsouhlasil titul, který čtenáře nyní upoutává na obálkách jednotlivých
čísel.Vzniklo něco nového, taková
renesance předchozích školních
pokusů. Název se skvěle hodil.
První čísla byla trošku rozpačitá.
Neměli jsme pevnou formu, rubriky, grafiku. Naše představy byly
víceméně vágní a povšechné.
Během uplynulých tří let se však
mnoho změnilo. Máme stálé
rubriky, redaktory i svoje logo.
Každý měsíc vychází ze školní
tiskárny originální a poutavé
zachycení každodenního života
nejen na naší škole.
Žáků podílejících se na vzniku
každého nového výtisku je mnoho. Z jednotlivých ročníků se našli
šikovní, které žurnalistika zcela
pohltila. Ráda bych vyzdvihla zejména práci našeho šéfredaktora
Tomáše Halouzky, bez kterého
by časopis nedosahoval zdaleka
tak vysoké úrovně, na jaké se
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momentálně nachází. Díky Tomášově houževnatosti, preciznosti
a invenčním nápadům jsme se
mohli zapojit do mnohých soutěží.
Tou vůbec první byla soutěž školních časopisů k získání certifikátu „Kvalitní školní časopis“. Ta
bohužel nedopadla úspěšně. Ale
díky této soutěži se redakci později naskytla příležitost zúčastnit
se workshopu pro školní časopisy, který naši redakční radu obohatil o zajímavé zkušenosti
a posunul ji o něco dál.
Nová éra se také zapojila do
pátého ročníku soutěže „Školní
časopis 2011“. V ní jsme byli
vybráni do celorepublikového
kola. Celostátní setkání redaktorů se uskutečnilo v prosinci minulého roku tady v Brně, kde se
sešlo na 230 redaktorů ze 45
redakcí. Ve velké konkurenci
jsme si obhájili krásné 6. místo
v kategorii Grafika a v celkovém
hodnocení časopisů II. stupně

základních škol jsme skončili na
15. místě.
Letos opět bojujeme o získání
certifikátu „Kvalitní školní časopis“. Podle pozitivní prognózy
hlavního garanta pro čtenářskou
gramotnost a mediální výchovu
Dalibora Dudka bychom ocenění
měli získat.
Náš časopis se nepyšní dlouholetou tradicí, ale stále se zlepšující úrovní dělá radost nejen
samotným redaktorům, ale i spokojeným čtenářům. Ochutnávku
žákovského snažení je možné si
prohlédnout na www.kotlarska.cz, kde v rubrice Nová éra
mohou čtenáři sami zhodnotit
práci našeho redakčního týmu.

Mgr. Darina Crlíková

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED
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Absolventka z Křídlovické představila školu zahraničním kamarádům

Ester Topolářová, která v současnosti studuje v Itálii, navštívila ve středu 7. března svoji
bývalou základní školu na Křídlovické spolu se sedmi spolužáky z celého světa.
Jejími hosty byli Winta z Kambodži, Yi z Číny, Rayna z Bulharska,
Dilawar z Afghánistánu, Shpresa
z Albánie, Entisar z Etiopie a Ena
z Mostaru v Bosně.
Nejdřív chtěli zjistit, co vlastně děti
o těchto zemích vědí. Měly se
pokusit spolupracovat a přiřadit

správnou vlajku, písmo, člověka
a zemi k sobě. Některé třídy překvapily svou hbitostí a inteligencí,
jiné si moc nevěděly rady, ale
nakonec se všichni dobrali ke
správnému řešení. Každý ze
zahraničních studentů pak pověděl žákům několik zajímavých faktů o své zemi. „Věděli byste, že
v Etiopii mají rok 2004? Že Afghánistán je jedním z největších vývozců sušeného ovoce? Během
každé jejich prezentace jsem se
i já, jejich spolužačka, spolubydlící
a kamarádka, dozvídala nové
úžasné věci,“ přiznala Ester Topolářová.
Poté žákům představila svoji současnou školu, tedy UWC – United
World Colledge. Jedná se o dvouletý program studia v zahraničí,
který nahrazuje poslední dva roky
studia na střední škole či gymnáziu. Czech national comitte
(uwc.cz) poskytuje každý rok celá
nebo z velké části hrazená stipendia. Umožňuje studovat na více
než třinácti různých školách
v zahraničí a získat IB Diplom,

máme povinné aktivity, ale každý,
koho znám, si je užívá, a může si
dokonce zvolit více povinností,
pokud o ně má zájem. Tato škola
mi ukázala svět, ale zároveň to
není tak, že by mě odtrhla od rodiny a přátel,“ pochválila školu studentka.
Studium rozhodně doporučuje
i dalším lidem. Je potřeba přihlásit
se rok předem a projít výběrovým
řízením. Více informací o programu na www.uwc.cz nebo na blogu
Ester Topolářové esiinitaly.blogspot.com.
 (red)

který odpovídá maturitě v České
republice a v dalších osmdesáti
zemích. Tento program také obsahuje povinnou sportovní a kreativní aktivitu a také sociální servis.
„Jakožto student, jenž žije na jedné z těchto škol v Itálii už více než
půl roku, bych chtěla popsat, jak
je to tam úžasné. Nejenomže
jsem se naučila skvěle anglicky
a hodně zlepšila v mnoha vyučovacích předmětech, ale také jsem
poznala mnoho nových lidí, našla
si kamarády, naučila se nové
sporty a zkusila nové věci. Ano,

Hudební festival Amari Kereka přiblíží romské rytmy
Základní škola nám. 28. října
ve spolupráci s partnerskými
základními školami zve na
čtvrtý ročník hudebního festivalu Amari kereka.
Jako každoročně se zájemci

mohou těšit na romské tance,
moderní tanec, flamenco, bubeníky, vystoupení školních hudebních skupin a muzikálovou
pohádku. Atmosféru doplní videoprojekce o činnosti jednotlivých
škol a výstava prací žáků v sou-

těži Tolerance a přátelství. Téma
letošního festivalu nese název
Z pohádky do pohádky a organizátoři poprvé přivítají také zahraniční návštěvu pedagogů z Leedsu.
Festival je v tomto roce součástí

projektu Rice a je finančně podpořen z projektu EU. Akce se
uskuteční 24. května ve 14.00
hodin v KC Omega na Musilově
2a.

(red)

Plakát sedmáků z Hroznové získal zvláštní cenu za nápad
Začátkem kalendářního roku
žáci druhého stupně základní
školy Hroznová vytvářeli návrhy plakátu do celostátní
výtvarné soutěže Celé Česko
čte dětem.
Děti měly za úkol vymyslet domalovávanou fotokoláž, do níž by
začlenily svoje fotografie. V každé
třídě byl hlasováním z několika
nápadů vybrán ten nejlepší, na
jehož tvorbě se podílela celá třída.

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

„Překvapilo mě, jaké úžasné
návrhy žáci vymýšleli. Například
v 8. A měli v úmyslu zdůraznit,
že téměř každý z nich měl v dětství Krtečka jako nejoblíbenějšího knižního a televizního hrdinu,“ uvedla učitelka Mgr. Zuzana
Secová. Knížky o Krtečkovi děti
uvedly do světa fantazie a podnítily v nich zájem o čtení. Bubliny zároveň symbolizují, že když
se člověk začte do knihy, ocitne
se jakoby v jiném světě, odděleném od okolí. Třída 9. B knihami zazdívá počítač, 7. A se inspirovala fotografií dělníků, kteří
stavěli Empire State Building –
tím chtěli zdůraznit, že nejen
Česko, ale celý svět čte dětem.

A číst se bude za všech okolností.
A právě posledně jmenovaný plakát zaujal porotu soutěže natolik,
že se rozhodla udělit Zvláštní

cenu za nápad právě třídě 7. A.
Ukázky z prací žáků jsou ke
zhlédnutí na www.zshroznova.cz.

(red)
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Inzerce

KOMPLETNÍ
STOMATOLOGICKÁ PÉČE

VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO • VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO • VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO

Zveme Vás do našeho
Zahradnictví v Brně Bystrci.

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

Koupíte u nás levně rostliny z vlastní produkce.

BALKONOVÉ ROSTLINY, OKRASNÉ DŘEVINY,
TRVALKY, BYLINY, TRÁVY, VODNÍ ROSTLINY.

TEL: 541 425 251

>dE/ds1

SVŮJ SORTIMENT NOVĚ nabízí v našem Zahradnictví ﬁrma KERAMIKA NEOLIT , keramické
nádoby, plastiky, fontány, prvky zahradní architektury, kameny do zahrad, grily, krby, okrasná
a koupací jezírka vč.technologie a realizace.

sşĚĞŸƐŬĄϮϰ

aWZ<zнKWZsz

Čtyřlístek zahradnické služby, s.r.o.
Bystrcká 40, 624 00 Brno
Tel.: 546 210 019
E-mail: info@ctyrlistek-brno.cz
www. ctyrlistek-brno.cz
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Tramvaj č. 1 a 11, zastávka u ZOO,
trolejbus č. 30
Otvírací doba: Po–Ne 8–18

KERAMIKA NEOLIT
Bystrcká 40, 624 00 Brno
Tel: 543 250 872
E-mail: neolit@wo.cz
www.keramikaneolit.cz

VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO • VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO • VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO
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Art of art 17. 7. – 22. 7. 2012

Probuzení univerzálních schopností člověka a talentu pro hudbu, tanec, divadlo, výtvarné umění, řečnictví...
Art of art, unikátní trénink no-mindové technologie práce
s člověkem, probuzení univerzálních schopností člověka
a talentu pro hudbu, tanec, divadlo,literaturu, výtvarné
umění,choreograﬁe, řečnictví, modelingu, uměleckou mysl,
umění se vyjádřit a prosadit, nalezení vnitřního zdroje pro
tvoření, překonávání strachu a stresu zakódovaného v dětství
a minulosti.
Trénink je rovněž velmi vhodný pro vedoucí pracovníky, pro lidi
pracující ve výzkumu, pro managery a lidi s postavením velké
odpovědnosti při rozhodování.
Každý člověk touží stát se umělcem, někdo si tuto touhu
uvědomuje, někdo ji má hluboko v sobě a zapomenutou. Každý
je jinak citlivý na různé umělecké formy a má jinou schopnost
se vyjadřovat. Kde se bere naše schopnost tančit, hrát divadlo,
řečnit, kde se bere naše schopnost tvořit novou věc, řešit nový
problém, používat novou formu ?
Ukazuje se, že existuje umění, jak probudit talent, mysl i tělo

každého člověka. Někde na spojnici těla, mysli, emocí, uprostřed
lidské duše, za pomocí vnitřního zdroje lidské energie je možné
pracovat se skrytými silami člověka.
1) Každý člověk má umělecké schopnosti, je potřeba si je
zvědomnit
2) Je potřeba porozumět překážkám v mysli, v emocích nebo
ve zdraví těla, které brání kreativitě.
3) Existuje všestranný trénink univerzálních dovedností, který
rozvíjí každého člověka.
4) Každý člověk je individualita a potřebuje speciﬁcké zadání
a zvláštní formu, která jej rychle přivede do uměleckého
stavu
5) Člověk a jeho duše či bytost reaguje nejvíce na „Individuální
archetyp“ potřeb.
6) Umění má nekonečně mnoho forem.
7) Každý člověk má svůj čas, rytmus a schopnost růstu
Na těchto principech je postaven trénink Art of art.

Vede: Igor Samotný, Příspěvek: 3.980,-Kč, 4380 při platbě na místě
Místo konání: Meditační centrum Lažánky, Lažánky 133, 664 71 Veverská Bitýška
Přihlášky: (napište jméno, příjmení, název akce, datum a email) sms 00420 608 708 996
nebo email: info@sugama.cz
Kontakt: Osho Sugama Meditation Center, Lažánky 7, 664 71 Veverská Bitýška
info@sugama.cz, 608 708 996 , www.sugama.cz, www.tantra-joga.cz

Zdeněk Matějka
specializovaný makléř

Pro naše klienty hledám
ke koupi ve Vašem bydlišti
– byt 1+kk – 1+1 pro mladý pár
– byt 1+1 pro solventní klienty
– byt 2+1 – 3+1 pro novomanžele
– byt 3+1 pro rodinu s dětmi
– rodinný dům pro klienta
s hotovostí

mobil: 777 730 521
matejka@brnenskyzvonek.cz
Bayerova 40, 602 00 Brno
www.brnenskyzvonek.cz

V mé databázi je spousta
klientů poptávajících byt nebo dům,
neváhejte nabídnout!

BEZSTAROSTNÝ A RYCHLÝ PRODEJ
ZA MAXIMÁLNÍ TRŽNÍ CENU

J I S T O TA • T R A D I C E • S TA B I L I TA • P R Á V N Í G A R A N C E
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Bharatnatyam je výrazový tanec, prodchnutý duchovní
atmosférou, který svými přesnými variacemi, mimikou
obličeje i prostřednictvím očí ztvárňuje příběhy plné
moudrosti a poznání. Říká se, že Bharatnatyam přináší
požehnání a pročišťuje atmosféru, protože i sami bohové
přicházejí, aby vystoupení shlédli.

Inzerce

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 60 000 Kč na 5 let: RPSN 18,25 %, úroková sazba 16,9 % p. a.,
počet splátek 60, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu úvěru 0 Kč, měsíční splátka 1 488 Kč,
celková částka k úhradě 89 274 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci
s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci.
V případě bezproblémového splácení muže být poslední anuitní splátka nižší.

Zveme vás na
Dny spotřebitelských půjček
Poštovní spořitelny
Půjčte si třeba 50 000 Kč již za 1 019 Kč měsíčně!
Zažádejte si o kteroukoli Era půjčku a ihned získáte
praktickou ekotašku. K poskytnuté půjčce od nás navíc
obdržíte ještě 500 Kč na svůj účet. Akce končí 31. 5. 2012
Informujte se v Regionálním ﬁnančním centru Brno, Orlí 30, tel.: 542 426 224,
Finančním centru Brno, Palackého třída 3048/124, tel.: 515 577 211 – 213,
nebo na Vaší nejbližší poště.
Podrobné informace o akci vám sdělíme na obchodních místech. Najdete je také na www.erasvet.cz

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.
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Inzerce

fa NEDOMA

MALÍŘSKÉ
a
NATĚRAČSKÉ
práce
tel.: 603 742 235
www.strikaci-technika.cz

SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

Starožitnosti
Starožitnosti

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 !
ìzlaté kapesní a náramkové hodinky (i poškozené); šperky; mince; zlomkové zlato ì
stříbrné hodinky; mince; šperky; příbory; tabatěrky; pudřenky aj.ì české granáty;
bižuterii; vyznamenání; medaile; bankovky ì veškeré pánské náramkové hodinky
do r. 1980 i nejdoucí ì obrazy; rámy; nábytek; hodiny; alpaku kombinovanou se
sklem; veškeré sklo ìêveškeré sošky a plastiky; lustry; rádia; gramofony; fotoaparáty;
hudební nástroje; knihy; pohlednice a spoustu dalších předmětů.

VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ; I CELÉ POZŮSTALOSTI
! TEL.: 737 171 367 !
e-mail: starozitnosti-ille@seznam.cz
OTEVŘENO: Po–Čt 9.30–17.00 Pá 9.30–14.00
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME

KAMECHY – BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO

S DEVELOPERSKOU SKUPINOU IMPERA ZJISTÍTE, ŽE I VY MŮŽETE BYDLET „VE SVÉM“.
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IMPERA styl, a.s. Hlinky 114, Brno, www.imperastyl.cz
tel.: 543 421 457, 602 775 333
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Neziskové organizace

Týden dětí a poslední zvonění oslaví předškoláci Na kopečku

Občanské sdružení Na kopečku připravuje ve spolupráci
s učitelkami mateřské školy
„Na kopečku u zvonečku“ aktivity pro děti a jejich rodiče.
Už tradičně proběhne ve školce
Den matek. Na odpoledne si děti
připraví nejen pro maminky, ale
i pro babičky a prababičky pásmo
říkanek a písniček a opět je překvapí milým a nápaditým dárečkem, který vyrobí pod vedením
kreativních pedagogů.
V červnu v rámci Týdne dětí je
čeká opravdu nabitý program,

děti z mateřské školy a jejich rodiče. Předškoláci budou mít
nachystané závěrečné vystoupení spolu s výstavkou svých prací.
Dostanou upomínkové předměty
a rozloučí se se školkou vesele
na atrakcích jako je skákací hrad
a v různých jiných zábavných soutěžích a disciplínách.
Říjen bude patřit uspávání zahrady. Zábavné pracovní odpoledne
pro děti a rodiče se uskuteční na
zahradě mateřské školy. Děti si
vyrobí strašáky z dýní a jednoho
velkého strašáka, který bude hlídat zahradu přes zimu. Rodiče

A v druhé polovině prosince se
všichni sejdou na vánočním
setkání.
Občanské sdružení Na kopečku
bylo založeno v roce 2008 jako
sdružení rodičů dětí navštěvujících školku „Na kopečku u zvonečku“ v Brně na ulici Horní.
Cílem je pomáhat vedení MŠ při
organizaci školních a mimoškolních aktivit a při zlepšování školního pozemku i tříd dětí.
Velká část pomoci pochází
z vlastních sil členů sdružení,
například organizací brigád,
budováním přírodní školní zahrady nebo díky příspěvkům rodičů
či sponzorských darů.

Na podzim se sdružení vydařila
akce „uspávání zahrady“, kdy děti
s rodiči vyráběli dýňové svícny,
malé dráčky a společně se
zahradními vílami uložili zahradu
k zimnímu spánku. Rodiče také
pomohli shrabáním listí a zazimováním přírodní zahrady a všichni
se umazali natíráním laviček.
V předvánoční době děti s učitelkami nacvičily pásmo říkanek
a koled na Vánoce a všichni se
radovali na Mikulášské diskotéce
v tělocvičně Polytechnické školy.
Sdružení také pod stromeček
nadělilo dětem hračky, které mají
edukativní význam a slouží v každé třídě.
 (red)

Rezekvítek organizuje exkurzi
na kozí farmu v Ratibořicích
Další ze série environmentálně zaměřených exkurzí Rezekvítku povede tentokrát na
kozí farmu. V létě pak sdružení
pořádá letní tábory.

školku navštíví divadlo se zajímavým kulturním představením, děti
se budou realizovat v mnoha
vědomostních i sportovních soutěžích. Na konci týdne se pak
vydají na velký výlet do okolí Brna
a akce bude zakončena dobrodružným hledáním pokladu.
Před koncem školního roku se
školka rozloučí s dětmi, které
odcházejí do školy akcí Poslední
zvonění. Ta je určena pro všechny

Projekt
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

uspí zahradu shrabáním listí,
dokončením potřebných prací,
jako je oprava a úklid herních částí
zahrady, a zazimováním přírodní
zahrady, která se nachází za
mateřskou školou. Na závěr
všechny potěší společný pozdněodpolední program při ohýnku
a kytaře.
Martinská slavnost proběhne 9.
nebo 12. listopadu a děti se dozvědí tradiční martinskou legendu
o Martinovi na bílém koni, upečou
si samy martinské rohlíčky a vyrobí
papírové lucerničky. Po společně
stráveném odpoledni nad voňavým cukrovím si společně s rodiči
zapálí světýlka na cestu domů.

V sobotu 19. května navštíví
Rezekvítek kozí farmu v Ratibořicích, která se specializuje na
produkci a prodej kozích výrobků.
Spolu s odborným průvodcem
zájemci nahlédnou do stájí, dozví
se o chodu farmy, specifikách
chovu koz, biopotravinách a ekologickém zemědělství. Na závěr
ochutnají kozí výrobky a bude
možnost si je také zakoupit.
Pro omezený počet míst je potřeba se na exkurzi dopředu přihlásit
na e-mail tereza.zizkova@rezekvitek.cz. Více informací na
www.rezekvitek.cz.
Jako každý rok, i letos připravil
Rezekvítek pro děti školního

a předškolního věku nabídku letních příměstských táborů. První
tábor pro děti ve věku osm až třináct let s tématem Cesta kolem
světa proběhne 16.–20. července, druhý tábor pro děti předškolního věku a prvňáčky s tématem
Z pohádky do pohádky se uskuteční od 13. do 17. srpna. Poslední
prázdninový týden 27.–31. srpna
si mohou děti ve věku osm až třináct let užít na táboře s tématem
Mravenčí dobrodružství.
Součástí programu táborů je výlet
do vzdálenějších míst, zábavné
i poučné hry, soutěže, sportovní
aktivity, tvořivé činnosti a samozřejmě celotáborová hra. Program
je zajištěn denně od 9.00 do 17.00
hodin. Sraz v klubovně Rezekvítku, Kamenná 6, Brno. Více informací na www.rezekvitek.cz, tel.
543 216 483, e-mail: tereza.zizkova@rezekvitek.cz.  (red)
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Neziskové organizace

Druhý ročník Týdne čtení dětem zahájí v Brně Polívka a Goldflam

Nezisková organizace Celé Česko čte dětem otevře 31. května
slavnostní inaugurací v Divadle
Bolka Polívky další ročníkTýdne
čtení dětem v České republice.
Od 1. do 7. června se v České
republice uskuteční nejrůznější
akce – čtení známých osobností,
setkání s autory knih, čtenářské
a výtvarné hry a soutěže, literární
happeningy, výstavy knih či setkání pro rodiče, učitele a další osoby
z nejbližšího okolí dítěte na téma
blahodárného vlivu čtení dětem.
Cílem obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem, která
vznikla v roce 2006, je zvyšování
čtenářské gramotnosti, ale především budování pevných vazeb
v rodině prostřednictvím společného čtení a společného sdílení
času.

Čteme-li dítěti pravidelně, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu,
vybavíme ho i emočním nábojem,
který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s předčítajícím –
mámou nebo tátou. Předčítání je
rituál, který se stává pevným
záchytným bodem v životě mladého člověka. Několik desítek
minut čtení dětem denně je výletem do světa, kde nic není nemožné.
„Prostřednictvím 2. týdne čtení
dětem chceme široké veřejnosti
ukázat, že každodenní čtení dítěti
pro radost je nejúčinnější metodou výchovy člověka samostatně
uvažujícího, člověka kulturního,
jenž postupuje eticky a který si
v životě umí poradit rozumem,
nikoli silou,“ řekla ředitelka obecně prospěšné společnosti Eva

Katrušáková. A dodává: „Chceme
také vyburcovat rodiče a dospělé
z nejbližšího okolí dítěte k ochraně dětí před hrozbou falešných
hodnot masové kultury.“
Bolek Polívka, Arnošt Goldflam,
Zora Jandová, Zdeněk Merta,
soubor Listování a další slavné
osobnosti v pestrém programu
otevřou symbolicky ve čtvrtek
31. května v 18.00 hodin v Divadle
Bolka Polívky týden plný čtení,
pohádek, příběhů a zábavy, jenž
bude probíhat v následujících
dnech v celé České republice.
V rámci Týdne čtení dětem v ČR
se mohou Brňané těšit také na
happening v centru města, povídání a soutěže Z pohádky do

pohádky během Dětského dne,
který organizuje městská část
Brno-střed dne 3. června, autorské čtení v Knihovně Jiřího Mahena na ulici Kobližná dne
5. června či na akci Hravé Lužánky pořádané ve spolupráci s BLTC
Brno dne 6. června. Pedagogicko-psychologické poradny budou
v tomto týdnu obdarovány knihami z nakladatelství Barrister &
Principal pro dětské čtenáře.
Více aktuálních informací o Celé
Česko čte dětem a o 2. týdnu čtení
dětem v ČR na www.celeceskoctedetem.cz.


(red)

V Brně již osmnáct let působí Centrum naděje a pomoci
Občanské sdružení Cenap se
soustředí na pomoc a řešení
potíží a problémů, které souvisejí s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím.
Centrum provozuje řadu poraden,
nabízí také lékařské služby. V centru se snaží také problémům předcházet, a to v rámci různých preventivních programů zaměřených
na podporu osobnosti, zlepšování
nejen zdraví, ale i vztahů i získání
větší jistoty v péči o děti.
Téměř od počátku své činnosti
nabízí centrum služby Poradny pro
ženy a dívky. V rámci této poradny

Projekt
podporuje
městská část
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je nabízena pomoc při hledání
řešení obtížných životních situací
vzniklých v důsledku těhotenství,
mateřství, rodičovství. Poradenství
je zaměřeno na pomoc při potížích
s otěhotněním, stejně tak je zde
kvalifikovaně poskytováno poradenství týkající se dotazů, jak spolehlivě předcházet těhotenství.
Vyškolení poradci pomohou najít
řešení, jak řešit potíže při poruchách menstruačního cyklu, při
dalších gynekologických problémech, při obtížích přechodu či při
problémech v dospívání.V diskrétním prostředí je věnován čas a prostor lidem, kteří hledají řešení své
situace po ztrátě dítěte – ať již po
umělém či spontánním potratu či
v situacích, kdy je počato dítě
s možným postižením.
Na poradnu se mohou obrátit i ti,
kteří hledají řešení problémů
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v otázkách partnerských vztahů,
při výchovných problémech či
problematice domácího násilí.
Poradna pomáhá v orientaci
ohledně problematiky sociálních
dávek. Pracovnice poradny
poskytují kontakt a informace
týkající se ubytování v azylových
domech, případně vyhledají kontakty na další zařízení. Samozřejmostí je spolupráce s dalšími
odborníky – lékaři, psychology,
učiteli, vychovateli, pracovníky
městských částí.
Pracovníci zařízení se stále vzdělávají, proto je zde zajištěna vysoká odbornost poradenství. Vzhledem k adrese Vodní 13, tedy
nedaleko od hlavního vlakového
i autobusového nádraží, v blízkosti zastávky MHD na ulici Hybešova, díky bezbariérovému přístupu zajištěnému výtahem

v domě, je poradna místně snadno dostupná.
Poradenství probíhá individuálně,
při zachování naprosté diskrétnosti a mlčenlivosti pracovníků
organizace.
V souladu se zákonem o sociálních službách byla tato poradna
zaregistrována jako odborné
sociální poradenství, což tedy
znamená, že služba poradny je
pro klienty poskytována zdarma.
Další výhodou je časová dostupnost – poradenství probíhá každý
pracovní den. Své dotazy je možné
poslat
e-mailem
na
cenap@cenap.cz, je možné
zavolat na tel. číslo 543 254 891
nebo se dostavit osobně do Centra naděje a pomoci, Vodní 13,
602 00 Brno. Více o celé škále
nabídky organizace je na
www.cenap.cz.
 (red)

Neziskové organizace

Příměstské a pobytové tábory od Junioru potěší děti i rodiče
mický tábor 1 250 Kč a první termín třídenního tábora v termínu
2.–6. července je 660 Kč a zahrnuje stravu, pitný režim, lektora,
materiál apod.

Pobytové tábory

Dům dětí a mládeže Junior připravuje na období letních
prázdnin širokou nabídku
pobytových i příměstských
táborů.

Příměstské tábory
Příměstské tábory o letních
prázdninách pro děti od sedmi let
pořádá Junior po celou dobu letních prázdnin, tedy v termínech:
2.–4. července, 9.–13. července

(keramický tábor), 16.–20. července, 30. července–3. srpna,
6.–10. srpna, 13.–17. srpna,
20.–24. srpna, 27.–31. srpna.
V každém týdnu děti čeká celotáborová hra, výlety, sportovní
aktivity, rukodělné a výtvarné činnosti a mnoho dalšího. Místo
konání všech příměstských táborů je: Hlavní pracoviště Junior –
Dům dětí a mládeže, Dornych 2,
Brno. Cena jednotlivých týdenních táborů činí 1 100 Kč, kera-

Letní pobytový tábor pro děti 10–16
let: Soustředění v aerobiku a hiphopu v termínu: 7.–14. července.
Jedná se o stanový tábor v Sebranicích u Litomyšle a je vhodný i pro
úplné začátečníky ve cvičení aerobiku a hip-hopu. Cena 2 800 Kč
zahrnuje ubytování ve stanech
s podsadou, dopravu autobusem,
stravu v podobě plné penze, pitný
režim, lektorné, program (aerobik,
hip-hop, plavání, turistika, soutěže,
hry a sportování pro všechny včetně materiálu atd.).
Letní pobytový tábor pro děti
10–16 let: Detektivní příběh „Po
stopách strýčka Artura“ v termínu:
7.–14. července. Tento tábor je
motivován celotáborovou hrou
s detektivním příběhem a koná
se opět v Sebranicích u Litomyšle.
Cena 2 800 Kč, zahrnuje ubyto-

vání ve stanech s podsadou,
dopravu autobusem, stravu
v podobě plné penze, pitný režim,
lektorné, program (plavání, turistika, soutěže, hry a sportování).
Letní pobytový tábor pro rodiče
s dětmi: Setkání vodníků. Tábor
se koná v termínu: 21.–28. července v rekreačním středisku Valcha v Počátkách. Tábor je motivován krásnou krajinou kolem
Počátek a rybníkem, který přímo
vybízí k vodnickým hrátkám. Každý z účastníků má za úkol vymyslet si své vodnické jméno a název
rybníka, potoka či řeky, od které
přijíždí a přivézt si také svůj vodnický převlek. Cena: děti do tří let:
200 Kč, děti 3–12 let: 2 400 Kč,
děti 13+dospělí: 3 000 Kč. Cena
zahrnuje ubytování, stravu, program včetně materiálu.
Bližší informace a přihlášky na
všechny táborové akce: Junior –
Dům dětí a mládeže, Dornych 2,
tel.: 543 211 599, 608 964 695,
info@junior.cz, www.junior.cz. Přihlášky a platby je třeba uhradit nejpozději do 16. června.  (red)

Školské zařízení Lipka zve v květnu na několik rukodělných akcí
Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání si
se zájemci vyrobí bylinkové
šatní ramínko nebo správně
připravený kompost.

Bylinkové šatní ramínko
11. května
pátek
Z obyčejného dřevěného ramínka si vytvoříte voňavé levandulové, které vám provoní skříň
a ochrání vaše oblečení před
moly. Na tuto akci je třeba se přihlásit na T.: 543 211 264.
Doba trvání: od 17 do 20 hodin |
Cena: 100 Kč | T.: 543 211 264 |
www.lipka.cz/lipova
Místo konání: Lipka – pracoviště
Lipová, Lipová 20, Brno

Lesní ateliér
11.–13. května
pátek až neděle
Netradičně pojatý výtvarně hravý
víkend, při němž využijeme les
jako ateliér pro umělce i jako zdroj
materiálu pro budoucí umělecká

díla. Akce je určena pro děti od
7 do 12 let, rodiče jsou srdečně
zváni na závěrečnou vernisáž!
Cena: 650 Kč (strava, ubytování
a materiál) | T.: 545 228 567 |
www.lipka.cz/jezirko
Místo konání: Lipka – pracoviště
Jezírko, č. p. 97, Brno-Soběšice

Modelování z FIMO hmoty
12. května
sobota
I úplní začátečníci dokážou
pomocí jednoduchých postupů
a pomůcek vyrobit pěkné doplňky
a dekorace (drobné šperky, přívěsky, náramky a brože). Zkušenější tvůrci si mohou hmotou
FIMO potáhnout kovovou krabičku nebo ozdobit příbor.
Doba trvání: od 10 do 13 hodin |
Cena: 180 Kč děti, 280 Kč dospělí | T.: 541 220 208 |
www.lipka.cz/rozmarynek
Místo konání: Lipka – pracoviště
Rozmarýnek, Rozmarýnová 6,
Brno-Jundrov

Zahradní poklad – správně
připravený kompost
15. května
úterý
Víte, kde a jak správně umístit
kompost, jak jej založit, ošetřovat
a zpracovat pro další využití?
Jaké jsou nejčastější chyby, ale
i mýty okolo kompostování? Na
semináři se dozvíte odpovědi na
tyto otázky, založíte si vlastní
žížalárium a seznámíte se s možnostmi kompostování ve městě
a s různými typy kompostérů.
Doba trvání: od 14 do 17 hodin |
Cena: 300 Kč | www.lipka.cz/kamenna
Místo konání: Lipka – pracoviště
Kamenná, Kamenná 20, 639 00
Brno

Zahradní slavnost
26. května
sobota
Během tradiční zahradní slavnosti si užijete pečení v zahradní hliněné peci, zahradní stezku s úkoly, tvoření z keramiky a přírodnin

i ukázky hospodářských zvířat
z našich chovů. Pro děti bude připraveno množství aktivit a rodiče
se mohou zúčastnit komentované
prohlídky přírodní zahrady.
Doba trvání: od 10 do 15 hodin |
T.: 541 220 208 | www.lipka.cz/rozmarynek
Místo konání: Lipka – pracoviště
Rozmarýnek, Rozmarýnová 6,
Brno-Jundrov

Jundrovský rygol
26. května
sobota
Čtvrtý ročník terénního přírodovědného závodu v okolí městské
části Brno-Jundrov. Trať vede
lesem i rygolem a po trase čeká
na účastníky několik zapeklitých
úkolů. Pro nejrychlejší je připravena odměna a pro nejlepšího
putovní zlatý pohár.
Doba trvání: od 11 do 13.30
hodin | T.: 541 220 208 | www.lipka.cz/rozmarynek
Místo konání: Lipka – pracoviště
Rozmarýnek, Rozmarýnová 6,
Brno-Jundrov
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Volný čas

Velocipedisté aneb sběratelé historických bicyklů zaplní Brno

Součástí letošního festivalu
Brno – město uprostřed Evropy
bude v pátek 25. a v sobotu
26. května VIII. mistrovství České republiky velocipedistů.
Přispět k „zábavě pod hrady Špilberk a Veveří“ přijedou vyznavači
a sběratelé historických bicyklů,
jimž přirostlo k srdci vše, co souvisí s vývojem bicyklu.
Svému koníčku věnují spoustu
času i prostředků a navíc neskrývají potěšení, když se mohou postavit na start a za řídítky dopravních prostředků, které už něco
pamatují, dokonce i závodit.
Přes sto účastníků bude soutěžit
v kategoriích vysokých a plášťových kol. Samostatně jsou hodnoceni jezdci na dřevěných drezínách uváděných do pohybu
odrážením nohama od země.

Brněnská část mistrovství ČR velocipedistů má v pátek 25. května od
17 hodin na pořadu časovku na
trati z náměstí Svobody na Kobližnou a stejnou ulicí zpět k místu
startu.V sobotu se koná na okruhu
v Lužánkách závod s hromadným
startem v 10 hodin u střediska volného času, cíl je tamtéž.
V druhé části domácího šampionátu změří velocipedisté síly
v neděli 24. června od 10 hodin
ve Velké Bíteši v časovce v ulicích
města na 1 míli a v silničním závodě na okruhu vedeném přes
Záblatí, Osovou Bítýšku a Vlkov.
Nesoutěžní součástí šampionátu
budou v Brně i ve Velké Bíteši jízdy elegance. V nich je prostor pro
předvedení historických kostýmů
a díky zručnosti i nápaditosti mají
diváci vždycky co obdivovat.
Mezi tradičními účastníky mistrov-

ství nebude chybět nejlepší český
velocipedista Josef Zimovčák
z Veselí nad Moravou, jenž na
vysokém kole předvádí už plných
dvacet let obdivuhodné výkony.
Absolvoval například jízdu napříč
Spojenými státy, zdolání tras nejznámějších světových závodů
Tour de France, Giro di Italia
a Vuelta, nebo etapy kolem České
republiky.
V posledních dvou letech pořádá
Josef Zimovčák na vysokém kole
v doprovodu cyklistů na běžných
kolech, mezi nimiž byli i známí
sportovci a např. i přední český
chirurg prof. Pavel Pafko v rámci
charitativní cyklotour „Na kole
dětem“. Ta se jede napříč Slovenskem a Českou republikou, letos
ale například i s plánovanými etapami v Rakousku a Polsku. Cílem
je oslovit veřejnost a získat co nej-

více prostředků pro onkologicky
nemocné děti a jejich rodiny.
Letošní cyklotour startuje z východoslovenské Nové Sedlice
3. června. Trasa poprvé povede
i do Vídně, odkud z rakouské
metropole startuje etapa v sobotu
9. června do Brna. Den poté akce
pokračuje z Brna do Karlovy Studánky a na Praděd. Skutečně,
výkony hodné obdivu.
Zmínku zaslouží i výstava historických trojkolek a velocipedů
v Paláci šlechtičen (budova
Moravského zemského muzea,
Kobližná 1) od 25. května. Jde
o podstatnou část sbírky úspěšného brněnského velocipedisty
Jiřího Fialy, který absolvoval doma
i v zahraničí už bezpočet závodů
na vysokém i plášťovém velocipedu a dokonce i na drezíně.

(red)

Brňané se mohou společně „férově“ nasnídat v lužáneckém parku
Snídaňový happening Férová
snídaně ve vašem městě pořádá v Brně na Světový den pro
fair trade společnost NaZemi.
Akce proběhne v sobotu 12. května v desítkách českých a moravských měst, v Brně se mohou
zájemci přijít nasnídat do Lužánek
od 10.00 hodin na louku za Centrem volného času.
Brňáci se tak připojí k desetitisícům lidí na celém světě, kteří
budou oslavovat zmíněný Světový den pro fair trade a podpoří tak
myšlenku spravedlivého obchodu. Loni se veřejného pikniku
zúčastnilo v České republice
2500 lidí v 41 městech a obcích.
Příjemná neformální akce propojuje fair trade s lokálními produkty.

Účastníci si sami přinesou fairtradové potraviny jako banány,
kakao, kávu, čaj, ale například
i domácí chleba upečený z místní
mouky a čerstvých vajec. Nebo
buchtu připravenou z místních
ingrediencí a zároveň i fairtradového kakaa a fairtradového třtinového cukru.
NaZemi – společnost pro fair trade prosazuje globální rozvojové
vzdělávání do škol i mimo ně,
zasazuje se o zodpovědnost firem
v oblasti jejich dodavatelského
řetězce a propaguje fair trade jako
účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. Do 1. dubna 2011 existovala pod názvem Společnost
pro Fair Trade.
Fair trade je způsob obchodu
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dávající drobným pěstitelům
a řemeslníkům z rozvojových
zemí příležitost uživit se vlastní
prací za důstojných podmínek.
Pokud si český spotřebitel koupí
fairtradový výrobek, má jistotu, že
za ním nestojí například zneuží-

vání dětské práce, nelidské pracovní podmínky, či devastace
životního prostředí. Světový den
pro fair trade se v ČR slaví již
šestým rokem. Více na www.fairtrade.cz a www.ferovasnidane.cz.

(red)

Volný čas

Na připomínku Dne Evropy se uskuteční inline jízda Brnem
Projet si centrum Brna na bruslích mohou všichni zájemci dne
12. května. Regionální rada
Jihovýchod pořádá tuto jízdu
již počtvrté.
Sraz všech zájemců o jízdu je
v 16.00 hodin na Moravském
náměstí, kde bude připraven
bohatý doprovodný program
nejen pro bruslaře. Jízda bude
slavnostně odstartována v 17.00
hodin. Peloton bruslařů pojede za
doprovodu policie i zdravotníků
z Moravského náměstí a projede
ulicemi Koliště – Dornych – Úzká
– Uhelná – Opuštěná – Křídlovická – Nové sady – Úzká – Dornych

– Koliště a zpět na Moravské
náměstí.
Trasa je koncipována tak, aby byla
vhodná pro všechny věkové kategorie bruslařů, jsou vítány i děti.
Všichni účastníci by měli být vybaveni základními bezpečnostními
pomůckami a měli by ovládat
základní bruslařské techniky,
umět zabrzdit, apod. Trasa není
vhodná pro úplné začátečníky.
Za Den Evropy je považován
9. květen 1950, kdy tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert
Schuman navrhl vytvoření organizace, jež by dohlížela na uhelný
a ocelářský průmysl evropských
zemí a koordinovala jejich akti-

vity. Právě Schumanova deklarace se stala impulsem k poválečné spolupráci evropských vlád
a základním stavebním kame-

nem pro pozdější vznik Evropské
unie.


(red)

Letní pobyty pro děti s poruchami řeči připravilo sdružení Logo

Náplní letních táborů, které
jsou určené pro děti i dospělé,
jsou skupinová i individuální
logopedická cvičení.

Letní prázdniny se rychle blíží.
I letos připravilo Občanské sdružení Logo ve spolupráci se Soukromou klinikou Logo na léto řadu

oblíbených zážitkových pobytů,
z nichž si v letošním roce vyberou
nejen děti, ale i dospělí a senioři.
Pro děti je připraveno devět
týdenních léčebně-reedukačních
pobytů v Brně, dva v Praze a také
dva v Blansku. Jejich náplní jsou
důkladně prováděná skupinová
i individuální logopedická cvičení,
pohybové aktivity, výlety, hry
a soutěže, přizpůsobené tematickému zaměření daného pobytu.
Děti se tak mohou na týden stát
kovboji, vydat se do středověku za
rytíři, prožít léto jako indiáni nebo
piráti, odvážní se mohou pokusit
dobýt hrad nebo mohou celý pobyt
strávit akčně v outdoorovém

zápřahu, zkrátka co kdo má rád
a co jej těší. Všechny pobyty jsou
plné zážitků, zábavy i poučení.
Pro milovníky hor, dětské i dospělé, je připraven týdenní dobrodružný tábor v Bílých Karpatech
v duchu Cesty do středověku. Pro
dospělé jsou také určeny nové
intenzivní rehabilitační a logopedické pobyty doplněné o relaxaci.
Seniory jistě potěší 20% sleva
a přizpůsobení programu přímo
jim na míru.
Přihlášky a více informací o termínech na www.moje-klinika.cz
nebo na tel. č. 543 420 666 nebo
osobně v Logu na Vsetínské 20
v Brně.
 (red)

Koncert ke Dni matek doplní vyhlášení fotosoutěže Úhel pohledu
Druhá květnová neděle bude
opět patřit ženám, maminkám.
V tento den dostávají kytičky
jako poděkování za svou obětavou péči a lásku a jako projev
úcty a uznání.
Takovou symbolickou kytičku, složenou z krásných melodií, jim už
pátým rokem připravuje i sdružení
Ženy50.
Slavnostní večer zahájí dvojice
Hana Škarková – soprán, Jan
Šťáva – bas. V jejich podání zazní

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

árie a dueta z oper Bohéma
(G. Puccini), Prodaná nevěsta
(B. Smetana) a Don Giovanni
(W. A. Mozart), z operet Polská
krev (O. Nedbal) a F. Lehára, známé melodie z muzikálu My fair
lady a další. Na klavír doprovází
Doc. Mgr. Šárka Králová.
Po přestávce se posluchači
mohou těšit na pěvecký sbor
Antea. Pod vedením sbormistra
Oldřicha Hlouška zazní mj. spirituály a úpravy lidových písní.
V rámci koncertu budou vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku fotografické soutěže Úhel pohledu
a autoři úspěšných snímků budou
oceněni. I tato soutěž je věnována
ženám, cílem je zviditelnit především věkovou skupinu žen 50+.

Koncert, který již tradičně moderuje Monika Brindzáková, se
uskuteční v neděli 13. května
v Brně, na Údolní 39, v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv,
v Sále Otakara Motejla. Zahájení

v 19.00 hodin, je vstup volný.
Občanské sdružení Ženy50 srdečně zve nejenom ženy s doprovodem, ale i účastníky fotosoutěže
Úhel pohledu. Akci podporuje
městská část Brno-střed. (red)
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Volný čas

Letošní brněnská přehlídka ohňostrojů představí tým z Rakouska

Patnáctá mezinárodní ohňostrojná přehlídka v Brně bude
letos v olympijském rytmu.
Již 15. ročník festivalů zábavy
Brno – město uprostřed Evropy
se uskuteční od 25. května do

10. června. Tradičně největším
diváckým magnetem je mezinárodní soutěžní přehlídka
ohňostrojů s hudbou Starobrno –
Ignis Brunensis.
Soutěžní části na Brněnské přehradě se letos účastní světové

společnosti ze Španělska, Austrálie, Číny a Česka. V rámci celého
programu ohňostrojné přehlídky
se spolu s českými ohňostrůjci
představí také tým z Rakouska.
Brno v letošním roce patří s účastí
ohňostrojných týmů ze tří konti-

nentů k nejprestižnějším přehlídkám ohňostrojů nejen v Evropě.
Více informací a podrobnější programy festivalů budou průběžně
zveřejňovány na www.ignisbrunensis.cz.

(red)

Ghettofest zboří bariéry mezi brněnským Bronxem a zbytkem města
Ghettofest je nový brněnský
pouliční festival, který se bude
konat v sobotu 2. června. Jeho
dějištěm se stane brněnské
„ghetto“ – ulice Bratislavská
a její nejbližší okolí.
„Chceme upozornit na to, že v téhle lokalitě žijí vedle sebe Romové i Češi, navíc další národnosti,
jako jsou Vietnamci nebo Ukrajinci,“ vysvětlila PR manažerka
festivalu Alica Heráková a dodává: „Chceme tuto předsudky opředenou lokalitu na jeden den otevřít, přitáhnout k ní pozornost
a přivést do ní ostatní obyvatele
města Brna. Ukázat a vytvořit prostor, kde se skrze kulturu a umění
setkají všichni lidé, kteří se rádi
baví, a také otevřít diskuzi o tom,
jak život v lokalitě zlepšit a jaká
je vlastně její budoucnost.“
Logem festivalu je tzv. Anděl naděje.Těchto andělů je dohromady 22
a už nyní jsou k vidění v ulicích
Brna. „Pro Ghettofest je výtvarně
zpracovávali mladí brněnští výtvarníci, ale třeba i děti z lokality,“ uved-

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

la dále PR manažerka festivalu
s tím, že andělé naděje symbolizují
naději na lepší společné soužití,
méně předsudků a více komunikace a porozumění.
Jako pouliční festival se bude
Ghettofest odehrávat přímo v ulicích. Nabídne několik divadelních
představení, která se budou hrát
na ulici Bratislavská, koncerty
kapel jako jsou Gulo čar a Čankišou nebo artistický workshop
pro děti. Kromě toho nabídne také
diskuzi o budoucnosti lokality
v Muzeu romské kultury nebo
odhalení malby, kterou připravuje
pro Ghettofest na zdi bývalé káznice na Soudní legenda brněnského street artu Timo.
Organizátorem festivalu je občanské sdružení Tripitaka, kterému
se podařilo získat finanční prostředky od nadace Open Society
Fund nebo od městské části
Brno-střed. „Za podporu jsme velmi rádi, Ghettofest je v problematice soužití nový koncept, kterému
věříme,“ řekl zakladatel Tripitaky
Zdeněk Raiser. A dodává: „Jsme
přesvědčeni, že má velký potenciál hlavně proto, že k lokalitě přistupuje tvůrčím, kreativním způsobem a že se může rozšiřovat
i do dalších lokalit a ročníků.“
Ghettofest je ale jen jednou

24
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2012

z mnoha aktivit tohoto mladého
a rychle se rozvíjejícího sdružení.
Je realizátorem projektu První
úspěch zaměřeného na mladé lidi
do 26 let, kteří vyrostli bez biologických rodičů. Na půl roku dostanou možnost pracovat v Centru
experimentálního divadla jako
herci a připravují představení pod
vedením profesionálního režiséra, dramatika a dramaturga.
Poslední představení Show4business pod vedením Jiřího Honzírka se setkalo s obrovským
zájmem. Tripitaka připravuje také
projekt terapeutické kavárny nebo
projekt „Gypsy Street“ s cílem

vybudovat textilní design centrum,
kde by mladé romské maminky
byly zaměstnány jako šičky.
Aktuálně se však Tripitaka připravuje na Ghettofest. „V tomto
okamžiku finišujeme s přípravami.
Zajišťujeme stánky s občerstvením, pojízdnou kavárnu a veškeré
zázemí, které takový festival
potřebuje. Všem návštěvníkům
vzkazujeme – Ghettofest je coby
pouliční festival pro všechny zdarma, přijďte, těšíme se na vás,“
pozvala na akci Heráková.
Veškeré informace jsou na
www.ghettofest.cz.

(red)

Sport

Mladší dorost Komety získal zlatou medaili po čtyřiceti letech
Brněnská Kometa se veze na
vlně úspěchu. Získala nejen
stříbro v extraligové soutěži,
republikovým zlatem a stříbrem
se chlubí také mládež a dorostenci. Budoucím hokejistům se
věnují trenéři zvučných jmen.
Na mládežnické mistrovství České republiky v Pardubicích se probojovaly hned tři věkové výběry
Komety. Zlato vyhrál mladší
dorost, což se naposledy povedlo
před čtyřiceti lety. Ze zlatých
medailí se těší hokejisté šestých
a sedmých tříd, hráči v kategorii
osmých tříd získali stříbro.
Práci s dětmi a mládeží se klub
intenzivně věnuje, stále pořádá
nábory do svých týmů, hlásit se
mohou zájemci již od pěti let. Na
soupisce realizačních týmů, které
s mládeží pracují, jsou k vidění
známá hokejová jména. Trénuje
je majitel klubu Libor Zábranský
nebo hokejista Petr Hubáček. Kro-

mě pravidelných tréninků připravuje klub pro mladé zájemce
o hokej také Hokejové víkendy
nebo Střelecký den s Kometou.
Aby budoucí hokejisté nemuseli
ošidit kvůli náročným tréninkům
školní docházku, spolupracuje
klub se Základní školou Labská,
která je zařazená do programu
Intenzifikace činnosti sportovních
tříd ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Tělocvik je zde rozšířen o tři hodiny hokejové specializace a k dispozici jsou zařízení pro všestrannou sportovní
přípravu – bazén, tělocvična nebo
venkovní areál s několika hřišti.
Výuka se přizpůsobuje tréninkům
a škola nabízí také kompenzační
výukové hodiny. Absolventy školy
jsou i významní sportovní odborníci či hokejoví hráči. Připravoval
se zde třeba Martin Havlát nebo
Pavel Kuběna.
Medaile mládeže jen podtrhují
letošní hvězdnou sezónu Komety,

Věděli jste, že…
…zápas Kometa–Chomutov
byl vůbec prvním televizním
sportovním přenosem?
Televizní přenosy ze sportovních
utkání se začaly vysílat až v roce
1960, sedm let po zahájení televizního vysílání v České republice. Zápas Kometa–Chomutov
byl premiérovým sportovním
přenosem a skončil pro Kometu
vítězstvím 5:0.
…první zápas v Rondu, nynější Kajot Areně, odehrála
Kometa v sezóně 1986/87?
Brněnský hokej patřil v minulosti
na Zimní stadion Za Lužánkami.
Ten byl v roce 2000 uzavřen a
v roce 2008 začala jeho plánovaná demolice. Kometa našla
domovský led v Kajot Areně.
…Kometa podporuje dárcovství krve i ženy s onkologickým onemocněním?
Kometa od roku 2008 podporuje
dárcovství krve svým projektem
Červená z modré… pro život!!!
Další projekt klubu s názvem Chlapi ženám v roce 2012 umožnil
zakoupení dvaceti prsních implantátů, které byly věnovány praž-

která po lítých bojích s týmem Pardubic skončila nakonec na druhém místě extraligové soutěže.
Už postup do mistrovských bojů
byl mimořádnou událostí, na kterou klub čekal téměř 41 let. Zásluhu na tomto úspěchu má majitel
klubu Libor Zábranský, trenér
Zdeněk Venera, ale také celý
realizační tým a samozřejmě

všichni hráči mužstva. Kajot
Arena byla při zápasech beznadějně vyprodána. Brňané finálovým soubojům fandili přímo v centru města, a to díky radnici
Brno-střed a velkoplošným obrazovkám na náměstí Svobody.


(red)
Foto Ivo Dostál

Zajímavosti z hokejového světa
ské nemocnici Na Bulovce pro
ženy postižené rakovinou prsu.
…komeťácký drink mohou
zájemci vypít v extraligové
hospodě Kometa Pub?
Nejen skalní fanoušci si mohou
posedět v extraligové hospodě
na Kounicově 20, která je unikátním sportbarem s modrobílým interiérem. Obsluhují zde
„extraligoví rozhodčí“ a zákazníci
dostanou vždy originální hokejovou specialitu.
…na přání fanoušků je možné
si stáhnout Ódu pro Kometu?
Ódu v podání Petra Hubáčka
a Sasu Hoviho ve formátu mp3
se Fan Klub HC Kometa Brno
spolu s vedením klubu rozhodl
uvolnit na www.fanklub-kometa.cz, aby bylo možné ji použít
k vyzvánění do mobilu nebo jen
tak pro poslech.
Kdo má radu či dotaz pro trenéra Komety, může mu napsat
Dotazy, které se týkají historie
hokejového klubu, mohou
zájemci pokládat na stránkách
www.hckometa.wz.cz

Historie hokeje sahá k indiánům
Předchůdcem ledního hokeje
byl hokej pozemní, historie hry
se zahnutou holí a míčkem
sahá až do starověku, vyobrazení chlapců hrajících „pozemní hokej“ vystavené v aténském
národním muzeu je datováno
do roku 5 000 př. n. l. Lední
hokej v podobě, v jaké jej známe nyní, vznikal v 16. století
v Kanadě jako hra evropských
přistěhovalců, kteří se v kraji
Velkých jezer setkali s indiánskými kmeny, hrajícími na
suchu i na ledě hru s holemi
a míčkem.
Hokej bolí aneb původ slova
Odkud pochází slovo hokej není
zcela jasné. Zvažován je původ
z francouzského označení pro
pastýřskou hůl „hoquet“, další
možností je vývoj ze slova „hokska", které označuje starou
egyptskou hru podobnou
pozemnímu hokeji. Kanaďané
vidí původ ve slově „hoghee“,
které v překladu znamená „bolí
to“, a pochází z doby, kdy poražení byli biti holemi do hlavy.

Počet hráčů
V začátcích ledního hokeje byla
mužstva složena ze sedmi hráčů – šest v poli a brankář. Změna počtu hráčů na současných
šest byla provedena v roce
1904. Zúžení týmu hru zpřehlednilo a zrychlilo.
Kravské lejno jako puk
Jako úplně první hokejový puk
posloužilo zmrzlé kravské lejno,
hrálo se však také s plechovými
konzervami, borovými šiškami,
později pak s pukem dřevěným.
Gumový puk přišel na svět až
v roce 1877.
České puky vedou
Veškeré významné akce Mezinárodní hokejové federace
poslední doby byly odehrány
s puky české výroby, protože
nezanechávají stopy na mantinelech a plexisklech. Puky jsou
vyráběny v malé vesnici Kateřinice na Vsetínsku.
Chrániče jsou neprůstřelné
Chrániče hrudi pro hokejové
brankáře jsou vyráběny ze stejného materiálu jako policejní
neprůstřelné vesty.
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Rozhovor ze sportu

Zábranský: Na Úvoz jsem chodil jen dva roky, ale třídního si pamatuji

Profil
Libor Zábranský do roku 2005
působil jako hokejový obránce.
Hokejové začátky prožil za
Lužánkami, dva školní roky
absolvoval také na Základní
škole Úvoz, v 18 letech pak
svoji hokejovou kariéru svázal
s Kometou Brno. Mezi jeho další působiště patřily například
České Budějovice, Vsetín,
Sparta Praha, Pardubice
a v zámořské NHL také celek
St. Louis Blues. Po ukončení
aktivní hokejové kariéry majetkově vstoupil do klubu Kometa
Brno, který tak zachránil před
naprostým krachem v době,
kdy byl na klub podán návrh na
konkurz.

Současný majitel HC Kometa
Brno Libor Zábranský vychodil
na Základní škole Úvoz jen třetí
a čtvrtou třídu. Třídní učitel
Jedoň mu ale v paměti uvízl.

Hokej máte v rodině.
Bratranec Tomáš Vincour
úspěšně působí v NHL,
hokeji se věnuje i váš syn.
V čem je rozdíl mezi
tréninkem za vašich dob
a v současnosti?
Největší rozdíl je v přístupu rodičů. Dříve neexistovalo, že by si
rodič dovolil zasahovat do práce
trenérů. Dnes vidíte běžně, jak
tatínek pobíhá po tribuně, křičí

rozumy na všechny strany, a přitom hokej nikdy nehrál. To je pak
pro trenéry dost těžké a nejvíc to
ovlivňuje samotné děti, které jsou
zmatené a prakticky neví, koho
v dané chvíli poslouchat.

se jasná pravidla, nejen v koncepční práci, ale i v loajalitě ke
klubu. V tomhle směru hodláme
do budoucna být v Kometě dost
nekompromisní a budeme se
snažit děti od tohoto uchránit.

Je ještě něco, čeho by se
rodiče budoucích
hokejistů měli vyvarovat?

Jak jste se dostal k hokeji
a na co ze svých začátků
rád vzpomínáte?

Ve velké míře se teď rozmohl jakýsi pokus o individualismus
v kolektivním sportu a změnu
přístupu k samotnému tréninku
kluků. Rodiče je v dobré víře vozí
po soukromých trénincích trenérů, kteří nenašli uplatnění v klubech a prakticky si na tomhle založili obživu. Kluk nemá řízený
a kontrolovaný trénink, ale v drtivé
většině je ze všeho tak unavený,
že od půl sezóny tahá nohy a trápí
se.

K hokeji mě přivedl otec a pozvání
na nábor do přípravky jsem dostal
od pana Bubníka přímo do školního sešitu.

Jak se chce Kometa
s takovými zásahy rodičů
vypořádat?

Neodrazovalo vás tehdy
ranní vstávání a dřina na
trénincích?
Když hokej milujete, pak vám dřina a ani vstávání nemůže vadit.

Měl jste nějaké hokejové
nebo jiné vzory?
Vzory jako takové jsem neměl
a nemám. Strašně si vážím lidí,
kteří mně i Kometě pomohli, kteří
mi věřili.

Hokej není tenis. Kolektivní sport
má svá pravidla, a to si musí rodiče uvědomit. Zlatá generace
z Nagana nevyrostla na soukromých kempech, soukromých trénincích, ale v klubech, kde trenér
měl jasnou autoritu a dodržovala

(red)
Foto Martin Kocourek
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V Lanovém centru Jungle Park si zasportuje celá rodina
Jungle Park nabízí zábavu
a adrenalin v korunách stromů.
V lese kolem řeky Svratky čekají na zájemce čtyři lezecké trasy
a třiaosmdesát překážek.
Základní lezecká trasa je nejdelší,
s třiatřiceti překážkami, zavěšená
ve výšce tři až sedm metrů nad
zemí o celkové délce 356 metrů.
Minimální výška lezce je 140 cm.
Bálúova Junior trasa je lehká,
zábavná, tvoří ji dvacet překážek
o celkové délce 180 m. Určená je
hlavně rodinám s menšími dětmi.
Minimální výška lezce musí být
120 cm v doprovodu osoby starší
patnácti let. Od 140 cm samostatně.
Mauglího dětská trasa je určená
těm nejmenším. Speciální samo-

jistící systém zajišťuje bezpečné
lezení dětem již od čtyř let, resp.
od výšky 100 cm. Trasu tvoří
okruh deseti lanových překážek
zavěšených ve výšce dva až čtyři
metry. Děti na trase postupně
vyzkoušejí nejrůznější lávky,
žebříky a sítě. Na závěr trasy překonají ve speciální jezdící houpačce vzdálenost třicet metrů.
Šer Chánova adrenalinová trasa
je v provozu nově od roku 2011.
Náročná trasa s dvaceti překážkami, o délce 200 m je určená
zdatným a odvážným lezcům.
Prověří fyzickou sílu, obratnost
a taktiku. Minimální výška lezce
je 165 cm.
Navíc jsou v lanovém centru
k dispozici trampolína, bungee
trampolína, powerisery nebo jed-
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nokolky. Odvahu a šikovnost je
možné vyzkoušet také na dvou
čtyřicetimetrových přejezdech
přes řeku Svratku.
Více informací poskytne Igor Hof-

mann na telefonu 775 586 453
nebo na info@junglepark.cz,
k dispozici je také internetová prezentace na www.junglepark.cz.

(red)
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Tenis začínají malí sportovci trénovat od útlého věku, již od čtyř let

Výuku tenisu pro všechny
zájemce od dětí po seniory
nabízí v městské části Brno-střed Tělovýchovná jednota
Kraví Hora Brno a Tenisový
klub BLTC.

TJ Kraví Hora Brno
Tělovýchovná jednota byla založena v roce 2009, ale tradice
pořádání pravidelných akcí jako
jsou třeba Tenisové prázdniny, je
mnohem starší. Tenis kempy pro
děti od čtyř let s výukou tenisu
a kreativními dílnami mají mezi
dětmi a mládeží velký úspěch,
o čemž svědčí pozitivní odezva
i zvyšující se počet účastníků.
TJ Kraví Hora Brno získala
v minulosti titul vicemistr města

Brna ve čtyřhře, její členové jsou
vítězové několika krajských turnajů, úspěchem byl také postup
družstva dospělých do moravské
divize.
Pravidelné tréninky jsou určeny
všem od čtyř let, v létě probíhají
v areálu VUT na Kraví hoře na
ulici Rybkova (100 m nad plaveckým bazénem) vždy ve všední
dny od 14.00 do 18.00 hodin, soutěže a turnaje se hrají během
víkendu. V zimě trénink probíhá
v pronajatých tělocvičnách.
Zájemci o tenis se mohou hlásit
u Marka Dostála na telefonu
604 245 748, e-mailem na adrese
dostalmarek@centrum.cz. Další
informace lze získat na www.kravi-hora.cz.

TC MJ BLTC Brno
Tenisový klub nabízí na kurtech
na ulici Lužánecká 7 možnost
zahrát si tenis všem věkovým skupinám. Při klubu pracuje tenisová
škola určená dětem od pěti let.
Výuka probíhá v malých skupinkách zábavnou a hravou formou
pod vedením vyškolených trenérů. Klub každoročně pořádá soustředění, tenisové víkendy a letní
tenis kempy.
Klub se může chlubit úspěchy
svých členů – Tomáš Prokop je
60. hráčem na světě v juniorech
na žebříčku ITF, obsadil 3. místo
na mistrovství republiky dorostu
ve dvouhře (2010) a 2. místo na
mistrovství republiky dorostu ve
čtyřhře společně s Martinem Kobzou (2011). Martin Kobza se

umístil v roce 2011 na 3. místě na
mistrovství republiky dorostu, Klára Fabíková je 33. hráčkou na světě v juniorech na žebříčku ITF. Vojtěch Prokop se stal mistrem
republiky v mladších žácích
a družstva minitenisu a babytenisu získala v roce 2007 titul mistři
republiky.
Klub spolupracuje s Ústavem
sociální péče Kociánka a připravuje výuku tenisu také pro děti
a mládež s tělesným postižením.
Další informace je možné získat
na e-mailu tenis@tenisbrno.com
nebo webových stránkách
www.tenisbrno.com
a www.judastenis.com nebo telefonicky na číslech 728 339 660
a 603 421 212.

(red)

Skupina Beat up pořádá v létě největší taneční akci na světě
Beat up zve milovníky tance
od pěti do osmnácti let na letní
tábor plný tance, zábavy a soutěží s názvem Fantasy, který se
bude konat v rekreačním středisku Čermák, a na Street dance kemp do Jedovnic.
Ten se uskuteční od 1. do 8. července. Na kempu zájemce čeká
300 workshopů určených jak pro
začátečníky, tak pro pokročilé
i profesionální tanečníky, týden
vrcholí poslední den soubojem–
battlem nejlepších světových
tanečníků. Tuto jedinečnou
taneční podívanou je možné
zhlédnout i po zakoupení jedno-

rázové vstupenky, více na
www.sdkeurope.com.
Beat up je několikanásobným
mistrem ČR ve street dance choreografiích, získal titul mistři světa
a v roce 2009 byl vyhlášen taneční skupinou roku.
Počátky působení spadají do roku
1993, kdy neoficiálně působil jako
trio Beat up, od roku 1995 působí
už jako taneční skupina. V roce
2001 přichází první velký úspěch,
kdy skupina získala titul Mistři ČR,
v roce 2002 se tanečníci stali vítězi evropského poháru v Moskvě
a Michaela Pospíšilová mistryní
světa v hip hop dance.
Od roku 2008 skupina působí

v Ostravě a v následujícím roce
rozšířila svoji působnost i do Zlína. Beat up pořádá každoročně
největší taneční akci na světě –
Street dance kemp, na který přijíždí až tři tisíce lidí z třiceti zemí
světa a taneční lekce vedou
tanečníci světového renomé. Od
roku 2008 dvaadvacetkrát vyprodali Redutu se svými tanečními
představeními Ghost Riders
a Identita. Skupina dále pořádá
Beat street – mistrovství ČR ve
street dance choreografiích.
Do tanečního klubu se mohou
přihlásit zájemci o celoroční tréninky od pěti let, pro veřejnost
pak Beat up připravuje lekce, na

kterých je možné vyzkoušet jednotlivé styly tance od house dance, hip hop dance, break dance,
krump dance, ale také densu
nebo zumbu. Tréninky probíhají
každý všední den ve Street dance studiu na Jánské 9 od 15.30
do 21.30 hodin, rozvrhy lekcí
a více informací o jednotlivých
druzích tance je možné nalézt na
www.beatup.cz. Informace podá
také Natalie Chodáková na telefonu 739 203 697 nebo e-mailem
info@beatup.cz.Nábory do celoročních kurzů probíhají vždy celé
září a únor. Podmínkou je dobrý
zdravotní stav a zájem o street
dance.
 (red)
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Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno trénuje i aikibudó

Historie jednoho z nejstarších
brněnských sportovních klubů
spadá až do roku 1918, od roku
1989 je patronem klubu Masarykova univerzita.
Klub má 1 758 členů, z toho 430
tvoří mládež a přibližně dalších
1 100 je z řad studentů brněnských vysokých škol.
V současné době pracuje v klubu
celkem 33 oddílů, nesoutěžní
činnost vyvíjejí aikibudo, aerobik,
basketbal, ČASPV, kanoistika,
karate, lyžování a snowboarding,
sálová kopaná, sportovní aerobik, šerm, tenis a turistika. Soutěžní činnost pak atletika, basketbal, florbal, golf, cheerleaders,

lyžování, moderní gymnastika,
orientační běh, plavání a skoky
do vody, softbal, šachy, šipky,
tenis a volejbal.
V oddíle atletiky pracuje přípravka pro děti od první do páté třídy
základních škol, která nabízí
dětem všestrannou sportovní přípravu – atletiku, hry, gymnastiku,
lyžování a podobně. Děti se
mohou přihlásit na letní i zimní
soustředění, účastnit se závodů
a dalších akcí. Tréninky probíhají
dvakrát týdně v tělocvičnách na
ZŠ Botanická, ZŠ Kneslova
a Řehořova a ZŠ Blanenská.
Od soutěžního ročníku 2010/
/2011 se florbalový klub zařadil
do Jihomoravského přeboru

ČFbu, tedy nejnižší krajské soutěže. Stále nabírá nové hráče,
kteří by měli zájem hrát a soutěže
se účastnit.
Tým Cheerleaders vznikl v roce
2008, během prvních dvou let
zde trénovali pouze členové starší patnácti let, od roku 2009 má
však klub i poměrně početnou
základnu menších dětí již od
šesti let. Největším úspěchem je
první místo na ECU European
Championship 2011, jednu členku má tým také v Národním
reprezentačním týmu. Tréninky
probíhají v prostorách TJ Sokol I
nebo v tělocvičně ZŠ Kpt. Jaroše.
Moderní gymnastika v sobě
snoubí fyzickou kondici, kulturu
pohybu, eleganci, estetiku i cit
pro hudbu. Do oddílu je možné
hlásit dívky od čtyř let, tréninky
probíhají na ZŠ Bakalovo nábřeží, v prostorách Waldorfské školy
na Plovdivské, ale také v sokolovně v Kuřimi.
Oddíl softballu pracuje od roku
1988, tréninky probíhají na hřišti
v Jundrově na ulici Veslařská,
v klubu působí družstva žen,
mužů a mládeže.
Volejbal je sport s dlouholetou
tradicí, jehož ženské družstvo
bylo několikrát přeborníkem
republiky na akademických soutěžích. V současné době má

oddíl volejbalovou farmu mládeže v TJ Junior Brno.
Aikibudó aneb japonské bojové
umění nabízí cvičení pro muže
i ženy od osmnácti let. Tréninky
probíhají v tělocvičně FSpS MU
na ulici Sladkého 13.
Lyžování a snowboarding –
mimo zimní sportování je možné
se zařadit do celoročního kondičního cvičení, které probíhá
v tělocvičně gymnázia na Slovanském náměstí. O letních
prázdninách členové hrají plážový volejbal.
Oddíl šermu se věnuje německé
škole šermu jeden a půl ručním
mečem, předchozí zkušenost
s šermem není podmínkou, ale
výhodou. Tréninky probíhají jednou týdně, nutností je vlastní
základní vybavení.
Zájemci o zapojení se do některého z nabízených sportů se
mohou informovat buď na webu
www.vskuniverzitabrno.cz, kde
naleznou kontakty přímo na jednotlivé sportovní oddíly nebo
u Pavla Kotyzy na telefonním
čísle 606 333 997, případně
e-mailem na adrese
kotyza@fsps.muni.cz.


(red)

Sokol slaví v letošním roce 150. výročí od svého založení
Na dlouholeté sportovní tradice navazuje nabídka činností
i v současné době. V tělovýchovné jednotě Sokol Brno I je
možné se zapojit do beach
volejbalu, sportovní gymnastiky, šermu, florbalu, stolního
tenisu, horolezectví a vodáctví.
Dále v rámci takzvané sokolské
všestrannosti jednota připravuje
cvičení dětí, cvičení rodičů s dětmi, capoeiru nebo zumbu.
Florbalový oddíl Gullivers Sokol
Brno I vychoval řadu juniorských
reprezentantů a extraligových florbalistů. Do svých řad přijímá
mladší žáky (ročník 98 a 99), elévy (ročník 00–02) a zájemce o přípravku (ročník 03 a mladší).
Do oddílu horolezectví se mohou
hlásit zájemci od osmnácti let, pod

vedením zkušených trenérů zde
pracuje také dětský kroužek.
Sportovní gymnastika je sport,
který sklízí největší úspěchy,
v letošním roce se podařilo Kristýně Pálešové kvalifikovat na
Olympijské hry v Londýně. Děti
zde mohou cvičit již od dvou let
v doprovodu rodičů, gymnastická
přípravka je určena dětem od čtyř
do osmi let. Pokročilejší gymnasté
se pak mají možnost zařadit do
intenzivnějšího cvičení na závodní úrovni.
Také je možné se přihlásit do přípravky šermu, určené dětem
prvních a druhých tříd základních
škol, zlepšovat šermířské umění
potom lze na trénincích mladších
žáků, kadetů, juniorů či seniorů.
Oddíl také připravuje tříměsíční
kurz šermu kordem a fleretem.

28
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2012

V oddíle volejbalu se hraje klasický volejbal i beachvolejbal, pro
začátečníky je určena přípravka
pro děti od deseti let.
Capoeira aneb kombinace tance,
akrobacie a netradičního boje je
vhodná pro všechny věkové skupiny, do cvičení je možné přihlásit
děti od pěti let.
Cvičení probíhá v hale Sokola na
ulici Kounicova 20/22, zde je také
možnost pronájmu jednotlivých
tělocvičen. Zájemci o zapojení se
do některé z nabízených pohybových aktivit se mohou informovat
u Martina Vlka na telefonu
733 777 368, prostřednictvím
e-mailu na adrese sekretariatsokolbrno1@nbox.cz nebo osobně
při hodinách cvičení. Noví členové
jsou přijímáni celoročně, více
informací a kontakty na jednotlivá

sportovní odvětví lze nalézt také
na www.tjsokolbrno1.cz.

(red)

Kultura

Brněnské Dětské Divadlo pořádá konkurz pro malé herce

Děti, které úspěšně projdou
konkurzem Brněnského Dětského Divadla, se mohou již
letos zapojit do letního soustředění, které divadlo každoročně
pořádá.
Konkurz Brněnského Dětského
Divadla (BDD) se uskuteční
3. června v Divadle Bolka Polívky,
Jakubské náměstí č. 5, Brno, od 9
do 17 hodin. Konkurzu se mohou
zúčastnit děti s různými zájmy ve
věku od 8 do 16 let, resp. mládež
do 18 let. Divadlo v současnosti
pravidelně uvádí, převážně v prostorách sklepní scény divadla Husa

na provázku, tyto tři inscenace:
Baron Trenck (starobrněnská
pověst), režie: Pavel Gejguš, Lesní
láska (autor scénáře Milan Uhde,
hudba Miloš Štědroň), režie: Simona Nyitrayová, a Sachsiáda (středověké frašky, Hans Sach), režie:
Vítězslav Větrovec.
Brněnské dětské divadlo je dětský
divadelní soubor, který se ve
všech oblastech své výchovněumělecké a výchovně-dramatické
činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od
samého počátku přípravy každé
jednotlivé divadelní inscenace.
Děti, které konkurzem úspěšně

projdou, se mohou již zúčastnit
letního soustředění, které se koná
v termínu od 28. července do
11. srpna v Hodoníně u Kunštátu.
Divadlo se snaží volně navazovat
na dřívější činnost Dětského studia
Divadla na provázku, které vedl
dnes již zesnulý režisér Zdeněk
Pospíšil.To znamená, že jde o kontinuální, víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či dovednosti budou dětmi dále využívány
i v dalším běžném životě.
Z této činnosti mohou v budoucnu
také vzejít i další výrazné umělecké osobnosti, čímž Brněnské
Dětské Divadlo svým dílem při-

spěje ke znovuobnovení tradice,
ve které se o městě Brně vždy
hovořilo jako o „líhni hereckých
talentů“. Cílem divadla je vznik
divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování.
Přihlásit se k účasti na konkurzu
a další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V případě, že tento způsob komunikace není možný, i telefonicky
na čísle 603 584 610. Více také
na www.brdd.cz.

(red)
Foto Drahomír Stulír

Jaroslav Svěcený představí projekt Vivaldianno i posluchačům v Brně
Na svém turné se houslista
Jaroslav Svěcený a rockový
klavírista a autor projektu
Michal Dvořák zastaví i v Brně,
a to 23. května.
Mimořádně úspěšný hudební projekt Vivaldianno houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a rockového klavíristy a autora projektu
Michala Dvořáka pokračuje koncertním turné po českých a moravských městech. Diváky čeká
atraktivní multižánrová show nabízející tóny klasiků v moderním
hávu, v podání špičkových muzikantů. Předpremiéra se uskutečnila 8. dubna v rámci Velikonočního festivalu Smiřické hudby.
„Letošní koncertní turné představí
především nové skladby z CD
Vivaldianno MMXII, které vyšlo
koncem března. Nebudou chybět
ani ty nejúspěšnější a nejžádanější skladby z prvního CD Vival-

dianno MMVIII. Chceme posunout hudební i audiovizuální zážitek z Vivaldianna zase o krok
kupředu. I tentokrát s námi pojedou zajímaví hosté z Peru a Bolívie, posílení o virtuózního hráče
na kenu a siku Vlado Urlicha.
Zárukou nejvyšší hudební kvality
bude i hostující Heroldovo kvarteto, které se podílelo na nahrávce nového CD,“ řekl Michal Dvořák. Na některých koncertech
vystoupí hráčky z Melody
Orchestra. Z původní sestavy
nebude chybět kytarista a mistr
zvuku Jiří Janouch, kytarista
Michal Pelant, jeden z původních
členů skupiny Lucie bubeník
Tomáš Waschinger, hráč na didgeridoo Ondřej Smeykal se bude
střídat s Alešem Doležálkem.
„Diváky určitě nadchne nové
audiovizuální zpracování scény,
technologicky nejvyspělejší zvuková aparatura, a pokud to prostor

dovolí, tak i taneční doprovod skupiny IF v choreografii Qaši,“ dodal
Michal Dvořák.
Po sálech ve velkých městech se
o prázdninách Vivaldianno Tour
2012 přesune do komornějšího
prostředí tuzemských hradů

a zámků. V jednání jsou také koncertní představení v Německu,
Itálii, Francii, Rusku, Thajsku
a Mexiku.


(red)
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Kultura

Utrpení a osudy brněnských Židů přibližuje nová výstava

Výstavu „V utrpení a boji –
brněnští Židé v osudových
momentech XX. století“ připravilo historické oddělení Moravského zemského muzea ve
spolupráci s brněnskou pobočkou Židovského muzea v Praze
a také Židovskou obcí Brno.
Seznámí návštěvníky s dosud
málo známými fakty ze života příslušníků židovské komunity
v Brně v uplynulém století.
Začátek expozice představí
brněnské osobnosti židovského
původu z Brna v období První
republiky. Připomene židovské
podnikatele a mecenáše, herce,
skladatele, výtvarníky, architekty,
vědce, lékaře a v neposlední řadě
i politiky. Například hudebního
skladatele Pavla Haase a jeho
bratra, legendárního herce a režiséra Huga Haase, spisovatele
Ernsta Weisse, malíře Bruna
Berana nebo Ludwiga Bluma,
fyzika Georga Placzka, architekty

Heinricha Bluma, Ernsta Wiesnera či Ottu Eislera, politiky Adolfa
Stránského a Ludwiga Czecha.
Kromě krátkých textových medailonků jsou zde vystavena i některá
umělecká díla těchto osobností
a fotografie známých brněnských
kin a kaváren, kde se tehdy odehrávalo společenské a kulturní
dění.
V Brně žilo v letech 1918–1938
téměř 12 000 osob židovského
vyznání a město bylo po Praze
druhou největší metropolí s židovským obyvatelstvem, které se
zapojovalo do společného života
s českou i německou komunitou.
Návštěvník bude seznámen
s českým antisemitismem, který
prošel několika etapami od
18. století po první světovou válku, a rovněž s českým fašistickým
hnutím, formovaným od 20. let
20. století. Aktivita českých fašistů
byla v Brně a okolí také poměrně
značná oproti jiným městům
v republice.

Po nástupu nacistů k moci v sousedním Německu a vydání Norimberských rasových zákonů přišla
vlna emigrace německých Židů
do ČSR. Situace se ještě zhoršila
po uzavření mnichovské smlouvy,
která znamenala odtržení příhraničních oblastí a jejich obsazení
německou armádou v říjnu 1938.
Následoval další příliv židovské
emigrace a vyhrocení vztahů mezi
pronásledovanými a obyvatelstvem ve zbytku republiky.
K zásadnímu zlomu došlo po
nacistické okupaci 15. března
1939. Prakticky ihned začalo
postupné vylučování židovského
obyvatelstva z veřejného života.
Německá okupační správa a protektorátní vláda vydaly množství
zákonů, vyhlášek a opatření, které
postupně zbavily Židy jejich majetku a vyloučily je ze společnosti ve
všech směrech. Následovalo
„konečné řešení židovské otázky“,
jehož poslední fází se staly deportace do vyhlazovacích táborů.

Přesto se několika tisícům židovských občanů podařilo uprchnout
a část z nich se zapojila do boje
proti německým nacistům na
všech frontách 2. světové války.
S osudy několika vybraných
účastníků zahraničního odboje
z Brna se návštěvníci seznámí
v krátkých textových medailonech. Na závěr výstavy budou
vzpomenuta místa utrpení a smrti
židovských občanů (ghetta,
vyhlazovací a koncentrační tábory) a také jména 11 041 deportovaných z Brna a okolí, z nichž se
osvobození v květnu 1945 dožilo
pouhých 1033.
Vedle dvoj- a trojrozměrných
exponátů (fotografie, dokumenty,
uniformy apod.) jsou k dispozici
ke zhlédnutí filmy a výpovědi
několika přeživších účastníků
brněnských transportů.
Výstava potrvá do 25. srpna
v Paláci šlechtičen na Kobližné
ulici.

(red)

Navštívit brněnská muzea v noci mohou zájemci letos již poosmé
V sobotu 19. května zůstanou
muzea a další kulturní instituce
otevřené dlouho do noci. Čeká
je příval návštěvníků, kteří si
chtějí užít neobyčejnou atmosféru Brněnské muzejní noci.
Díky pestrému programu jednotlivých institucí se v průběhu minulých let z Brněnské muzejní noci
stala jedna z nejočekávanějších
jarních událostí, jejíž návštěvnost
každoročně dosahuje desetitisíců
vstupů. „Osmý ročník je pro nás
výzvou. Snažíme se propojit inovaci s tradicí. Brněnská muzejní
noc totiž musí zůstat zábavným

svátkem muzejních institucí, ale
zároveň víme, že každý Brňan
očekává vylepšení. Proto se připravujeme dlouho dopředu
a vedeme diskuse se všemi institucemi, které projevily zájem
o účast. Jsem ráda, že si všichni
uvědomují svou odpovědnost a že
spolupráce probíhá tak hladce,“
řekla koordinátorka akce Kateřina
Tlachová, zástupkyně ředitele
Moravské galerie v Brně.
Organizátoři také oceňují, že instituce chápou pravý účel akce, kterým je pozvat k návštěvě kulturních
organizací i ty, kteří s nimi ve svém
volném čase nepočítají a vystačí
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si třeba jen s televizí a internetem.
Na diváky tedy čekají nejen expozice, ale také hudební, taneční
a jiná umělecká vystoupení, divadelní představení, přednášky, prohlídky s průvodci a tvůrčí dílny.
Účast na letošní Brněnské muzejní noci přislíbilo 15 institucí, jejichž
hlavní program bude probíhat
mezi 18. hodinou a půlnocí. Pouze
divadla Reduta a Mahenovo
divadlo chystají divadelní představení začínající už v dopoledních hodinách.
Veškeré informace o programech
Brněnské muzejní noci 2012, které jednotliví účastníci v těchto

dnech dokončují, jsou na webových stránkách www.brnenskamuzejninoc.cz nebo na profilu
Brněnské muzejní noci na Facebooku facebook.com/brnenskamuzejninoc. Program celé akce
bude brzy k dispozici také v tištěné podobě ve formě brožury, která
bude zdarma k dispozici ve všech
zúčastněných institucích.
Činnost bude koordinovat i Dopravní podnik města Brna, jenž
vypraví několik mimořádných
autobusových linek, aby se návštěvníci co nejrychleji dostali do
muzea, pro které se rozhodli.

(red)

Kultura

Luboš Pospíšil zahraje na Leitnerce z alba Chutnáš po cizím ovoci
Matador české hudební scény
s hlasem, který si nikdo nesplete, vystoupí v květnu na Leitnerce.
Luboš Pospíšil nedávno vstoupil
mezi šedesátníky. Jakoby ale
nebylo šedesát jako šedesát.
Místo toho, aby se hudebník a 5P
pohodlně vezli na vlně úspěšného
narozeninového turné korunovaného vyprodaným koncertem
v pražské Akropoli, připravili řadovou desku z čerstvého materiálu
nazvanou Chutnáš po cizím ovoci, se kterou se rozjeli křížem krážem po republice.
Charakteristický Pospíšilův tenor
za bicími pevně jistí hvězda mezi
tuzemskými bubenicemi Pája
Táboříková; klávesy Ondřeje
Fencla tančí kolem, rytmiku
dotváří zkušený baskytarista Martin Štec (m.j. Vltava). Od nového
roku 2012 pak přibyl do sestavy
bravurní kytarista a vokalista

Mirek Linhart (Yo Yo Band, Lenka
Filipová trio…). Generační bariéry
rozmetává síla kolektivu, kapela
hraje s obrovskou radostí, byť
některé písně jsou starší než
někteří účinkující muzikanti.
A možná právě proto.
„Se svým naléhavým přednesem
nemá u nás mezi zpěváky konkurenci,“ napsal v recenzi na Pospíšilovo best of album publicista
Leoš Kofroň.
Luboš Pospíšil zahájil svou
hudební pouť v roce 1969
v řadách populárního C&K Vocalu
a brzy se stal jeho nejoblíbenějším členem. Na první sólovou
desku si musel Pospíšil z dobových důvodů počkat až do roku
1983, LP Tenhle vítr jsem měl rád
se ve své době stalo bombou.
S novou kapelou 5P, mezi jejímiž
členy nechyběli Bohumil Zatloukal, David Koller nebo Michal
Pavlík vyprodával v letech
1982–88 sály po celé republice.

Dvě další řadová alba pokračovala v tradici úspěšného debutu.
Po roce 1990 Luboš Pospíšil
vydal několik dalších alb, nejprve
s členy Hudby Praha, později
s kutnohorskými muzikanty (Martin Vajgl, Pavel J. Ryba) pod značkami Biograf a LPG.
Čas na změnu nastal na jaře
2007, kdy se Pospíšil obklopil

o dvě až tři generace mladšími
muzikanty a připravili materiál pro
novou desku Příznaky lásky. Na
jaře 2011 nové řadové CD. Omlazení 5P omladili i svého Luboše,
lze směle hovořit o comebacku.
Koncert začíná na Leitnerce
25. května v 19.30 hodin.


(red)

21 LET KLUBU

květen 2012
středa 9. května, 10.00 hod.
Mrazík

sobota 26. května 10.15 a 15.30 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

čtvrtek 10. května, 9.30 a 19.00 hod.
Zmatek nad zmatek
Divácký seminář

pondělí 28. května 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

pátek 11. května, 9.30 hod.
Zmatek nad zmatek
sobota 12. května, 10.15 a 15.30 hod.
Stvoření světa

úterý 29. května 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.
středa 30. května 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.
čtvrtek 31. května 9.30 a 19.00 hod.
Merlin

sobota 19. května, 15.30 hod.
Bajky
PREMIÉRA

Změna programu vyhrazena!
pondělí 21. května, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky

čtvrtek 24. května 9.30 a 19.00 hod.
Starořecké báje a pověsti

čtvrtek 10. května v 19.30 hod.
MEGAFON – Unikátní acappella dvojkoncert – rockový mužský vokál z Brna kontra
svůdný dívčí čtyřhlas z Prahy
středa 16. května v 19.30 hod.
F.T.PRIM a CARETA – Folkový večer

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

úterý 29. května v 19.30 hod.
Jan BURIAN
Cestovatelský večírek – Portugalsko
středa 30. května v 19.30 hod.
Vladimír MERTA & Vlastimil TŘEŠNÁK
Koncert folkových osobností
čtvrtek 31. května v 19.30 hod.
HROZNĚ & DĚDOVY BLECHY
Alternativní rock

čtvrtek 17. května v 19.30 hod.
236. Večer P.T.O.: OZVĚNA a PŘÍSTAV

Změna programu vyhrazena!

pátek 18. května v 19.30 hod.
Koncert studentů Soukromé školy POPULÁRNÍHO ZPĚVU – Rockový večer, koncert se koná v rámci projektu Music Point,
vstup zdarma

KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí od
18 hod.

úterý 22. května v 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ Jiřího ČERNÉHO

úterý 22. května, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky
středa 23. května, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky

květen 2012
středa 9. května v 19.30 hod.
DIVADLO HUDBY A POEZIE AGADIR
HOUSLISTKA – Melodram – multikulturní
projekce obrazů, hudby a poezie

středa 23. května v 19.30 hod.
Slávek JANOUŠEK & Luboš VONDRÁK
Recitál, obnovené folkové duo opět po
mnoha letech na Leitnerce
čtvrtek 24. května v 19.30 hod.
Luboš POSPÍŠIL & 5P
Matador české hudební scény po dlouhé
době v Brně Folk, spirituály

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské
nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Inzerce

Championi skórují hned 4krát

ŠKODA Roomster Champion
Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu
ŠKODA. Roomster Champion
u Vás zaboduje především dynamickým
čtyrválcovým turbomotorem s nízkou
spotřebou, extra výbavou a jedinečnou
cenou vozu, která podtrhuje celou
nabídku. Navíc pro věrné zákazníky máme
připraven exkluzivní BONUS.
Bližší informace u Vašeho obchodníka
ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600
000.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Roomster
Champion: 5,7–6,4 l/100 km a 134–149 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTONOVA Brno, s.r.o.
Masná 418/20
602 00 Brno

~ stěhování
~ montáže
nábytku
~ balení
~ těžká břemena
~ likvidace pozůstalostí

www.movingbrno.cz
Tel. 734 570 755

Tel.: 543 424 222
prodej@autonova.cz
www.autonova.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ, MUDr. Tomáš Klobas

Drobného 38, Brno (Ambulance v bývalé nemocnici
Delta, nyní Surgal Clinic), možnost parkování ve dvoře

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

RTG, CT, magnetická resonance, ultrasonograﬁe,
odborné ambulance s minimální čekací dobou

Tel.: +420 532 149 399, e-mail: klobas@surgalclinic.cz

Ordinační hodiny: Po–St, Pá 7.00–14.00, Čt 12.00–18.00

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

www.

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

Komerční obchodní a úvěrní společnost DOMOV s.r.o.

Akce platí do 31. 5. 2012 nebo do vyprodání zásob.

NEZAPOMEŇTE DODRŽOVAT

PITNÝ REŽIM!

Při nákupu přístroje Sodastream v prodejně
KASAHOUSE předložte tento inzerát a získáte

6 sirupů ZDARMA.
WWW.KASA.CZ

KASAHOUSE BRNO
HERŠPICKÁ 6, 639 00 BRNO
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JIŽ OD

1490 Kč

