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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Petr Ulrych, hudební skladatel a textař, muzikant, zpěvák, producent a také starší bratr zpěvačky Hany Ulrychové se narodil ve znamení
Ryb. Symbolem tohoto znamení jsou vlastně
ryby dvě. Jsou na první pohled stejné, ale každá z nich plave na jinou stranu. Jedna ryba
ukazuje reálný svět a druhá symbolizuje svět
citů a fantazie. Když si „Ryba“ prosadí své
umělecké talenty, bude úspěšná v mnoha tvůrčích oblastech a lépe pochopí rozdíl mezi reálnem a city. Myslíme si, že Petr Ulrych to pochopil.
Pokračování na straně 13
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Téměř neuvěřitelná

Poliklinika Zahradníkova zůstane zachována –
čeká ji rekonstrukce a rozšíření nabídky služeb
Statutární město Brno se za aktivní spolupráce vedení radnice městské části
Brno-střed rozhodlo zachovat provoz Polikliniky Zahradníkova. A nejenom to – v nejbližších letech by mělo dojít k rozsáhlé
rekonstrukci prostor a rozšíření nabídky
ambulantních zdravotnických služeb.
„Plán města Brna, který podporujeme, je takový,
že zhruba do roku 2015 bude probíhat postupná
rekonstrukce polikliniky. Následně sem budou
přesunuti také lékaři pečující o děti a mládež,
kteří nyní působí v Bílém domě,“ uvedl starosta
městské části Brno-střed Mgr.Libor Šťástka s tím,
že investované prostředky se vrátí třeba i prodejem vyklizené budovy na Žerotínově náměstí.
„Pro občany je takové řešení velmi výhodné –
zdravotní péče bude koncentrována takříkajíc
Zveme občany na
10. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu dne

pod jednou střechou, navíc s dostatečně velkým
přilehlým parkovištěm,“ vypočítává benefity starosta Šťástka a dodává: „Během dvou let by naše
městská část také měla opravovat přilehlý park,
čímž vznikne pro pacienty příjemná klidová zóna.“
Lidé se také budou moci spolehnout na kvalitu
poskytovaných služeb. Podle Šťástky bude totiž
i nadále provozovatelem polikliniky město,
respektive jím zřizovaná organizace. „Pokud
někdo ze stávajících lékařů nebo z těch nově příchozích projeví zájem o privatizaci své ordinace,
bude jim to umožněno, ale Brno bude garantem
vyváženosti a kvality péče,“ řekl starosta.
„Jsem rád, že se po několika letech našlo ekonomicky i organizačně výhodné řešení, které
bude navíc komfortní pro několik stovek tisíc
lidí žijících ve spádové oblasti Zahradníkovy.
A vítám, že nedojde k divoké privatizaci celého
areálu, jak to v minulosti hrozilo, což mohlo mít
za následek i případnou likvidaci zařízení,“ uzavírá téma starosta Šťástka, jenž se v minulosti
o zachování polikliniky aktivně zasazoval.

(red)

a přitom krásná, taková
jsou významná životní jubilea čtyř našich spoluobčanů z městské části Brno-střed. Paní Julie Marečková oslavila stodruhé narozeniny, paní Cecílie Marečková, pan Vladimír Večeřa a pan Josef
Straka pak oslavili narozeniny sté. Bylo mi
ctí jim zaslat osobní blahopřání, jsem velmi
rád, že neodmítli krátkou návštěvu zástupců
radnice, a především si vážím toho, že nám
věnovali čas a energii, abychom mohli čtenáře s jejich osudy seznámit na stránkách
tohoto čísla zpravodaje.
Dovolím si vám doporučit, abyste si ty dvě
stránky pečlivě pročetli – je to opravdu velmi
poučné a zajímavé čtení, zvlášť pro mladší
generace. Najednou si totiž uvědomíte, o co
býval život těžší, kolik nezdolné životní energie a trpělivosti museli tito lidé vynaložit.
A s jakou moudrostí se dnes na svět kolem
sebe dívají.
Dovolte mi, abych jim na tomto místě ještě
jednou co nejsrdečněji poblahopřál a popřál
jim zdraví, neutuchající a obdivuhodnou vitalitu a blízkost jejich rodinných příslušníků.
A budu rád, pokud se bude naší radnici i nadále dařit spoluvytvářet život v městské části
Brno-střed i pro tuto generaci našich spoluobčanů co nejpříjemnější.

Mgr. Libor Šťástka, starosta

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

Společenský sál radnice se v únoru proměnil v tradiční rej masek
Princezny, piráti, berušky,
kuchaři nebo také Spiderman
se přišli pochlubit se svými
maskami na únorový Karneval
na radnici. Na 150 návštěvníků
soutěžilo a hrálo si s klauny
Túdle a Nudle z divadla Facka.
Ti si pro účastníky akce připravili
spoustu soutěží, kterých se děti
s nadšením zhostily. Vyzkoušely
si stavět na čas co nejvyšší komíny z kostek, sváděly souboje
v nejdelším „jojání“ nebo se zapojily do pantomimického ztvárnění
pohádky O veliké řepě. Aby bylo
opravdu veselo, písničky a hru na
harmoniku obstaraly herečky
Adéla Kratochvílová a Dáša Trávníková z divadla Kufr.

Vrcholem odpoledne byla samozřejmě přehlídka masek. Pokud
se některým dětem zdálo, že by
jejich převlek snesl ještě drobná
vylepšení, bylo možné si je přímo
na místě upravit podle nápaditých
knih. Většina také neodolala
nabídce vyšperkovat svůj převlek
malbou na obličej.
Zatímco starší děti křepčily na
parketu, ty nejmladší do dvou let,
kterých se letos sešel rekordní
počet, se zabavily v dětském koutku plném hraček.
Akci uspořádala radnice městské
části Brno-střed a její kulturní
a vzdělávací středisko „Kávéeska“ v neděli 26. února.


(red)

Beruška si puntíky nechala namalovat i na obličej

Pirát Jack Sparrow odpočívá

I ti nejmenší přišli v maskách

Dychtivé očekávání pohádky

Všichni se zapojili do vytahování řepy

S klauny Túdle a Nudle bylo o zábavu postaráno
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Radnice podpořila celoroční projekt Hniličkových osmdesátin

Slavnostní koncert k osmdesátinám Jaromíra Hniličky se
konal 28. února v Besedním
domě.

Projekt
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

K vrcholům této pocty legendárnímu brněnskému muzikantovi
patřily kromě světové premiéry
Brněnské suity, nového nastudování Jazzové mše a hudebních
blahopřání Hniličkových kamarádů také gratulace ministryně kultury Aleny Hanákové a dalších
osobností.
Přání všeho dobrého se dostalo
Jaromíru Hniličkovi i z úst starosty

Mgr. Libora Šťástky a moderátoři
večera Josef Buchta a Vladimír
Koudelka, kteří koncert v rámci
projektu Jaromír Hnilička 80 produkovali, mohli při té příležitosti
poděkovat městské části Brno-střed za podporu koncertu i celému celoročnímu projektu.
K nejmilejším gratulantům patřil
Bolek Polívka, jehož Bolkovice
bude pro jubilanta možná tou nej-

správnější inspirací k novému
„čtvrttónovému“ opusu, a Hana
Ulrychová, která přednesla písničku Spoutej mě, s níž zvítězila
před čtyřiceti lety na Bratislavské
lyře i díky výtečnému aranžmá
Jaromíra Hniličky.


(red)
Foto Igor Zehl

Městská policie Brno oslavila dvacet let. Strážníci získali medaile

Pamětními medailemi za záchranu lidského života či za velkou míru osobní statečnosti
ocenilo v závěru února vedení
brněnské městské policie své
strážníky při slavnostním ceremoniálu v Městském divadle
Brno.
Při příležitosti 20. výročí Městské
policie Brno byly rovněž vyznamenány osobnosti a instituce, které s městskou policií dlouhodobě
spolupracují, výrazně ji podporují
nebo se jinak podílejí na její činnosti.
Opat Lukáš Evžen Martinec, který
se dlouhodobě podílí na uskutečňování charitativních projektů
spolupořádaných městskou poli-

cií, v úvodu slavnostního aktu
požehnal k 20. výročí městské
policie vydané kronice, mapující
všechny významné skutečnosti
a události. Ocenění z rukou ředitele Městské policie Brno Jaroslava Přikryla přebrali bývalí ředitelé městské policie, náměstci
primátora statutárního města
Brna a Policie České republiky.
Medaile za záchranu života získala dvojice strážníků z Jednotky
operativního zásahu, která prokázala mimořádnou duchapřítomnost a dokonalé zvládnutí
technik předlékařské péče v ulici
Plotní, když v noci z 18. na
19. srpna 2011 objevila muže
s masivním tepenným krvácením
z nohou.

Jiná dvoučlenná hlídka strážníků
z revíru Střed 19. července 2011
zase pohotově zasáhla v případě
muže v Orlí ulici, který si žiletkou
opakovaně způsoboval řezné
rány na předloktích. Díky pohotovému jednání hlídky pětatřicetiletý
muž, u kterého hlídka záhy zjistila
i otevřené řezné rány na krku,
nevykrvácel a vozidlo záchranné
služby, přivolané strážníky, dorazilo včas.
Tyto případy jsou přitom jen zlomkem zákroků, kdy strážníci městské policie zachrání lidské zdraví
a životy. Každý rok jich jsou desítky a jen hlídka Jednotky operativního zásahu vloni pomáhala třiceti převážně starším osobám,
které zůstaly bezmocně uvězně-

ny ve svých bytech. V rámci slavnostního ceremoniálu byli v divadle medailemi Za věrnost oceněni
strážníci, kteří v řadách městské
policie působí nepřetržitě 10, 15
či 20 let.
Punc výjimečnosti mělo dekorování desetiletého Tomáše, který
před několika dny na Vinohradech
našel peněženku s vysokým
obnosem, platební kartou a doklady a odevzdal ji na služebnu
městské policie. Za svůj výjimečný čin obdržel z rukou ředitele
městské policie pamětní plaketu,
kroniku městské policie a dárkový
balíček.


Mgr. Pavel Šoba,
MP Brno
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Laureáti klavírní soutěže Amadeus zahráli v Besedním domě
Devatenáctý ročník soutěže,
která se koná každoročně
v oboru hra na klavír a je symbolicky omezena věkem jedenácti let, zná své vítěze.
Letošní ročník mezinárodní soutěže proběhl v koncertním sále
Besedního domu a stejně jako
v uplynulých letech byl volně přístupný veřejnosti. Na závěrečném
koncertě laureátů v sobotu
25.února si diváci poslechli vítěze
všech soutěžních kategorií.
Absolutním vítězem soutěže
Amadeus se stala Kristine Ayvazyan a Cenu pro nejlepšího

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

brněnského účastníka získala
Veronika Syrková ze Základní
umělecké školy Jaroslava Kvapila.
Akce se konala mimo jiné i pod
záštitou starosty městské části
Brno-střed Mgr. Libora Šťástky.
Od roku 1992 dvě významné
brněnské základní umělecké školy ZUŠ Františka Jílka a ZUŠ
Veveří spojují své síly při náročné
organizaci třídenního soutěžního
maratonu. Inspiračním zdrojem
a podnětem k pořádání této soutěže je dávná událost brněnské
kulturní historie, koncert jedenáctiletého Wolfganga Amadea Mozarta v divadle Reduta. Soutěž se
koná každoročně v oboru hra na
klavír a symbolicky je omezena
věkem jedenácti let.


(red)

Veronika Syrková – Cena pro nejlepšího brněnského účastníka

Slovenský malíř Jojo Debnár představil výběr svých obrazů
Do konce března vystavoval
Jojo Debnár v galerii SC na
Kozí 8 výběr ze sbírky s názvem
Krajina radostných bytostí. Další umělcova vernisáž je připravena na červen.
Celkem 22 obrazů, které galerie
nabízela ke zhlédnutí, byly již
vystavovány ve Vídni, v Praze
nebo Bratislavě. „Snažím se dobro a krásu vidět i tam, kde ji běžně
člověk nevidí, nebo ji možná
nechce vidět. Těším se z toho, že
se mi opravdu a upřímně daří

vidět dobro a krásu i přes nános
nepříznivých okolností, které na
kráse a dobru často přilnou a snaží se je znevážit a znehodnotit,“
uvedl k výstavě Debnár.
Příští umělcova vernisáž se uskuteční 26. června v 15.30 hodin
v galerii na Žlutém kopci. Tady
představí malíř zcela novou sbírku obrazů tvořených novou grafickou technikou.


(red)

Děti z brněnských mateřských škol soutěžily v tanci a hudbě
Rozzářené dětské oči, nadšení
a trocha trémy, těšící se rodiče
a aktivní paní učitelky vytvořili nádhernou atmosféru
12. oblastního kola celostátního festivalu Mateřinka Brno
2012.
Sál Břetislava Bakaly byl v úterý
13. března odpoledne zaplněn do
posledního místa. Ve třinácti

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

tanečních a hudebních vystoupeních vystoupily děti z brněnských
mateřských škol Fanderlíkova 9a,
Herčíkova 12, Bulharská 62, Skřivánek Kachlíkova 19, Vídeňská
39a, nám. Svornosti 8, Synkova
24, Vinařská 4, Tišnovská 169,
Tučkova 36 a Dubová 2.
Výtvarné práce dětí z mateřské
školy Řezáčova 4, Měřičkova 46,
Pšeník 18, nám. Svornosti 8, Skřivánek Kachlíkova 19 a Uzbecká 30 krásně vyzdobily celou
vstupní halu. Celá přehlídka byla
ukázkou kvalitní a tvůrčí práce
mateřských škol v městě Brně.
Akce, kterou uspořádalo Občanské

4
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2012

sdružení Brněnský dráček, se uskutečnila mimo jiné také za finanční

podpory městské části Brno-střed.

(red)

Informace z radnice

Významná a ojedinělá jubilea oslavili čtyři obyvatelé v Brně-střed
Neuvěřitelných 100 a 102 let
oslavili v měsíci únoru hned
čtyři obyvatelé městské části
Brno-střed.
Od starosty Mgr. Libora Šťástky
všichni oslavenci obdrželi písemné blahopřání a za radnici jim přišel osobně pogratulovat Ivan Kinzel, uvolněný člen zastupitelstva

pro věci sociální, zdravotní
a občanské záležitosti, národnostní menšiny a oblast IPRM.
Všichni oslavenci se narodili
za Rakouska-Uherska jen pár let
před začátkem první světové války, do první třídy nastoupili již
v prvním samostatném státě
Čechů a Slováků. V období první
republiky prožívali první lásky,

manželství uzavírali a děti se jim
rodily za druhé světové války.
Při nástupu do práce nejdříve
předkládali potvrzení o svém árijském původu, v pozdější době
o své stranické bezúhonnosti. Čas
odchodu do důchodu pro ženy
nastal současně s nadějemi Pražského jara, než se dočkali muži,
byla tu normalizace. Další promě-

ny společnosti sledovali již
v důchodovém věku, ač mnohdy
profesně aktivní, a před branami
osmdesátky se dožili sametové
revoluce. Jsou tu stále s námi
a jejich příběhy tvoří plastický
obraz událostí dvacátého století.


(red)

Julie Marečková skoro nastoupila do školy k Emě Destinnové
I ve svých 102 letech žije Julie
Marečková hudbou. Nenechá
se dlouho přemlouvat a ráda
zahraje na klavír – zpaměti.
„Jako mladá měla i nádherný
soprán, nebýt války mohla
nastoupit do školy k Emě Destinnové,“ prozradila dcera paní
Marečkové, která bydlí s maminkou v jednom bytě. Také manžel
paní Marečkové byl hudebník.
„Hrál na křídlovku a hudební nadání se přeneslo i na potomky.
Vnuk vystudoval v hudební akademii hru na violu, s hudbou sjezdil kus světa a nyní se uchází
o místo violisty v brněnské filharmonii,“ pyšní se Marečková.
Ona sama se hudbě profesně

věnovala celý život. Vystudovala
sice Obchodní akademii v Jihlavě,
ale po přestěhování do Brna, kam
přišla jako devatenáctiletá za
svým budoucím manželem, byla
zaměstnaná v soukromé hudební

škole paní Divíškové, maminky
herečky Niny. Jako korepetitorka
působila v hudebních školách až
do svých 90 let.
Vitální srdečná paní se těší dobrému zdraví, i když, jak říká,

v životě prodělala hromadu nemocí, všechny přemohla. Ven na procházky už se sice neodvažuje, ale
doma je spokojená, obklopená
svojí rodinou.

(red)

Cecílie Marečková bydlí v malém bytě s dalšími třemi generacemi

Stále vitální Cecílie Marečková
oslavila sté narozeniny v kruhu
své rodiny v nevelkém dvoupokojovém bytě.
Zde pospolu bydlí hned čtyři
generace a paní Marečková se
ještě stále podílí na chodu rodiny.
Jak sama krásnou češtinou říká,
zdraví jí slouží, jen klouby trochu
pobolívají a trápí ji slabší sluch.

„Nikdy jsem nekouřila, alkohol pila
jen výjimečně při slavnostních příležitostech, cvičila v Sokole, hrála
volejbal. Hlavní je také optimistický
přístup k životu a smysl pro humor.
A co je ještě důležité – žít s čistým
svědomím,“ podělila se Marečková
o recept na dlouhověkost. V mládí
také hrála na klavír, zpívala v sokolském sboru i v kostele a jejím největším koníčkem byla četba.

Narodila se v Klatovech, ale dlouhou dobu žila na Slovensku, kam
tatínka – vrchního četnického
strážmistra – převeleli. „Nejdříve
se rodina dostala do Detvy, což
bylo jako návrat do středověku,“
vzpomněla Marečková. Proto se
otec snažil všemi silami získat
místo ve větším městě. To se
povedlo a šedesát let pak prožili
v Trenčíně. Zde Marečková nejdříve pracovala jako učitelka, v té
době však na Slovensku panovaly
silné protičeské nálady, tudíž jí po
dvou letech coby Češce výuku na
slovenské škole zakázali. Přesto
dodnes se svojí dcerou v soukromí hovoří slovensky. Našla si tedy
zaměstnání jako úřednice na
poště. Tady ale bylo překážkou,
že je svobodná, upřednostňováni
byli muži a vdané ženy. Tak se
tedy provdala a stala se ženou
v domácnosti. Do Brna se paní
Marečková přistěhovala až v roce

1976 společně s dcerou, kterou
sem přivedl sňatek.
K osobě svého tatínka se paní
Marečková často vrací. „Tento
činorodý, všestranně nadaný člověk dokázal i za nepříznivých
okolností najít originální řešení
problémů a svými aktivitami ovlivňoval celou rodinu,“ pochválila
tatínka Marečková. Ona i dcera
se smějí při vzpomínkách na éru,
v níž se po ztrátě zaměstnání
u četnictva věnoval výrobě praček, opravoval fotoaparáty či psací stroje. Čerstvě uklizenou kuchyni neváhal proměnit v dílnu plnou
petroleje nebo třeba proutí při
svém košíkářské období. V jeho
šlépějích kráčí i dcera paní
Marečkové, která již 20 let v malé
panelákové kuchyni nejen vaří,
ale také vyrábí krásné šperky, které milovníci přírodních materiálů
mohou obdivovat v Lutě v centru
Brna.
 (red)
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Nejstarší absolvent Masarykovy univerzity nikdy nechyběl v práci
Vladimíru Večeřovi by stovku
člověk nehádal, návštěvy přichází vítat k domovním dveřím
a ve svém bytě dosud hospodaří zcela samostatně.
Jen obědy mu přináší paní ze
sousedství a o víkendech mu přijíždí uvařit vnučka. Pan Večeřa se
narodil ve Strážnici, ale od svých
10 let bydlí v Brně. Vzpomíná na
dobu svého dětství, kdy jen několik brněnských ulic bylo vydlážděno a většina cest byla vysypaná
pískem. Rád si připomíná také
svůj pracovní život. Za 32 let, kdy
působil v různých úřadech jako
právník se zaměřením na pře-

stupky, neměl jediný den absence.
O mládí a životě, který poznamenaly obě světové války, rodinných
událostech i pracovních zážitcích
sepsal třídílnou biografii, která
nyní putuje po jeho rodině. Pyšní
se také tím, že je nejstarším žijícím absolventem Masarykovy
univerzity – promoval v roce 1936.
O tom, že mu paměť skvěle slouží
doposud, není pochyb. Dokáže
přednášet dlouhé citáty v latině
nebo překvapí maďarštinou, kterou se naučil před dávnými léty
na vojně.
V současné době se připravuje
na velkou změnu, pomalu třídí

a balí svoje věci a těší se na stěhování k vnučce do Miroslavi.
Tam na něj čeká také nejmladší

člen rodiny, 13měsíční pravnuk.

(red)

Josefu Strakovi popřáli i ti, kterým ve válce zachránil život

Sté narozeniny byly pro Josefa
Straku náročným obdobím, jedna gratulace stíhala druhou.
Slavil s rodinou, v kostele
i válečnými veterány.
„Sešla se celá rodina, jen dospělých nás bylo čtyřicet, pak slavnostní mše v kostele a ještě mě
čekala oslava s válečnými veterány,“ vypočítal Straka největší
oslavy. Velkému počtu gratulantů
se není co divit, jak sám uvádí,
jeho život byl bohatý a pestrý.

Narodil se v Liberci, tatínek mu
zemřel v první světové válce,
maminka byla „hauzírka s textilem“ – prodávala textilní zboží po
vsích, takže pana Straku vychovávala hlavně babička. Vzpomíná,
jak hladem i plakával v době, kdy
dva sourozenci jeho maminky
odešli v období krize do Ameriky
a rodina se zadlužila, aby jim
pokryla náklady na cestu.
Život dokáží zásadně ovlivnit
i maličkosti. Ačkoliv byl výborným
žákem a připravoval se na vstup

do gymnázia, malá klukovina zavinila, že nemohl na studia nastoupit. „Házeli jsme při pasení kozy
spícímu místnímu povaleči na břicho písek. Kolemjdoucí spolužačka hned žalovala ve škole panu
učiteli a písek nazvala kamením,
takže jsem měl trojku z mravů,
a tím pádem po vzdělání,“ zavzpomínal Straka. Přesto se naučil
výborně německy, a to díky svému
otčímovi, který byl Němec. To mu
za války zachránilo život. Působil
v odboji a za roznášení motáků
se dostal na gestapo k výslechu.
„Německy jsem uměl tak, že se
mě tam Němci ptali, kde jsem se
naučil tak dobře česky,“ podotkl
Straka. Znalost jazyka mu umožnila hájit se, a hlavně – německý
příbuzný se za něj přimluvil. Jen
tak se vyhnul koncentráku s verdiktem návrat nežádoucí.
Po válce se živil ve velkoobchodě
s kořením dováženým z Turecka.
Ve firmě potkal i svoji první ženu
a společně se po druhé světové
válce přestěhovali do Brna. Zde
mu byla svěřena funkce zástupce

pro celou Moravu a otevřel si
i vlastní filiálku. Slibná obchodní
dráha byla zpřetrhaná při znárodňování, kdy přišli o vše. I po více
než šedesáti letech zní z hlasu
pana Straky pocit nespravedlnosti, když na tuto událost vzpomíná.
Dalších 42 let se pak živil jako dělník v Zetoru a ve Vaňkovce.
Pan Straka je hrdý na všechna
blahopřání, která se mu sešla –
na stole leží gratulace od čtyř
ministrů, dále od těch, kterým ve
válce zachránil život a také od biskupa Vojtěcha Cikrleho. Velmi si
váží také poděkování a dárku od
papeže Benedikta XVI., kterému
při jeho poslední návštěvě věnoval jednu modlitbu ze sborníku
Modlitbičky babičky Barborky, který sepsal a vydal pro svoje pravnuky. Všechny tyto středověké
modlitby dosud umí zpaměti.
„Vždyť jsem se je s babičkou denně modlil,“ vysvětlil. Pánu Bohu
také děkuje za to, že mohl potkat
jako vdovec svoji druhou ženu, se
kterou je právě deset let šťastně
ženatý.
 (red)

Blokové čištění komunikací v městské části Brno-střed v roce 2012
Blokové čištění komunikací
(dále jen BČ) je jednou z osvědčených, ale i nákladných forem
udržování čistoty v městě Brně,
které finančně zajišťují městské
části ze svých rozpočtů.
Jeho efektivnost je do značné
míry závislá na dodržování zásad

či povinností obyvatel i návštěvníků města, všech subjektů působících na správním území naší
MČ tak, jak to ukládá § 19 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Začátek BČ na správním území
MČ Brno-střed je stanoven na
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8.00 hod., předpokládaný čas
ukončení čištění je 16.00 hod.
Pozdějším začátkem BČ (respektive odtahů vozidel) se snažíme
vyjít vstříc řidičům a vlastníkům
vozidel a v tomto smyslu žádáme
řidiče o respektování dopravního
značení dotčeného bloku a to
nejen z důvodu probíhajícího BČ,

ale také z toho důvodu, že je tento
časový úsek využíván i jinými
subjekty např. pro čištění kanalizačních vpustí či ořez suchých
větví stromů atp. Pro letošní blokové čištění platí další následující
pravidla.

Pokračování na straně 7

Informace z radnice
Pokračování ze strany 6
Ve druhé polovině roku se snažíme BČ směřovat do období zvýšeného spadu listí a to tak, aby
s posledními bloky bylo možno
i ukončit podzimní výhrab a čištění komunikačních ploch od listí.
V rámci BČ bude probíhat čištění
přilehlých ploch silniční vegetace
a chodníků.
Letošním rokem se snažíme vyjít
vstříc provozovatelům vozidel,
kteří čerpají své dovolené v období školních „letních prázdnin“, to
znamená, že BČ nebude probíhat
v měsících červenci a srpnu 2012.
Ten, kdo vozidlo ponechá stát
v ploše silniční vegetace, se
dopouští porušení §27 odst. 1
písm. r) zákona č. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
Je třeba si uvědomit, že při ohlášeném blokovém čištění komunikací umístěním přenosných
dopravních značení s vyznačenou dobou a termínem čištění
dochází k místní úpravě silničního
provozu a stání na komunikacích.

Přenosné dopravní značení je
umístěno na komunikacích minimálně 7 dní před blokovým čištěním.
Provozovatelé vozidel, stojících
na vozovkách, chodnících a vyhrazených parkovacích místech,
jsou povinni zajistit odstranění
vozidel v den čištění na dobu od
8.00 do 16.00 hodin.
Upozornění:
Porušení výše citovaných právních předpisů může mít za následek postih v souladu s výše uvedenou legislativou. Řidič resp.
vlastník vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku
odtažení vozidla.
Přestože zákon č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích § 19
odst. 5, 6 ukládá účastníkům silničního provozu uposlechnout
rozhodnutí silničního správního
úřadu, respektovat příslušné
dopravní značení, jež přikazuje
dočasný zákaz stání na příslušné
pozemní komunikaci a tak umož-

nit čištění komunikací a veřejných
prostranství, někteří řidiči zákon
porušují a svou nekázní znemožňují udržovat čistotu dotčených
komunikačních ploch.
V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního úřadu, tedy nerespektování příslušného dopravního značení, je
vlastník místní komunikace
oprávněn odstranit silniční vozidlo
na náklady jeho vlastníka.
Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena z odboru dopravy Magistrátu města Brna, jakožto
zástupce vlastníka komunikací,
na Brněnské komunikace a. s.,
kontaktní osoba: p. Pokorný, tel.:
532 144 282, které prostřednictvím svých smluvních partnerů
zajišťují odtahy vozidel.
Výdejní doba ve všední den
8.00–17.00 hod.
Odtahová firma nahlašuje tuto
skutečnost na čísle 158 – Policie
České republiky. Ceník odtahů
vozidel při blokovém čištění je
platný od února 2012.
Odtah vozidla na plochu odtahové
služby činí 1 800 Kč vč. DPH

a parkovné za jeden den 120 Kč.
Navrácení vozidla do místa, kde
byl automobil odtažen, proběhne
pouze v případě zájmu a požadavku provozovatele automobilu.
Částka spojená s „oboustranným“
odtahem činí 3 720 Kč vč. DPH.
Odtahy vozidel v r. 2012 jsou
nasměrovány do následující lokality:
Jihlavská 627/31, 625 00 Starý
Lískovec (naproti Bohunické
nemocnici), tel.: 547 357 384,
602 578 867. Informace naleznete také na www.bkom.cz.
ÚMČ Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo
vynechání termínů blokového čištění.
Aktuální verzi harmonogramu lze
najít na naší úřední desce na
adrese Masarykova 25/27, Brno,
dále pak na našich internetových
stránkách www.stred.brno.cz, či
přímo na ÚMČ Brno-střed,
Měnínská 4, odbor životního prostředí, oddělení čistoty komunikací.

(red)

Harmonogram blokového čištění v MČ Brno-střed v roce 2012
blok č. 1 Björnsonův sad, Burešova,
Dřevařská, Hrnčířská, Sušilova – termín: 26. 3., 15. 5., 4. 9., 24. 9., 29. 10.
blok č. 2 Bayerova, Cihlářská+parkoviště, Hoppova, Tučkova, Sokolská
ús. Veveří–Kounicova – termín:
27. 3., 17. 5., 5. 9., 1. 10., 30. 10.
blok č. 3 tř. kpt. Jaroše – pravá strana
+ slepá, Smetanova, Drobného – ús.
18–30 (záliv) – termín: 28. 3., 18. 5.,
6. 9., 2. 10., 31. 10.
blok č. 4 Botanická – úsek Antonínská – Zahradníkova, tř. kpt. Jaroše –
levá strana, Hilleho, Jeřábkova, Pekárenská – termín: 30. 3., 21. 5., 7. 9.,
3. 10., 1. 11.
blok č. 5 Bartošova, Kudelova, Mášova, Mezírka, Lužánecká, nám. 28. října
mimo MHD, Vrchlického sad – termín: 3. 4., 23. 5., 10. 9., 4. 10., 2. 11.
blok č. 6 Bratislavská – úsek Příkop –
Soudní, Körnerova, Příční, Skořepka,
Stará, Vlhká – termín: 6. 4., 25. 5.,
11. 9., 9. 10., 6. 11.
blok č. 7 Barvířská, Radlas, Špitálka,
Tkalcovská – úsek park – slepá, Valcha, Podnásepní, Stavební, Plynárenská – termín: 10. 4., 28. 5., 12. 9.,
10. 10., 7. 11.
blok č. 8 Čechyňská, Mlýnská – úsek

Dornych – Štěpánská, Řeznická,
Masná, Zderadova, Antonínská,
Janáčkovo nám. – termín: 12. 4.,
30. 5., 13. 9., 11. 10., 8. 11.
blok č. 9 Cyrilská, Kolískova, Mlýnská – ús. Štěpánská – Masná, Přízova, Rumiště, Spálená, Štěpánská,
Šujanovo nám. – termín: 16. 4., 1. 6.,
14. 9., 12. 10., 9. 11.
blok č. 10 Bakalovo nábř., Červený
kopec, Kamenná, L. Konečné, Táborského nábřeží – termín: 4. 4., 23. 5.,
5. 9., 10. 10., 7. 11.
blok č. 11 Celní, Jílová + slepá, Rovná, Vídeňská slepá, Vinohrady – termín: 11. 4., 30. 5., 12. 9., 17. 10.,
8. 11.
blok č. 12 Hluboká, Horní, Oblouková, Pšeník, Sovinec, Strž, Vysoká –
termín: 18. 4., 6. 6., 19. 9., 24. 10.,
12. 11.
blok č. 13 Gallašova, Grmelova,
Havlenova, Sobotkova, Vojtova – termín: 24. 4., 13. 6., 26. 9., 30. 10.,
14. 11.
blok č. 14 Dvorského, Opavská, Polní – úsek Renneská–Opavská, Renneská – slepá, Strážní, Vsetínská –
termín: 25. 4., 20. 6., 3. 10., 31. 10.,
15. 11.

blok č. 15 Bezručova, Hybešova –
slepá, Křídlovická – úsek Křížová –
Nové Sady, Nádvorní, Zahradnická,
Leitnerova-úsek Hybeš. – Křídlovická,
Poříčí – záliv u Ypsilantiho, Soukenická, Ypsilantiho – termín: 10. 4.,
12. 6., 18. 9., 16. 10., 6. 11.
blok č. 16 Bělidla, Poříčí – úsek Křížkovského – Bauerova, Rybářská,
Výstavní, Zedníkova – termín: 17. 4.,
19. 6., 25. 9., 23. 10., 13. 11.
blok č. 17 Anenská, Jircháře, Kopečná, Křídlovická – úsek Nové Sady –
viadukt, Leitnerova – úsek PekařskáHybešova, Vodní – termín: 3. 4.,
5. 6., 11. 9., 9. 10., 5. 11.
blok č. 18 Hroznová + slepá, Kalvodova, M. Pujmanové, Neumannova,
Vinařská – úsek Lipová – Neumannova 12–44 – termín: 24. 4., 6. 6.,
26. 9., 18. 10., 14. 11.
blok č. 19 B. Martinů + obsluž. komunikace, Hlávkova, Pavlíkova, Rezkova – termín: 27. 4., 8. 6., 27. 9.,
19. 10., 15. 11.
blok č. 20 Havlíčkova – úsek Wurmova – Klácelova, Klácelova, Lerchova – úsek nám. Míru – Klácelova,
Rudišova, Sedlákova, Soukopova,
Wanklova, Wolkrova, Wurmova – ter-

mín: 20. 4., 4. 6., 25. 9., 17. 10.,
13. 11.
blok č. 21 bří Čapků, Grohova-ús.
Úvoz – Údolní, Heinrichova, Helceletova, Jiříkovského, Zachova, Všetičkova – termín: 18. 4., 29. 5.,
20. 9., 15. 10., 8. 11.
blok č. 22 Bílého, Lerchova-úsek Klácelova – Vaňkovo nám., Havlíčkova –
úsek Klácelova-Roubalova, Mahenova, Kampelíkova, Roubalova, Fr. Stránecké – termín: 19. 4., 31. 5., 24. 9.,
16. 10., 12. 11.
blok č. 23 Čápkova, Gorkého, Jaselská, Marešova, Stojanova – termín:
4. 4., 16. 5., 17. 9., 9. 10., 5. 11.
blok č. 24 A. Nováka, Grohova – úsek
Veveří – Úvoz, J. Uhra, Resslova,
Rybkova, Žižkova po Lužickou, Žižkova-garáže proti č. o. 16 – termín:
5. 4., 22. 5., 18. 9., 11. 10., 6. 11.
blok č. 25 Jiráskova, Gorazdova, Pellicova, Sladová – termíny: 11. 4., 24.
5., 19. 9., 12. 10., 7. 11.
UPOZORNĚNÍ: ÚMČ města Brno,
Brno-střed si vyhrazuje právo změn,
případně doplnění nebo vynechání
termínů blokového čištění.
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Zástupci MČ Brno-střed zahájili členskou schůzi Svazu důchodců
občanů. Program nabízí pomoc
seniorům nacházejícím se ve složité situaci spojené s úhradou
nájemného za velké obecní byty.
Zastupitel Ivan Kinzel seznámil
přítomné seniory s dalšími aktivitami, které radnice pro seniory
realizuje.
Zastupitelka Marie Souralová

slavnostní zahájení schůze ukončila přáním zdraví a spokojenosti
všem přítomným členům. Tečkou
za úvodní částí schůze byl přednes básně Miroslava Floriana
Kdybych měl tolik životů v podání
brněnského herce Ilji Kreslíka.

(red)

Odtahy vozidel při blokovém čištění 2012
Na členské schůzi Městské
organizace Svazu důchodců
v Brně byl představen Seniorský program radnice.
Místostarosta městské části
Brno-střed Bc. Pavel Sázavský,
Ivan Kinzel, uvolněný člen zastupitelstva pro věci sociální, zdravotní a občanské záležitosti,
národnostní menšiny a oblast

IPRM, a zastupitelka Marie Souralová slavnostně zahájili 7. března členskou schůzi Městské organizace Svazu důchodců v Brně.
Ta se konala v Sále Břetislava
Bakaly a po přivítání předsedkyní
svazu Mgr. Alenou Kudličkovou
seznámil místostarosta Sázavský
přítomné se Seniorským programem, který radnice spustila a který se setkal s kladnou odezvou

Společnost Brněnské komunikace a. s. bude v roce 2012, tak
jako v předchozích letech, zajišťovat odtahy vozidel při blokovém čištění, a to prostřednictvím firmy Černý. Vozidla
provozovatelů, kteří v době blokového čištění nerespektují
dopravní značení, budou odtahována na příslušnou dopravní
plochu. Cena za odtah je

1 800 Kč, vč. DPH, parkovné je
120 Kč za den. Vrácení vozidla
zpět na místo nacházející se
v lokalitě původního odtahu
bude pouze v případě zájmu
a na základě požadavku provozovatele vozidla, cena za odtah
včetně jednoho dne parkovného činí v tomto případě
3 720 Kč, vč. DPH.

(red)

Názory

Deregulace nájemného se blíží

O hazardu
Nemůžeme být
spokojeni s tím,
když vidíme na
některých ulicích
v Brně jednu hernu vedle druhé.
Povolování se
v minulosti poněkud vymklo zdravému rozumu
a z každé „špeluňky“ se stala „herna“.
Vzhledem k tomu, že se o hazardu obecně hodně mluví, a nejsou
přesné informace, je třeba jich
několik uvést:
Co se týče povolování videoterminálů v předchozích letech, je
třeba zdůraznit, že problém vznikl
již za sociálnědemokratického
ministra financí Bohuslava Sobotky. Současné Ministerstvo financí
ČR (MF) zkoušelo mnoho způsobů, jak vyjít obcím vstříc, vždy
však naráželo na potenciální riziko žalob provozovatelů herních
zařízení. Až výroky Ústavního
soudu ČR přinesly průlom, který
MF uvítalo a plně respektovalo.
Miroslav Kalousek je prvním ministrem financí, který předložil

zákon umožňující obcím regulovat videoloterní terminály. Bez
souhlasu konkrétní obce již nelze
povolit nové herní zařízení. U těch
stávajících byla zkrácena doba
povolení na 3 roky. Obce též
mohou nově regulovat elektromechanické rulety a kostky, vícemístná technická herní zařízení či
kasinové hry.
Podle studie Ústavu zdravotnických informací bylo v roce 2010
ambulantně léčeno 1456 pacientů
s diagnózou patologického hráčství. Dalších 536 pacientů bylo
hospitalizováno.
Ne vždycky se však na jejich závislost přijde. A proto, když se
neléčí, přijdou o peníze, a v některých případech se dokonce zadluží a mají velké problémy. Často je
nedokáží vyřešit, čímž zaviní svůj
konec, skončí na ulici jako bezdomovci.
MF proto zpřísňuje kontrolu
hazardu a dohled nad herními
společnostmi. V roce 2011 byla
provedena historicky první celo-

Pokračování na straně 9
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Dne 7. března
jsem se zúčastnil
velmi příjemného
setkání s našimi
seniory v Bakalově sále v Brně. Při
diskuzi jsem si
uvědomil,
jak
důležitým faktorem pro život a jeho
stabilitu je dobré bydlení. A náhle
z jiných úst zaznělo, že je dobré,
že radnice zavedla Seniorský program a snaží se pomoci tak ohrožené skupině obyvatel, jako jsou
senioři. Příjemné. V té chvíli jsem
si uvědomil, že naše městská část
si ponechala pro tyto účely snad
dostatečný bytový fond, aby mohla reagovat na rychle se měnící

potřeby bydlení na trhu.Trhu, který
za necelých 9 měsíců bude trhem
neregulovaným, s nájmem určeným poptávkou a nabídkou a kde
bude kromě kvality bydlení hrát
velkou roli i cena. Cena, která
zasáhne starší skupinu obyvatel,
a proto znovu a znovu rád připomínám všem našim nájemcům
obecních bytů: Zamyslete se
a včas reagujte na naši nabídku.
Výzva k zařazení do Seniorského
programu je určena nejen nájemcům- seniorům, ale i těm mladším,
kteří touží mít větší prostory pro
své bydlení a bez jejich účasti se
program neobejde.

Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta (ČSSD)

Výzva: Seniorský program pro rok 2012
Vyzýváme všechny seniory,
kteří jsou nájemci obecních
bytů v domech ve správě městské části Brno-střed a kteří se
mohou nacházet ve složité
situaci související s úhradou
nájemného a služeb, aby se

v případě zájmu písemně obrátili na Odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed s žádostí
o zařazení do seznamu seniorů,
kteří mají zájem o výměnu bytu.

Pokračování na straně 9
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republiková kontrola kasin. Nově
vzniklo 166 míst kontrolorů plně
specializovaných na oblast hazardu. Díky tomu se počet zahájených správních řízení vůči loterijním společnostem meziročně
více než ztrojnásobil.
Po dvou měsících od účinnosti
novel zákonů poklesl počet terminálů téměř o 6 tisíc.
Od října 2011 zamítlo MF cca 18
tisíc žádostí o povolení od loterijních společností.

Ministerstvo financí ČR dlouhodobě poukazovalo na neprůhlednost
systému, kdy si loterijní společnosti
samy rozhodovaly o příjemcích
svých odvodů. Miroslav Kalousek
se stal prvním ministrem financí,
kterému se podařilo prosadit řádné
zdanění hazardu a speciální
odvod, který se stane příjmem státního a obecních rozpočtů.


Věra Soukalová,
předsedkyně kontrolního
výboru zastupitelstva (TOP 09)

Do žádosti je nutné uvést adresu a velikost současného obecního bytu a požadavek na velikost a umístění obecního bytu,
do kterého by se chtěli přestěhovat. Pro potřeby tohoto programu je za seniora považován
nájemce, jenž pobírá starobní
důchod. Zároveň vyzýváme
nájemce
obecních
bytů
v domech ve správě městské
části Brno-střed, kteří zvažují
přestěhování do jiného (větší-

ho) bytu a jejichž stávající byt
by byl vhodný pro seniory, aby
písemně požádali o zařazení
do seznamu zájemců o výměnu
bytu, uvedli adresu a velikost
současného obecního bytu
a požadavek na velikost obecního bytu, do kterého by se
chtěli přestěhovat. Písemné
žádosti směřujte na adresu:
Úřad městské části Brno-střed
Odbor bytový, Dominikánská 2,
601 69 Brno.

Informujeme

Povánoční a jiné výprodeje: slevy, které nemusejí být slevou
V posledních letech se čeští
spotřebitelé naučili využívat
stále oblíbenějších slev a výprodejů. Bohužel ne každá sleva je skutečně slevou a ne každá výhodná koupě se opravdu
vyplatí.
„Pravidelně zaznamenáváme
případy, kdy deklarovaná sleva
vůbec není slevou v tom smyslu,
že cena výrobku se u konkrétního
produktu vlastně vůbec nesnížila.
Sleva je tak pouze fiktivním
heslem,“ popisuje některé z triků
Jan Votočka, právní poradce
dTestu. A pokračuje: „Občas
dochází též k tomu, že prodejce
na krátký čas zvýší ceny jen proto, aby je pak mohl následně
s velkou slávou opět snížit na

běžnou úroveň. Všechny podobné případy však mají znaky klamavé obchodní praktiky a jsou
v rozporu se zákonem.“
Známé jsou i situace, kdy se lákavé „až 70%“ slevy vztahují jen na
nejlevnější sortiment v prodejně,
kdežto výrobky, které zákazníky
skutečně zajímají, jsou zlevněny
jen minimálně, nebo jsou již dávno vyprodané. Přesto reklama
svůj účel splní – dostane zákazníka do prodejny. Někdy též není
patrné, kolik ona sleva či cena
vlastně činí. Platí však, že cena
na věci má být konečná, přitom
by měla být čitelná i cena původní.
Ač nejsou marže obchodů známé, obecně platí, že na zlevněném kusu zboží prodejci tolik

nevydělají. Proto se občas snaží
alespoň minimalizovat své
budoucí náklady s možnými
reklamacemi a neposkytnout slevu takříkajíc zadarmo. Děje se
tak nejčastěji prohlášením, že na
zlevněný sortiment neposkytují
záruku vůbec, nebo jen v kratší
lhůtě.
„Nic takového však není možné,
i na zlevněné zboží platí záruka
24 měsíců, a to ze zákona. Výjimkou je reklamování věci pro vadu,
pro kterou byla právě sleva při
koupi poskytnuta. Naopak nelze
naoko dopředu poskytnout slevu
pro vady, které v budoucnu teprve
vzniknou. To by bylo obcházení
zákona a odpovědnosti prodejce,“ upozorňuje závěrem Votočka.

Pro zákazníky tak platí, že by
neměli podléhat nákupní horečce
a v případě pochybností si ověřit,
zda je sleva skutečně slevou a že
nákupem se slevou opravdu ušetří. Zákazníci by také nikdy
neměli přistupovat na to, že
zakoupením zlevněného zboží
nebudou moci v budoucnu využít
všech svých, jinak běžných, spotřebitelských práv.
Poradenská linka časopisu dTest
– 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9.00 do 17.00
hodin a spotřebitelé na ní mohou
konzultovat s právními poradci
časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu
běžného tarifu volání.

(red)

Centrum pro rodinu a sociální péči podporuje rodinu již 20 let
V letošním roce oslaví brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) 20. narozeniny.
Posláním organizace je podporovat rodinu – a to od jejích prvopočátků, od budování partnerského
vztahu, přes očekávání a výchovu
dětí, upevňování vztahu mezi
partnery až po aktivizaci seniorů.
CRSP nabízí širokou škálu volnočasových a vzdělávacích programů pro rodiny, seniory a odbornou veřejnost, sociální služby
pro rodiny s hyperaktivními dětmi,
pro osamělé rodiny a pro seniory.

„Dvacet let je věk, kterého se dožije málokterá nezisková organizace, proto si toho nesmírně ceníme,“ říká ředitel CRSP Vít Janků,
za jehož vedení se z malého
Centra pro rodinu o třech zaměstnancích stala stabilní a celorepublikově uznávaná organizace, která již neodmyslitelně patří do
sociální infrastruktury nejen města Brna, ale i Jihomoravského kraje. „Za tu dobu jsme se stali místem, kam lidé mohou s důvěrou
přicházet hledat podporu a inspiraci pro spokojený rodinný život,
což je pro nás největší odměna,“
doplňuje Janků.

Jedním z nejvýznamnějších projektů CRSP se stal Family Point,
tedy síť míst přátelských rodině,
kde je možné pečovat o dítě,
nakojit či nakrmit, ale také načerpat informace o dění a službách
v Brně a Jihomoravském kraji.
Součástí projektu je také poskytování základního poradenství
v různých oblastech, a to jak
osobní, telefonickou nebo elektronickou formou.
Velmi oblíbené jsou cvičení pro
rodiče s dětmi, cvičení pro těhotné
i pro ženy po porodu, zdravotní
cvičení, kurzy anglického a německého jazyka či trénování

paměti. Nastávající rodiče naleznou v CRSP bohatou nabídku
kurzů předporodní přípravy.
Rodiče, kteří tápou při výchově
svých dětí nebo třeba jen chtějí
načerpat inspiraci, mohou
v CRSP navštívit kurzy Efektivního rodičovství (KER) – cyklus
devíti setkání rodičů, vedený
vyškolenými lektory, který podporuje rodiče v jejich roli, upevňuje
jejich sebevědomí a nabízí řadu
praktických rad a tipů, jak zvládat
různé výchovné situace.
CRSP poskytuje i sociální služby
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Informujeme
Pokračování ze strany 9
pro rodiny s dětmi se syndromem
ADHD či poruchami autistického
spektra, pro osamělé rodiče a pro
seniory. Jedná se o skupinovou
sociální práci, poradenství a terénní podporu přímo v rodinách.
V rámci široké programové nabídky CRSP nezapomíná ani na
seniory. Program KLAS (Klub
aktivních seniorů) se za léta svého fungování stal velice oblíbeným nástrojem, jak aktivizovat
seniory. Jedná se o síť klubů pro
seniory s pravidelným různorodým programem vedený vyškolenými animátory z řad seniorů.
Prorodinné klima ve společnosti
CRSP podporuje i prostřednictvím mezigeneračních programů. TROJLÍSTEK je název pro-

jektu, který napomáhá sbližování
tří generací – dětí, rodičů a prarodičů, a zároveň je řešením dvou
novodobých problémů, které
v současné společnosti vyvstávají. Na jedné straně jde o seniory,
kteří často žijí sami, cítí se být
nevyužiti a izolováni, na straně
druhé tu pak jsou rodiny s malými
dětmi, které z nejrůznějších příčin
postrádají kontakt s prarodiči. Projekt Trojlístek nabízí seniorům
i rodinám možnost seznámení
a vybudování oboustranně prospěšného vztahu. Senioři tak získají možnost smysluplně investovat svůj čas a schopnosti, rodiny
pak příležitost kontaktu se starší
generací, načerpání nových podnětů a zkušeností.
Mimoto je CRSP také akreditovaným vzdělávacím pracovištěm,

kde se zájemci mohou vyškolit
v rámci lektorských kurzů pro programy KER a KLAS či pro cvičení
rodičů s dětmi.
Veškeré informace o programech
a službách CRSP je možné se
dozvědět na internetových stránkách www.crsp.cz, dále na recep-

ci v sídle organizace na Josefské
ul. 1 s otevírací dobou pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.
a pátek 9.00–15.30 hod., nebo
také na tel. čísle 542 217 464 či
elektronicky
prostřednictvím
e-mailové adresy info@crsp.cz.

(red)

Institut finančního arbitra je mimosoudní orgán pro řešení sporů
Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo
zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem
zřízeného mimosoudního orgánu – finančního arbitra. Řízení
před finančním arbitrem je bezplatné.
Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný
k mimosoudnímu rozhodování
sporů, pokud je jinak k rozhodování těchto sporů příslušný český
soud, mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních
služeb – například spor zákaz-

níka s bankou o správnost
zaúčtované platby nebo spor
zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických
peněz při vydávání a zpětné
výměně elektronických peněz
– například spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné
dopravy
c) věřiteli nebo zprostředkovateli
a spotřebiteli při nabízení,
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru – například spor zákazníka
s věřitelem o odstoupení od
úvěrové smlouvy nebo spor

ZŠ Sirotkova zve do matematických tříd
ZŠ Sirotkova opět otevírá
v příštím školním roce páté
a doplňuje šesté třídy se
zaměřením na výuku matematiky a informatiky.
Nabízí dvě hodiny informatiky
od 5. do 9. třídy, posílená je
dotace matematiky, třídy mají
24 žáků, na jazyk a informatiku
je třída rozdělena na poloviny.
Výuka probíhá podle učebnic
pro víceletá gymnázia a škola
úzce spolupracuje s gymnáziem Kpt. Jaroše a Klubem

Mensy ČR. Vysoké procento
žáků je přijato na gymnázia,
osmiletá mají 63procentní
úspěšnost, šestiletá 71%, čtyřletá 100%.
Výběrové řízení se koná
10. května v 8.00 hodin. Den
otevřených dveří pro tyto žáky
je 25. dubna od 14.00 do 18.00
hodin. Přihlášky a další informace jsou k dispozici v budově
školy nebo na webové stránce
www.zssirotkova.cz.

(red)
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o výši poplatku za předčasné
splacení úvěru
d) investičními fondy, investičními
společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi
a spotřebiteli ze standardních
fondů kolektivního investování
a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky
od veřejnosti – například spor
zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných
poplatků.
Finanční arbitr usiluje zejména
o smírné vyřešení sporů.
Kdo je finanční arbitr?
Institut finančního arbitra jako
mimosoudního orgánu pro řešení
sporů byl zřízen již v roce 2003
pro spory z platebního styku. Od
července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního
investování. Současně byla zřízena také Kancelář finančního
arbitra, organizační složka státu,
která plní úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá
finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na návrh ministra financí.
Jak mohu služeb finančního
arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je
bezplatné a zahajuje se na návrh
zákazníka (spotřebitele). Návrh
na zahájení řízení před finančním

arbitrem lze podat písemně
poštou, v elektronické podobě
(e-mailem opatřeným zaručeným
podpisem nebo prostřednictvím
datové schránky) nebo osobně,
resp. ústně do protokolu v sídle
Kanceláře finančního arbitra.
K usnadnění podání návrhu je na
stránkách finančního arbitra
k dispozici formulář –
www.finarbitr.cz/cs/financniarbitr-formulare-ke-stazeni.html.
Jak finanční arbitr postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí, nestranně,
spravedlivě a bez průtahů, nehájí
tedy zájmy pouze jedné ze stran.
V řízení postupuje arbitr podle
zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního
řádu. Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu
finančního arbitra lze uplatnit
opravné prostředky – námitky.
Pravomocný nález finančního
arbitra je soudně vykonatelný
a má tedy účinky srovnatelné se
soudním rozhodnutím. V případě
nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního arbitra je možné
podat k obecnému soudu žalobu
o přezkum rozhodnutí. Více informací: Kancelář finančního arbitra,
organizační složka státu, Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1;
telefon: 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.financniarbitr.cz.
 (red)

Rozhovor

Petr Ulrych: Vůbec by mně nevadilo, kdybych už další písničky nenapsal
Písničky Petra Ulrycha, z nichž
mnohé již zlidověly, a zpěv jeho
sestry Hany – a jistě i jejich
nezaměnitelný dvojhlas nás
stále těší, dojímají i povzbuzují.
Petr navíc letos připravil písničky nové, takže jejich společná jízda králů pokračuje. A my
můžeme dál jen sedět a tiše
poslouchat jejich příběh o naději i smíření a cítit při tom vůni
bylinek, rozmarýnu, trávy i javorů jako kdysi před léty. A snažit
se porozumět jejich zvláštnímu
znamení: pojďte a poleťte!
A také naslouchat jejich modlitbě. Jejich tichému hlasu, který zní jako zvon…

Pozorný a znalý čtenář jistě
objevil v předešlém odstavci
téměř dvacet názvů vašich písniček. Kterou z nich máte nejraději? Vaším prvním velkým
hitem byla píseň Nechoď do
kláštera, která v roce 1969 zvítězila v rozhlasové soutěži Dva
na houpačce. Je to ona?
Mám rád všechny písničky, jejichž
názvy jsou v úvodu zmíněny
a jsem šťastný, že to, co je v nich
obsaženo, můžeme stále předávat. Jsem rád, že stálou odezvu
u našich posluchačů nacházejí
i témata, o kterých vyprávějí. Písnička Nechoď do kláštera patří
jinam…

V roce 1969 jste také zkomponoval a skupina Atlantis nahrála s Big bandem Gustava Broma vaši první monotematickou
skladbu Odyssea, kterou ale
tehdejší vedení Supraphonu
odmítlo vydat. Album vyšlo na
LP desce až roku 1990. Byl jste
vlastně zakázaným autorem…
A něco podobného přetrvává
dodnes. Nemáme stejné pozice
jako někteří jiní zpěváci protežovaní v médiích. Ale nám to nevadí.
My máme to obrovské štěstí, že
naše písničky si našly svoje publikum. Jejich cesta k posluchačům
vede přes naše koncerty a přes
ty, kteří nám chtějí naslouchat
a kteří nám pomáhají. To je třeba
Městské divadlo Brno, které má
stále na repertoáru muzikál Koločava, kde mají diváci možnost slyšet, jak Hanka zpívá a jaké pís-

ničky děláme. To je ta druhá strana mince, které si nesmírně
vážím: to je to naše publikum
a naše možnost předávat to, co
nám bylo darem shůry dáno.

Album Odyssea aranžoval
legendární brněnský muzikant
Jaromír Hnilička – viz obrázek
na této stránce – se kterým
jsme vás nedávno slyšeli s velkou posluchačskou odezvou
vyprávět na vlnách Českého
rozhlasu Brno. Pan Hnilička
vás také pozval na slavnostní
koncert ke svým
osmdesátinám. A vy jste nepřišel. Proč?
Odpověď je prozaická. Byl jsem
dlouho nemocný a nebyl jsem
v kondici. Od Hanky, která na koncertě zpívala, jsem ale slyšel, že
to bylo nádherné. Jaromírovi ten
úspěch a ocenění přeju, nesmírně si ho vážím, byl to ostatně
jeden z mých učitelů. Myslím ale,
že ještě víc jsem pochytil od svérázné osobnosti Mojmíra Bártka,
který je i mým přítelem. Ale těch,
kterých si v Brně vážím, je celá
řada. Namátkou třeba Vladimír
Fux, rovněž z „kmene valašského“, který stál u mých začátků…
Ale tak bych mohl jmenovat mnohé další, takže zůstanu u těchto.

Jaromír Hnilička věnoval Brnu
svoji Brněnskou suitu. Co jste
věnoval Brnu vy?
Je to obsaženo především v mé
spolupráci se Stanislavem Mošou
a Městským divadlem Brno, kde
vznikla řada inscenací, které byly
určeny převážně brněnským divákům. A já jim za ta příznivá přijetí
a ohlasy velmi děkuji. Brněnské
publikum nás dokázalo vždycky
nabít. Něco jiného jsou některé
brněnské instituce, ale zůstaňme
u pozitivních věcí.

V minulém čísle se na tomto
místě Pavel Váně vyjádřil, že
sedmdesátka mu ještě fakt zní
strašně. Jak se cítíte vy po
svých osmašedesátých narozeninách?
Já říkám, že je mi už sedmdesát.
Není to nic moc příjemného, ale
na druhou stranu mám ohromný
zdroj naděje a životní síly, když
můžu stále pracovat s těmi „sta-

Profil
rými“ klasickými Javory, které sice
prodělaly různé krize, ale pořád
se drží a fungují dál, a zároveň
také s novou kapelou Javory beat.
Tam dělám s lidmi, kteří by mohli
být mými syny a to mě obrovsky
nabíjí a hrozně se těším, že k té
mé sedmdesátce „vypipláme“
společný koncert Javory a Javory
beat. Myslím, že by to bylo mnohem výraznější a sdělnější než
psát nějaké paměti. V těchto dvou
kapelách je obsaženo všechno,
takže doufám, že se ten koncert
uskuteční.

Na svém kontě máte se svou
sestrou a muzikanty, kteří za
těch téměř padesát let s vámi
hráli, na třicet alb a chystáte
další. Čím nás překvapíte tentokrát?
Jestli to bude příjemné nebo jiné
překvapení, to se uvidí. Připravuji
profilové album, které má pracovní název Bratr sestry. Je to takové
shrnutí mé tvorby a samozřejmě
tam jako třešnička na dortu účinkuje i Hanka. Možná ty písničky
už budou moje poslední, to teď
nedokážu odhadnout. Vůbec by
mě ale nevadilo, kdybych už další
nenapsal. Ale jak už jsem řekl, ten
společný pořad tradičních Javorů
a Javorů beatu bych k těm
sedmdesátinám ještě rád uskutečnil.

Kdy a kde vás v Brně uvidíme?
Srdečně vás zvu na středu 2. května do Rubínu na Javory beat.
A moc a moc se na ten koncert
těšíme.

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Ing. Petr Ulrych se narodil
21. února 1944 v Hradci Králové. Vyrůstal v Brně, kde po
maturitě na SVVŠ Antonínská
vystudoval na přání svého
otce, významného operního
tenoristy, leteckou fakultu
Vojenské akademie. Studoval
hru na klavír, bicí a skladbu.
V roce 1961 založil amatérské
Divadlo bez tradic, kde psal své
první písničky, hudbu i texty.
V roce 1964 se stal členem
skupiny Vulkán, v roce 1967
skupiny Atlantis. Kromě pražského angažmá v Rokoku
v letech 1970–1972 zůstává
věrný Brnu a Moravě. V roce
1974 vychází jeho legendární
album Nikola šuhaj loupežník
(mnohem dříve než pozdější
divadelní a filmové adaptace
téhož námětu s názvem Balada pro banditu) s prestižním
oceněním Bílá vrána časopisu
Mladý svět. Úspěch Nikoly
demonstroval rozkošatělost
Petrovy tvůrčí potence a nasměroval ji k moravskému folklóru a stylizaci moravských
lidových písní. Jeho úspěšnou
interpretační a zejména autorskou cestu, včetně hudby divadelní a filmové (např. Díky za
každé nové ráno), lemují
JAVORY. Jednak písnička, která získala v roce 1976 stříbrnou Bratislavskou lyru, jednak
skupina vzniklá pod tímto
názvem a existující dodnes.
V posledních letech vystupuje
i s kapelou JAVORY BEAT. Má
na svém kontě stovky písniček,
řadu vydaných singlů, LP i CD,
několik úspěšných muzikálů
(Radúz a Mahulena, Koločava,
Máj) a stále koncertuje i komponuje.
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Naše školy

Žáci na Křídlovické se utvrdili, že bez vody by nebyl život na Zemi

Formou projektu žáci základní
školy Křídlovická řešili otázky
týkající se koloběhu vody, její
spotřeby, znečišťování a zdrojů
vody pro Brno. Škola zve také
na zábavné odpoledne a přijímací zkoušky.
Žáci se také zamýšleli nad nutností
ochrany vody na naší planetě. Páté
třídy naší školy se zapojily do soutěže Bez vody by nebylo života na

Zemi. Odpovědi na mnohé závažné otázky žáci vyhledávali na internetu, v knihách a časopisech,
využívali zkušenosti spolužáků
i vyučujících. Nad zadanými úkoly
děti pracovaly společně a z jednotlivých odpovědí pak vytvořily rozsáhlou skládanku, kterou doplnily
vlastními kresbami a výrobky. Znovu se tak utvrdily v tom, že bez
vody by nebylo života na Zemi a že
její cesta k vodovodním kohout-

kům není vůbec jednoduchá.
Výsledný projekt tvořily nejen
odpovědi na otázky, ale i slohové
práce a pohádky, děti skládaly básně i vodní hymnu, počítaly, malovaly ryby, na plátno vytvářely vodní
hladinu, kterou hlídá vodní královna. Hotové dílo pak společně
odevzdaly pořadatelům.V ten den
právě hustě sněžilo. Snad tak voda
popřála sobě i dětem šťastnou cestu.

ZŠ Křídlovická srdečně zve všechny zájemce na zábavné odpoledne s názvem Škola nás baví, které
se uskuteční ve čtvrtek 10. května
od 15.15 hodin. Přijímací zkoušky
do 6. ročníku do tříd s rozšířenou
výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky se
uskuteční ve čtvrtek 24. května
v 8.30 hodin. Přihlášky a informace
zájemci najdou na www.zskridlovicka.cz.
 (red)

Školní poradenské pracoviště na Osmecu se ukázalo jako nezbytné
Základní a mateřská škola
náměstí 28. října je spádovou
školou sociálně vyloučené
lokality. V oblasti poradenství
však není systémově tento typ
škol nijak zvýhodněn.
Poradenství v českém vzdělávacím systému zabezpečuje výchovná poradkyně (vyhláškou
definované snížení úvazku v rozsahu tří hodin) a metodik prevence.
„Vzhledem k sociálnímu znevýhodnění a nepodnětnosti rodinného prostředí, ze kterého naši
žáci pocházejí, je nutná včasná
diagnostika jejich schopností
a intervence k jejich rozvoji. Jelikož tuto diagnostiku nemohou
vykonávat sami pedagogové ve
třídách (z důvodu časových
a kompetenčních), je ve škole
potřebný tým odborníků, který
bude v tomto směru specializovaný. Prostředí, ze kterého naši
žáci pocházejí, je také specifické

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

zvýšenou mírou výskytu sociálně
patologických jevů, které se nutně
přenášejí do školy a svou četností
a závažností v mnohém přesahují
problémy na jiných školách,“
uvedl k tématu zástupce ředitelky
Mgr. Tománek.
Školní poradenské pracoviště
(ŠPP) se na naší škole formuje
již od roku 2005, kdy zde nastoupil
psycholog na poloviční úvazek
(projekt VIP Kariéra). Od roku
2007 se pak jeho úvazek rozšířil
na celý. V roce 2010 se k němu
přidal speciální pedagog (projekt
Rovné příležitosti ke vzdělávání
pro romské žáky v inkluzivní škole) a následujících letech ještě
sociální pedagog/pracovník, logoped a asistent ŠPP (projekt Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách
„spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám – v tzv. romských
školách). Všechny tyto projekty
jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.
Vedení školy provedlo mezi učiteli
dotazníkové šetření, které jednoznačně ukazuje, že učitelé považují ŠPP za přínosné a potřebné.
Chválí především pomoc poradenských pracovníků při krizo-
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vých či akutních intervencích (při
nezvladatelném chování žáka),
při komunikaci s úřady OSPOD,
Policie ČR, ale také rychlou
a přesnou diagnostiku žáků přímo
ve škole.
Otázkou zůstává, co se s poradenským pracovištěm stane po
skončení projektů financovaných
z ESF. Naše škola se spolu
s ostatními školami v podobné
situaci snaží o prosazení finan-

cování poradenských pracovníků
ze státního rozpočtu. Kvalitní personálně vybavené ŠPP považujeme za podmínku efektivního
fungování inkluzivní školy vzdělávající žáky s různými speciálními vzdělávacími potřebami
(mentální postižení, sociální znevýhodnění, poruchy učení, řeči
atd.).

Mgr. Barbora Glogarová,
manažer projektu OP VK

Naše školy

Sedmáci na Bakalce se setkali s královnou etiky a etikety

Elišku Haškovou Colledge je
jistě možné považovat za královnu etiky a etikety. O pravdivosti tohoto tvrzení se mohli
přesvědčit žáci ze VII. C na
Bakalce.
Tato jedinečná dáma zaštítila projekt „Pravda a důvěra“ a spolu se
svými spolupracovnicemi jej při-

jela na Bakalku představit. Projekt
etické výchovy byl beze sporu
zajímavý, ale na děti přece jen
nejvíce zapůsobila osobnost paní
Elišky Haškové Colledge.
Vyprávěla nejen o své práci
v Bílém domě a o své rodině, ale
hovořila především o životním
postoji – o důvěře v sebe sama
i v ostatní lidi, o slušnosti, o loa-

jalitě, o diskrétnosti. Po celou dobu
z ní „sálala“ pozitivní energie a víra
v budoucí generaci. Její poselství
také ocenili vděční posluchači,
kteří si byli plně vědomi toho, že
mají zcela mimořádnou příležitost
se nejen setkat, ale i mluvit s osobností světového významu.
„Paní Hašková nám řekla, že společnost, v níž žijeme, je založena
na důvěře, stojí na pravdě a zodpovědnosti, což je nejdůležitější
důvod k tomu, proč by se nemělo
lhát, uplácet a podobně. Potom
hodina skončila. Ačkoliv se protáhla z jedné na dvě, nemohla
plně obsáhnout témata, jimiž jsme
se zabývali. Nemohu mluvit za
všechny, ale mne paní Hašková
velice oslovila a ani zbytek hodiny
rozhodně nebyl zbytečný. Jsem
neobyčejně rád, že z celé republiky byla vybrána právě naše ško-

la a že z celé školy naše třída,“
zajásal Antonín Hubík.
„Paní Hašková na mne udělala
opravdu veliký dojem, její slova
na mě, a myslím, že i na spoustu
ostatních, snad i na všechny spolužáky, silně zapůsobila. Paní
Hašková je doopravdy dáma,“
řekla Hana Sobotková.
„Její výrok ,Společenské způsoby
nejsou strojené či umělé. Pocházejí ze srdce, ohleduplnosti
a respektu k ostatním‘, je jistě
pravdivý,“ uvedly Anna Szewieczková a Ema Fridrichová.

(red)

Zřizovatelem
školy je
městská část
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Školy v naší městské části

Cyrilometodějská škola přivezla z hudebního festivalu šest ocenění
Již pojedenácté se hudebního
setkání v Krnově účastnili také
studenti Cyrilometodějského
gymnázia a střední odborné
školy pedagogické Brno. Z devíti soutěžních vystoupení získali šest ocenění.
Na přelomu února a března se
konal v Krnově tradiční celostátní
Hudební festival středních pedagogických škol a Vyšších odborných škol. Soutěž vždy probíhá
v několika kategoriích: hra na klavír a varhany, hra na ostatní
hudební nástroje, instrumentální
soubory, sólový zpěv klasický,
sólový zpěv muzikál-pop, malé
vokální skupiny a sborový zpěv.
V letošním roce se festivalu
zúčastnilo celkem jedenáct pedagogických škol: Znojmo, Praha 6,
Praha 10, Přerov, Krnov, Odry,
Kroměříž, Prachatice, Most, Boskovice a Brno.
„Z našich úspěchů dosáhla nejvyšší pozice Lucie Křížová (sólový zpěv klasický). Zejména lidová
píseň v jejím podání byla velmi
kladně ohodnocena porotou,
a tak zazněla i na závěrečném
koncertě vítězů,“ řekl sbormistr

Cantate Mgr. Vojtěch Veselý.
Společně s Eliškou Lízalovou získaly obě ještě 2. místo v kategorii
malých vokálních skupin. Stejného ocenění se dostalo i druhému
vokálnímu duetu – Dora Horká
a Lenka Fajmonová, která navíc
získala ještě čestné uznání
v kategorii sólového muzikálového zpěvu. V této nejpočetnější
kategorii (23 soutěžících) uchvátil
obecenstvo svým pěveckým
i hereckým projevem písně „Hlava
mazaná“ student Dominik Levíček. Porota jej po zásluze odměnila 2. místem.
Tradičním vrcholem festivalu je
soutěž pěveckých sborů. Jako
předposlední z šesti sborů
nastoupil před diváky pěvecký
sbor Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno – sbor Cantate, který vedou sbormistři Štěpán Police
a Vojtěch Veselý. „Úvodní píseň
Šly panenky naladila všechny na
lidovou notu, a tak i dvě následující skladby Aj stupaj (B. Martinů)
a Modlitba za vodu (J. Pavlica)
dobře zapadly do celkové dramaturgie vystoupení. Píseň Can’t
help zapůsobila uklidňujícím

dojmem a připravila tak půdu
pro poslední dvě písně duchovního charakteru Salvumfacregem
(G. P. da Palestrina) a Cantate
Domino (V. Miškinis). Intenzivní
sborové zkoušky posledních dní
přinesly vytoužený výsledek.
Když na vyhlašování výsledků
festivalu zaznělo u sboru Cantate
1. místo, byla radost a jásot všech
zpěváků ohlušující,“ řekl Veselý.
Velké pocty se dostalo sboru ještě
na závěrečném koncertě vítězů,
když mohl celý hudební večer
a současně i festival zakončit
svým vystoupením.
Ve dnech 21.–23. března sbor
předvedl svoje umění na Celo-

státní přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách, kde již taky po několik
let patří k pravidelným účastníkům. V roce 2011 zde získal prvně
udělované ocenění poroty za prožitek interpretace.
Hudební workshop škola uspořádala ve čtvrtek 16. února. Hlavním
hostem byl skladatel, houslista
a primáš skupiny Hradišťan Jiří
Pavlica. Studentům střední pedagogické školy přiblížil v krátké
přednášce svět lidové hudby.
V druhé polovině workshopu si
všichni aktivním způsobem
vyzkoušeli práci s lidovou písní.

(red)
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Inzerce

NOVÁ POHODA
kvalitní české výrobky

.!ံ ! 
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352
OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.

www.nabyteknovapohoda.cz

fa NEDOMA

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

KOUPÍM BYT
V CENTRU BRNA

do 4 mil. Kč.
Parkování výhodou.
Děkuji za nabídky.
Tel.: 732 434 910.

FAMKO spol. s r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Čechyňská 23, 602 00 Brno, tel.: +420 725 087 306, +420 606 093 436 – www.famko.cz
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První brněnská strojírna Holding, a.s.
Hlinky č.p. 510, č.o. 110
603 00 Brno, IČ: 49455737
e-mail: recepce@palacehlinky.cz
tel.: 543 124 111, mob.: 734 875 659
www.palacehlinky.cz

,ȫHχʙʜΞ]ΈɇʑʛΞʠUɛ
FIREMNÍ AKCE

RODINNÉ OSLAVY
SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

NABÍZENÉ PROSTORY

RAUTY

HISTORICKÝ REPREZENTATIVNÍ SÁL
ČERVENÝ A MODRÝ SALONEK

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

Jana Paulíková

osobní masérka
esoterička

VÍCEÚČELOVÝ SALONEK

PLESY A KONCERTY

MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ

VINNÝ SKLEP, KAVÁRNA A UBYTOVÁNÍ

Zveme Vás na výstavu prací Doc. Ing. arch. Zdeňka Makovského, která se koná do 31. 8. 2012.
V prostorách PALACE HLINKY je stálá expozice fotografií Jana Saudka.

Tel.: 608 349 399
Břenkova 31, Brno-Černá Pole

www.masazepaulikova.cz
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VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO • VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO

Slevový kupon

Zveme Vás do našeho Zahradnictví v Brně Bystrci na

PRODEJNÍ VÝSTAVU SKALNIČEK,

kterou tradičně pořádá Klub skalničkářů Brno

28. 4.–5. 5. 2012
Na prodejních plochách najdete okrasné a roubované dřeviny a konifery, traviny, trvalky, byliny,
balkonové rostliny, růže, vodní rostliny, postřiky, substráty.
Provádíme realizace a údržby zahrad, závlahy, zakládáme okrasná jezírka, suché zídky, skalky.
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.
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

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

Malátova 22, Brno-Král. Pole
tel. 541 214 519
Koperníkova 3, Brno-Židenice
tel. 545 213 700

na grafický
návrh
koupelny
1.000,- Kč
(platí v případě
realizace)

 kuchyňské linky včetně dřezů
a spotřebičů Baumatic nebo MORA
 obklady a dlažby RAKO, Paradyž
 koupelnový nábytek a doplňky
 vany plechové, akrylátové, masážní
 sprchové kouty, vanové zástěny
 bytové dveře+obložky, vchodové dveře
 stavební pouzdra J.A.P. pro posuvné
dveře
 instalatérské, topenářské práce,
elektroinstalace

Jarní sleva na rekonstrukci
bytu nebo bytového jádra
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE RD, BYTŮ,
KOUPELEN a BYTOVÝCH JADER
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Inzerce

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

www.

.cz

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

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

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
Jsme
S
a OD PECIALI
S
BOR
NÍCI TÉ

REALIZACE

7ĜLVOXQtþND
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Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

KADEŘNICTVÍ DN
Denisa Nováková
Hybešova 35, Brno

Provozovna: Střední 400

U
RH
A T ET
N
L
E
JSM IŽ 20
J

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

VELIKONOČNÍ FESTIVAL
DUCHOVNÍ HUDBY
1—15/4/2O12

www.radeco.cz

Pánské,dámské,dětské
kadeřnictví
Prodej vlasové kosmetiky
tel.: 543 248 357, po–pá 7–19 h.
Těší se na Vás školené kadeřnice.

Přijďte se podívat na zrekonstruované moderní zařízení vyrábějící energii z odpadu.
Ukážeme Vám novou dotřiďovací linku na tříděný odpad.
Předvedeme Vám vozidla na svoz odpadu.

Makovského nám. 2, Brno-Žabovřesky

Společnost SAKO Brno, a.s. pořádá při příležitosti oslav Dne Země

(budova MEDISPOLu, vchod vedle lékárny)

AEROBIC, BODY-STEP,
BODY-CLASS, P-CLASS,
STEP AEROBIC, BOSU MIX,
SLIDE, POWERJOGA,
PILATES+JOGA, BOSU CORE
Příjemné prostředí a ceny.
Kvaliﬁkovaní instruktoři.
Cvičíme 7 dní v týdnu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

do provozovny v Brně Líšni na Jedovnické 2

v neděli 15. dubna 2012
Prohlídky provozu probíhají po skupinách v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.
Pro zajištění bezpečnosti je počet návštěvníků ve skupině omezený.
Doporučujeme zajistit si místo na prohlídce na: tel.: 548 138 214, email: dod@sako.cz
PROGRAM:
– Film o rekonstrukci zařízení na
energetické využívání odpadu
– Prohlídka provozu

www.bodygym.cz
info@bodygym.cz, tel. 602 594 522

TĚŠÍME SE NA VÁS !!!

– Ukázka vozové techniky
– Soutěže pro děti
Více informací na www.sako.cz

SSpojení
p
MHD: zastávka Bělohorská tramvaje č.8, autobusů č. 55, 75. Změna programu vyhrazena.
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Neziskové organizace

Projekt „Šanci dětem!“ se blíží do cílové rovinky. V červnu končí

Již téměř dva roky realizuje
Drom, romské středisko společně s občanským sdružením
Ratolest Brno projekt „Šanci
dětem!“, který je zaměřený na
mimoškolní vzdělávání dětí
a mládeže z lokalit ohrožených
sociálním vyloučením městských částí Brno-střed a Brno-sever.
Vzdělávacích aktivit se v rámci
projektu zúčastnilo již 400 dětí
a žáků a více než 50 pracovníků,
kteří pracují s dětmi v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež nebo na základních školách.
Většina projektových aktivit probíhá v nízkoprahových zařízeních
pro děti a mládež realizátora
(NZDM Drom) a partnera projektu
(NZDM Pavlač). Zde mohou děti
a mládež pravidelně navštěvovat
předškolní přípravu, doučování,

počítačový kroužek, účastnit se
seberozvojových aktivit a získávat
rady týkající se školy nebo profesní orientace. Nízkoprahová
zařízení jsou jedinečná v tom, že
jsou zde služby poskytovány anonymně, zdarma a nezávazně.
Pravidelná docházka zde není
podmínkou využívání služby.
„Největší zájem je o počítače
a doučování, kde jsme začali systematicky spolupracovat s třídními
učiteli dětí, které stojí o zlepšení
svých školních výsledků. Zájem
o aktivity je opravdu velký, v mnoha případech převyšuje jejich
kapacitu. Jako obrovský úspěch
vnímáme 2. místo v Národní ceně
kariérového poradenství, které se
svým konceptem obsadily kontaktní pracovnice nízkoprahového
klubu pro děti a mládež Brána,“
uvedla vedoucí NZDM Drom
Bc. Marcela Bucháčková.

Úspěšné jsou také aktivity na partnerských základních školách (ZŠ
a MŠ Merhautova 37, ZŠ a MŠ
Křenová 21 a ZŠ a MŠ nám. 28.října 22). Zde probíhají každé pololetí v rámci projektu seberozvojové
programy pro žáky, zaměřené na
vrstevnické vztahy ve skupině,
týmovou spolupráci, odstraňování
genderových a rasových předsudků apod. V každém školním roce
se také realizují semináře pro učitele, kde mají pedagogové a asistenti základních škol možnost sdílet vzájemně zkušenosti práce
s cílovou skupinou, a zároveň je
jim poskytnuta supervize a prostor
pro relaxaci. Se školami spolupracují pracovníci Dromu a Ratolesti
také na rovině výměny informací
a zkušeností a úzké spolupráce
v případě konkrétních žáků.
„Cílem projektu je pomoci vytvořit
pro děti a mládež podmínky příznivé pro jejich vlastní rozvoj
a vzdělávání. Proto jsou projektové aktivity realizovány na více
místech a zaměřeny nejen na
hlavní cílovou skupinu (děti a mládež), ale také na její okolí. Je
potřeba zajistit podporu dětem
předškolního věku i dětem, které
vzdělávacím procesem aktuálně

procházejí. K těmto účelům slouží
právě mimoškolní aktivity. Zároveň usilujeme o seberozvoj učitelů, kteří tyto žáky na cestě za
vzděláním provázejí,“ dodává
koordinátorka projektu Ing. Marcela Hanzlová.
Projekt „Šanci dětem!“ potrvá do
konce června roku 2012. Na závěr
bude uspořádán kulatý stůl, u kterého bude projekt zhodnocen
a bude dán prostor ke sdílení získaných zkušeností v oblasti vzdělávání dětí z lokalit ohrožených
sociálním vyloučením. K aktivitám
projektu budou také vydány
odborné metodiky, které poslouží
jako návod pro realizaci aktivit dalšími organizacemi s podobným
zaměřením. Velkou část aktivit
projektu chtějí pořadatelé udržet
i po jeho skončení.
Projekt je financován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu
České republiky. Více informací
podá Ing. Marcela Hanzlová,
koordinátorka projektu, tel.:
545 211 576, e-mail:
marcela.hanzlova@drom.cz.

(red)

V roce 2011 se IQ Roma servis opět rozrostl a plánuje stěhování
V loňském roce organizace
zaznamenala meziroční 8%
nárůst klientů a přibližně o třetinu došlo k nárůstu nových
kontaktů.
Rok 2011 byl pro organizaci IQ

Roma servis ve znamení dalšího
rozšiřování aktivit a opět byla
potvrzena její příslušnost mezi
nejprestižnější neziskové organizace v ČR a přední odborníky
v tématu sociálního začleňování.
Další rozšiřování aktivit IQ Roma

servis podpořil nový Strategický
plán 2012–16 a související rozhodnutí o zahájení rekonstrukce
nového centrálního systémového
pracoviště v objektu Vranovská
45, které bude od roku 2013
novým sídlem organizace.

V roce 2011 pomohla organizace
IQ Roma servis téměř 2000
potřebným lidem v Brně, Břeclavi, Vyškově a dalších obcích Jihomoravského kraje. „Našimi klien-

Pokračování na straně 20
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Pokračování ze strany 19
ty jsou primárně sociálním vyloučením ohrožení Romové v nepříznivé životní situaci, kterou oni
sami chtějí aktivně řešit a měnit.
Sociální služby poskytujeme
zdarma,“ upřesňuje činnost ředitelka organizace Mgr. Katarina
Klamková. V roce 2011 v organizaci pracovalo více než 60 profesionálů a navíc spolupracovalo
64 dobrovolníků, z nichž 52 vykonávalo činnost v Brně, dalších 12
dobrovolníků působilo na břeclavské pobočce a v dalších
obcích Jihomoravského kraje.
Organizace poskytuje akreditované vzdělávací programy a registrované sociální služby –
odborné sociální poradenství,
terénní programy, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež
a sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. Je rovněž aktivní
na poli realizace kampaní
a metodických reforem. Cílem
činnosti pedagogů IQ Roma
servisu bylo podporovat zvýšení
vzdělávacích úspěchů romských
dětí a mládeže. Poradenských

a vzdělávacích aktivit se v loňském roce zúčastnilo necelých
500 dětí. Na vzdělávání dětí se
podíleli také dobrovolníci, kteří
individuálně doučovali 34 klientů
a klientek.
Děti a mládež ve věku 10 až 26
let měli v loňském roce možnost
zapojit se do nového charitativního a stipendijního programu
Gendalos, jehož cílem je adresná motivující podpora usilovných a ctižádostivých mladých
Romů při posilování a upevňování jejich individuálních vzdělávacích a profesionálních úspěchů. V uplynulém roce využilo
520 klientů poradenství při hledání zaměstnání a s naší pomocí si 79 z nich práci našlo.
S ostatními organizace pracuje
na stabilizaci jejich sociální
situace, rozvoji dovedností
a kompetencí a pokračuje ve
vyhledávání odpovídajících pracovních možností. „Skladba pracovního uplatnění byla pestrá,
od pomocných dělníků, operátorů ve výrobě, prodavačky až
například k pozicím v zemědělství,“ doplňuje statistické údaje

z roku 2011 ředitelka K. Klamková.
Zavedenou značkou z dílny IQ
Roma servisu „Ethnic Friendly
zaměstnavatel“ jsou od roku
2007 oceňováni ti poctiví a sociálně odpovědní zaměstnavatelé,
jež se hlásí k zásadě rovného
přístupu s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální
praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují. Značka je udělena
na základě projeveného zájmu
(viz www.ethnic-friendly.eu) po
osobním šetření u zaměstnavatele, které provádí IQ Roma
servis anebo partnerské organizace Romea a Charita Olomouc.
V roce 2011 bylo uděleno 25 značek novým Ethnic Friendly zaměstnavatelům, celkem je v ČR
již 48 firem Ethnic friendly.
IQ Roma servis zahájila na konci
loňského roku rekonstrukci
objektu Vranovská 45 s cílem
vytvoření systémového pracoviště Centra integračních služeb.
Nové sídlo by mělo být k dispozici
klientům od dubna roku 2013.
V prosinci 2011 proto byly již
zahájeny vyklízecí práce dvou-

patrového objektu, sklepů a půdy
o celkové ploše 370 m2 zastavené plochy a 250 m2 venkovní plochy. Dodavatel rekonstrukce byl
vybrán na základě výběrového
řízení. „Součástí výběrového
řízení byla také podmínka získání
certifikátu Ethnic Friendly zaměstnavatel. V tendru, jehož jediným hodnotícím kritériem byla
nabídková cena, proto zvítězil
subjekt, který mimo jiné musel
splňovat také tento náš požadavek,“ komentuje zahájení prací
na novém sídle Wail Khazal,
zástupce ředitelky IQ Roma
servis.
Před vlastní rekonstrukcí došlo
k vyklizení objektu. Zakázku získala firma, pro kterou bylo vítězství ve výběrovém řízení potvrzení, „že i romská firma může
přesvědčit svojí nabídkou a celkovou kvalitou odvedené práce“.
Tato slova potvrzuje také zástupce IQ Roma servis W. Khazal,
podle které bylo vyklizení prostor
uskutečněno podle zadávací
dokumentace zcela bez problémů a v očekávané kvalitě.

(red)

Koupením odznaku s Emilem podpoří Brňané handicapované
Na jubilejní desátý ročník veřejné sbírky s názvem Svátek
s Emilem ve dnech od 16. do
20. dubna vyrazí do ulic na dva
tisíce dobrovolníků ve všech
větších tuzemských městech.
V Brně budou studenti ze zhruba
desítky středních škol nabízet
kolemjdoucím odznaky a přívěsky
s obrázkem Emila, ptáčka s postiženým křídlem, který je symbolem Nadačního fondu Emil a za
jehož podobou stojí výtvarník
Rostislav Pospíšil.
Nadační fond Emil sídlí v Brně
a jeho hlavní snahou je umožnit
dětem a mladým lidem pocítit
radost z pohybu. Například Barbora Antonovičová závodně plave
a lyžuje, i když nechodí. Navzdory
svému handicapu bere brněnská
studentka sport jako zcela
samozřejmou součást svého
života, i když ji dětská mozková
obrna připoutala na vozík. „Sport
je výborná náplň volného času
i pro postižené. Přijdou na jiné
myšlenky, než kdyby jen museli

sedět zavření doma mezi čtyřmi
stěnami, a kromě toho rozpohybují i svaly, které běžně nepoužívají,“ vysvětluje úspěšná plavkyně.
Stejně jako Barbora sportují
i mnozí další mladí lidé s handicapem. A stejně jako Barboře
i mnohým dalším pomáhá překážky na jejich cestě odstraňovat
právě Nadační fond Emil. „Za
dobu své existence od roku 2003
podpořila nadace částkou překračující šestnáct milionů korun
už bezmála osm tisíc handicapovaných dětí se všemi druhy postižení: nevidomé, neslyšící, spasticky a mentálně postižené,“
upřesnil ředitel nadace Vítězslav
Dohnal.
Peníze pomohly vytvořit a zlepšit
zázemí pro postižené sportovce
a jejich rehabilitaci, umožňují konkrétním dětem pravidelně trénovat, část peněz putovala také na
organizaci Evropských her handicapované mládeže, které se
pravidelně konají v Brně. Letos
se uskuteční na konci června již

20
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2012

počtvrté a stejně jako vloni si na
nich svoje síly s ostatními změří
i Barbora Antonovičová.
Jaké konkrétní aktivity podpoří
výtěžek letošního Svátku s Emilem, rozhodne správní rada Nadačního fondu Emil, v níž zasedají
například herec a moderátor Jan
Kraus, paralympionik a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek či olympionička ve vodním slalomu Ště-

pánka Hilgertová. O výši výtěžku
i o tom, jak se s finančními prostředky naložilo, bude veřejnost
informována.
Na konto Nadačního fondu Emil
lze přispívat i celoročně prostřednictvím rádcovské SMS ve tvaru
DMS EMIL a odesláním na číslo
87777 nebo zasláním libovolné
sumy přímo na benefiční účet číslo 235 966 264/0300.  (red)

Neziskové organizace

Rozšíření Centra denních služeb Brno přinese klientům větší pohodlí

V souvislosti s nedávnou
rekonstrukcí podkroví v sídle
brněnského střediska Dia konie Českobratrské církve
evangelické na Hrnčířské ulici 27 se v přízemí budovy
uvolnily prostory pro roz -

šíření centra denních služeb.
Do zrekonstruovaného podkroví
byla přesunuta administrativa střediska, čímž se uvolnilo místo mj.
také pro denní centrum. Místnost,
kterou tímto centrum získalo, tak

nabízí kromě většího prostoru pro
stávající klienty i volná místa pro
klienty nové. Nová místnost bude
sloužit jako odpočinkový pokoj,
kde klienti budou moci relaxovat
v polohovacích křeslech.
Centrum denních služeb je určeno pro seniory, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou
zůstat sami doma a potřebují
dohled a péči druhé osoby. Služba
denního centra se přitom zaměřuje na péči o osoby, které postihla
Alzheimerova choroba či jiný typ
demence.
Program centra je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne.
Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování
fyzických a psychických schopností klientů v mezích jejich mož-

ností a zdravotního stavu. Klient
má v centru zajištěnou asistenci
s hygienou a asistenci při jídle,
včetně možnosti objednání oběda. Služby centra jsou poskytovány ve všední dny v čase od 7.00
do 16.30 hodin, tel. 541 248 401.
Pokud chce senior zůstávat ve
svém domácím prostředí, ale má
potíže zvládnout sám péči o sebe
nebo svou domácnost a potřebuje
pomoc, může se obrátit na pečovatelskou službu. Kvalifikovaná
pečovatelka klientům pomůže při
zvládání péče o vlastní osobu, se
zajištěním stravy, provede běžný
úklid, nákup, doprovodí klienta
k lékaři, atd. Pečovatelská služba je poskytována ve všední dny
od 7.00 do 19.00 hodin, tel.
775 747 281.
 (red)

Duben ve Vesně potěší zájemce o vzdělávání se i milovníky cestování
Pestrý program připravila Vesna na měsíc duben. Pracující
se mohou v odpoledních hodinách zdokonalit v angličtině,
nejen senioři v paměti a pečovatelky získají certifikát.
Cvičení paměti
ŽVS Vesna přijímá přihlášky na
další kurz Cvičení paměti pro
začátečníky. Výuka probíhá hravou formou v učebně na Údolní
10 pod vedením odborné lektorky, vždy ve čtvrtek 9.00–11.00
hodin. Kurz má celkem 10 lekcí,
zahájen bude 12. dubna. Kromě
toho mohou zájemci chodit do
celoročního procvičování paměti,

a to každé pondělí od 9.00 do
11.00 hodin. Přihlášky a informace: Jindřiška Kašpárková, Údolní 10, pondělí–čtvrtek 9.00 až
12.00, Jindra.Kasparkova@seznam.cz nebo recepce, Údolní 10, pondělí–čtvrtek 16.00 až
18.00, pátek 15.00–17.00; tel. č.:
733 506 684 anebo 513 034 951.
Akreditovaný kurz pro
pečovatelky
Poslední kvalifikační kurz, pořádaný Vesnou v tomto školním
roce, začíná 13. dubna 2012. Je
zaměřen na péči o seniory a handicapované. Má celkem 162
vyučovacích hodin, z toho 130

hodin probíhá výuka v budově
Vesny na Údolní 10 (vždy pátek
15.00–19.00 a sobota 8.00 až
19.00) a 32 hodin je praxe
v některém ze sociálních zařízení
– Domovy pro seniory, Pečovatelská služba MČ, agentury zajišťující péči v rodinách ap.
Kurz je vhodný jak pro zájemce
o profesi pečovatelky, tak pro ty,
kteří se sami doma starají
o rodinné příslušníky. Úspěšní
absolventi obdrží certifikát s platností v ČR, Rakousku a Německu.
Přihlášky a informace: PhDr. Jana Dvořáková, Údolní 10, pondělí–čtvrtek 10.00–13.00, tel.

733 506 684 nebo 513 034 951,
popř. jdvorakova@vesnaspolek.cz.
Rok českého studenta
v Japonsku
O svých zážitcích a zkušenostech z pobytu v Japonsku bude
ve středu 18. dubna vyprávět a na
případné dotazy odpovídat Karel
Viktorin.
Akci připravil Senior klub při ŽVS
Vesna. Setkání se uskuteční od
16.00 hodin v sále zahradní
budovy na Údolní 10.


(red)

Vyrobit si vlastní šperk mohou zájemci v dubnu ve Vesněnce
Vesněnka otevírá jarní cyklus
Kreativního tvoření. Zve všechny zájemce o tradiční i netradiční rukodělné techniky.
11. dubna – Šperky I.
Technika ketlování – náhrdelníky,
náušnice, náramky. Zájemci se
naučí ketlovat, jaké nářadí použít,
jak s ním pracovat, jaký materiál
zvolit, názvy různých materiálů,
jednotlivých druhů skleněných
perlí a vyrobí si svůj první šperk.
18. dubna – Šperky II.
Technika práce s lankem –

náhrdelníky, náušnice, náramky.
Tento kurz ukáže techniku práce
s lehoučkým lankem, různé možnosti, které tento materiál nabízí.
Zájemci si vyrobí šperk na lanku.
25. dubna – Šperky III.
Drobné šperky – náušnice, mobilenky, přívěsky na kabelku, rozlišovače skleniček, náramky.Tento
šperkařský podvečer si zájemci
o tvoření ukážou další možnosti
výroby šperků a návod, jak se
používá paměťový drát, šlupny,
karabinky a spoustu dalších komponentů, které se dají použít.

2. května – Šperky IV.
Vyrob si sama, aneb Co jsme se
již naučily. Vlastní tvorba pod
dozorem lektorky.
V závěrečném kurzu si každý
může vyzkoušet navrhnout
a vyrobit svůj autentický vlastní
šperk jednou z technik, které se
naučil v kurzu. Zájemci si vyberou
materiál, vymyslíte, co z něj vyrobí
a nakonec si řeknou, jak spočítat
i cenu šperku pro případný prodej.
V tomto kurzu by měly mít kurzistky základní znalosti o technikách
z předešlých hodin.
Cena kurzu je 150 Kč za jednot-

livou lekci a za materiál. Lekce
jsou vedeny odbornou lektorkou
Dagmar Kalinovou a jsou vhodné
jak pro širokou veřejnost, tak i pro
učitele MŠ, ZŠ, lektory volnočasových aktivit, pro které je výstupem Osvědčení o absolvování
Akreditovaného kurzu MŠMT.
Hodiny probíhají na Údolní 10,
v přední budově, učebna č. 11.
Bližší informace o čase konání
kurzu a přihlášky jsou na
www.vesnenka.eu, popř. na tel.
č. 734 384 388.


(red)
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Moderní gymnastika vznikla v Brně v padesátých letech

Počátky moderní gymnastiky
v Brně sahají do roku 1954, jako
samostatný subjekt pracuje

klub SK GiTy Moravská Slavia
Brno od roku 1992.

SK je stálým dodavatelem gymnastek do reprezentačního družstva. V dosavadní krátké historii,
kdy je moderní gymnastika olympijským sportem, měl klub zastoupení na třech olympijských hrách.
V roce 2000 bylo zřízeno při SK
GiTy MS Brno Sportovní centrum
mládeže, které v práci pokračuje
doposud. Úkolem tohoto centra je
příprava a zkvalitnění péče o mladé nadějné závodnice, od kterých
se čekají výsledky co nejdříve.
Tréninky probíhají v hale na Vojtově ulici každý všední den od
14.00 do 18.00 hodin, vybrané

skupiny trénují individuálně také
od 7.00 do 11.00 hodin. Klub přijímá nové členky v průběhu celého roku. Do přípravky, pro kterou
jsou vyčleněny úterky a čtvrtky
od 15.30 do 17.00 hodin, je možné hlásit děvčata od 4 let.
Nejbližší soutěž, která na gymnastky čeká je 5. května Oblastní
přebor naděje mladší, starší, I.VT.
Další informace podá Blanka
Mlejnková telefonicky na čísle
602 500 535 nebo na e-mailové
adrese bmlejnkova@volny.cz.
Více na www.skgity.cz.

(red)

Brněnský ragbyový klub se stal třikrát mistrem republiky
Rugby Club Dragon Brno třikrát získal titul mistra republiky,
a to v letech 1950, 1965 a 2000.
Působí v něm družstva mládeže do 11, 13, 15, 17 a 19 let.
Muži hrají nejvyšší soutěž extraligu a patří mezi přední české kluby. Ženy hrají celorepublikovou
soutěž sedmiček a desítek. Hřiště
klubu se nachází v Brně-Maloměřicích na Cacovickém ostrově, ale
nábory probíhají i v Brně-střed.
Tréninky probíhají od pondělka
do čtvrtku od 16.30 hodin. Od
března probíhá nábor nových
zájemců z celého Brna, klub má
zájem především o hráče v mládežnickém věku.
Rugby je kolektivní míčové hra,
při níž útočící strana chce překonat obranu za pomocí běhu a přihrávek a snaží se položit šišatý
míč za brankovou čáru a dát body
– pětku. Ve hře proti sobě stojí dvě
družstva po patnácti hráčích, které tvoří rojníci a útočníci. Hráči
využívají i kopů k zisku území.
Bodovat lze i kopem na branku ve

tvaru písmene H z trestných kopů
za pravidlové přestupky nebo po
položení pětky. Cílem hry je získat
co nejvíce bodů za položení nebo
z kopů.
Ragby vzniklo v roce 1823 v Anglii
ve městě Rugby, kdy při fotbalovém utkání škol W. Webb Ellis
uchopil míč do rukou a nesl jej
dopředu. Tak vznikla nová hra
Rugby-football, která se uchytila
na dalších školách. V roce 1871
došlo k založení Rugby-football
Union a hra se začala šířit po
celém světě. Dnes má ragbyová
unie IRB 117 členských zemí
a jednou za čtyři roky pořádá
mistrovství světa.
Ragby v Evropě řídí FIRA – AER,
která organizuje soutěže pro hráče od 17 let až po dospělé. V Evropě hraje celkem 41 států rozdělených do 8 výkonnostních
skupin. ČR hraje ve třetí soutěži.
V poslední době velký rozmach
zaznamenává ženské ragby, které má své turnaje v patnáctkách
a sedmičkách.
V České republice se ragby hraje
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od roku 1926. První utkání se
konalo v Brně v roce 1926, kdy
Moravská Slávia porazila AFK
Žižka Brno 31:17. Potom začaly
vznikat další ragbyové kluby,
především v Praze. V roce 1935
většina klubů zastavila činnost,
a tím skončila první etapa vývoje
ragby.
V Brně se začíná hrát hned po
válce v roce 1945. Tehdy v Pisárkách sledovalo utkání Brno–Praha 5000 diváků. Byla založena
Moravská župa rugby. Od roku
1946 vznikají kluby – Moravská

Slávia, Sokol Brno I, Vysokoškolský sport. V současné době
v Brně působí dva kluby RC Dragon Brno (dříve Sokol Brno I,
Zbrojovka Brno) – Extraliga a RC
Brno Bystrc (dříve VŠZ Brno) –
I. liga.
Více informací o RC Dragon Brno
podá sekretář klubu Jiří Šťastný
na telefonu 603 806 109 nebo
e-mailem drogon.brno@volny.cz,
k dispozici je také web www.dragon.rugby.cz.


(red)
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Děti, dospělí i handicapovaní mohou plavat na několika místech
Už od počátku vzniku dnešní
Komety Brno slavili plavci
úspěchy. Plaváčci zase myslí
na děti od šesti měsíců a jejich
maminky, tělesně postiženým
se věnuje občanské sdružení
Kontakt bB.

Klub plaveckých sportů
policie Kometa Brno
Historie klubu spadá do roku
1963, kdy je v Brně ustanoven
pouze jeden závodní oddíl plavání, a to Rudá hvězda Brno. Ihned
po svém vzniku patřili plavci RH
Brno k těm nejlepším v ČR a tento trend pokračoval i další roky.
V roce 1990 došlo ke změně
názvu Rudá hvězda Brno na nový
název Kometa Brno v důsledku
politických změn ve společnosti.
Úspěchy plavců KPSP Komety

604 416 466 nebo e-mailem
vlk.j@post.cz.

Plaváčci
Plavání pro děti od 6 měsíců do
12 let probíhá v plaveckém klubu
Plaváčci už od roku 2001, nabízejí
zde také kurzy cvičení miminek
a dětí a cvičení pro maminky. Hlavním cílem plaveckého klubu je
vybudovat u batolat, kojenců
a předškoláků kladný vztah k vodě,
naučit se potápět, skákat do vody,
základům plavání a záchranným
polohám, a to vše formou her.
Pohyb ve vodě je doprovázen
říkankami, básničkami a písničkami, které děti i rodiče motivují k lepším plaveckým výkonům. Kurzy
probíhají ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora, v areálu
sportovního klubu Zone 4 you
a v rehabilitačním bazénu Nemoc-

Kometa Brno
Brno jsou obrovské a začínají od
medailí na Mistrovství ČR přes
Mistrovství Evropy, Mistrovství
světa až po Olympijské hry. Sílu
plavání Komety Brno přesvědčivě
dokumentuje dlouholetý úspěch
oddílu v soutěži družstev, kde stále figuruje na nejvyšších příčkách.
V klubu je možné se zapojit do
bazénového plavání, dálkového
plavání, synchronizovaného plavání nebo vodního póla. Přijímání
nových členů probíhá po celý rok.
Klub trénuje v bazénech Za
Lužánkami, na Ponávce a ve
Sportovním a rekreačním areálu
Kraví hora. Více o plaveckých
sportech na www.kometaplavani.cz, informace pro zájemce
podá Jiří Vlček telefonicky na čísle

Plaváčci
individuální práci a pomalejší
postup. Nejšikovnější děti jsou
pak v případě jejich zájmu vybírány do závodního plavání Komety. Další plavecké kurzy nabízí
Plavání Katka pod hlavičkou

16 hodin také zajímavý a poučný
program. Tábory jsou určeny
dětem od 5 do 10 let.
Pro dospělé nabízí letos od září
škola aquaaerobik jako nový účinný způsob pro zlepšení fyzické

Plaváčci
nice Milosrdných bratří. Do plavání
i cvičení je možné se hlásit v termínech 16. 5., 17. 5., 21. 6., 22. 8.,
30. 8. Více informací na www.plavacci.com nebo telefonicky u Ireny
Hercíkové na čísle 773 195 054.
K dispozici je také e-mailová adresa info@plavacci.com.

Plavání Katka
Plavecká škola nabízí výuku pro
předškolní děti z mateřských škol
v hrátkovém bazénu ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví
hora. Jedna výuková lekce trvá
45 minut, dětem ji usnadní a zpříjemní nové, pěkné pomůcky, klouzačka a spousta hraček. Citlivý
přístup dostatečného počtu trenérů umožňuje přijímat i menší
nebo bojácné děti, které vyžadují

Sportovního klubu policie Kometa
Brno každý den odpoledne mimo
čtvrtku.
Výuka je určena dětem od tří až
do čtrnácti let, které jsou rozděleny do skupin od úplných neplavců až po závodníky. Plavci se
účastní závodů Brněnský tučňáček, Hustopečský džbánek
a letos se připravují také na mezinárodní závody v Bratislavě. Tréninky jsou vhodné také pro děti,
které to se sportováním myslí
vážně, a to jako příprava pro přijímací zkoušky do sportovních
tříd na základní škole i na gymnáziu.
Plavecká škola připravuje na Kraví hoře každoročně letní příměstské plavecké tábory, kde je mimo
plavání nachystán denně od 8 do

kondice cvičením ve vodě. Díky
strečinku, posilování, aerobním
a relaxačním cvikům se posílí
svaly a mizí nadbytečné kilogramy. Cviky nezatěžují páteř a klouby, zvyšují pevnost kostí, jsou
vhodné pro každého. Cvičení probíhá každé pondělí od 17.00
hodin.
Pro rodiče s dětmi pořádá Plavání
Katka také víkendové pobyty se
cvičením, plaváním, aquaaerobikem a zajímavými doplňkovými
aktivitami.
Zájemci se mohou hlásit celoročně u Kateřiny Haškové na telefonu
777 645 517, e-mailem na adrese
plakaha@seznam.cz nebo na
www.plavani-katka.cz

Pokračování na straně 24
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Plavání Katka
Pokračování ze strany 23

Plavání tělesně
postižených: Kontakt bB
Občanské sdružení se věnuje
výuce plavání tělesně postižených podle vlastní metodiky
Konev autorů Martina Kováře,
čtyřnásobného paralympijského
vítěze, a jeho trenéra Jana
Nevrkly. Kontakt bB byl založen
v roce 1998, působí v Praze,
Brně, Karlových Varech a Českých Budějovicích. Brněnské středisko připravuje plavecké lekce
každý všední den, a to ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví
hora a ve Sportareálu Družstevní
v Řečkovicích. Do výuky zapojuje
okolo 85 plavců všech věkových
kategorií, různých pokročilostí
a různých typů tělesného postižení.

Plavání Katka
Výuka plavání je realizována za
pomoci dobrovolníků, kteří jsou
proškolováni v plavecké metodice, celkem jich je do programu
zapojeno buď na pozici plavecký
instruktor nebo jako pomocník při
organizaci sportovních a společenských akcí téměř 30.
Plavečtí instruktoři Kontaktu bB
dlouhodobě učí plavat také předškolní děti z Dětského centra
Brno, pro které připravují po celý
školní rok 1 výukovou lekci týdně.
Program sdružení je možné charakterizovat jako „od rehabilitace
k paralympiádám“. Plavci vzešlí
z programu sdružení dosáhli
mnoha úspěchů na domácích
závodech a jsou držiteli 79 medailí
z vrcholných plaveckých soutěží
– mistrovství Evropy, světa a paralympiád.

Do výuky se mohou hlásit osoby
s tělesným handicapem od 3 do
60 let, přijímání nových plavců
probíhá 3x ročně, nejbližší náborové dny budou v prvním dubnovém týdnu. Dobrovolníci se
mohou hlásit po celý rok, nejbližší

školení bude probíhat od března.
Více informací je možné získat
na telefonu 724 372 773 nebo na
e-mailové adrese tesarova@kontaktbb.cz, více se dozvíte také na
www.kontaktbb.cz.

(red)

Kontakt bB

Ski klub Victoria Brno připravuje zimní i letní soustředění

Ski klub Victoria Brno se pyšní
úspěchy svých členů. V loňském roce se jeho členka Šárka

Chroustová stala mistryní republiky ve slalomu 2011.
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Ski klub byl založen v roce 1990,
kdy členskou základnu tvořilo 10
dětí, které se věnovaly závodní činnosti a 15 dětí zařazených do sportovního lyžování. Postupně se oddíl
rozrostl, prošly jím téměř dvě stovky lyžařů a postupně se stává jedním z největších mládežnických
oddílů v alpském lyžování v ČR.
Klub připravuje letní i zimní soustředění, organizuje výjezdy na
závody a také různé doplňkové
sportovní a společenské programy.
Do lyžování se mohou zapojit děti
od 6 do 16 let, nejmladší jsou
zařazeni do oddílu Myšáci, pro ty
starší pak jsou oddíly předžáci,
žáci a junioři. Myšáci trénují v Bezbariérovém centru volného času

na Lesné, pro starší děti je vyhrazena příprava v tělocvičně na
Údolní 56.
Klub se může pyšnit také úspěchy
svých členů, v loňském roce se
Šárka Chroustová stala mistryní
republiky ve slalomu 2011, Kája
Kašparová obsadila 3. místo
a významným týmovým úspěchem bylo 2. místo na Zimní
olympiádě dětí a mládeže v roce
2010.
Zájemci o sjezdové lyžování získají více informací od Jaroslava
Bogdálka na telefonu 734 338 332
nebo e-mailu bogdalek@email.cz
nebo na www.skibrno.cz.


(red)

Kultura

Leitnerka si v roce 2012 připravila pro své příznivce mnoho novinek

Klub Leitnerova rozšířil v novém roce svoji nabídku. Nově
sem mohou diváci zavítat na
večerní divadelní představení
i zajímavé přednášky pro veřejnost.
Klub je znám především večerními koncerty folkové, bluegrassové
a rockové hudby a dopoledními
pořady pro děti a studenty. Nově
nyní láká i milovníky divadla nebo

dalších aktivit. Na Leitnerce je
v nejbližší době možné zhlédnout nedávno premiérované
představení Cirkus dell’arte aneb
Harlekýno strůjcem manželského štěstí (nejbližší se uskuteční
18. dubna v 19.30 hodin), které
nazkoušel F-teatr (divadlo Facka).
Vtipná inscenace je inspirovaná
komedií dell’arte, cirkusovým
uměním a lidovým masopustem.
Dalším z nových představení
divadla Facka je nonverbální
pohybové představení ONI, jehož
nejbližší provedení na zájemce
čeká 10. dubna v 19.30 hodin.
Zajímavým počinem je také rozbíhající se spolupráce s divadlem
D’Epog, pyšnícím se titulem
„Objev roku festivalu Next Wave“.
Soubor úspěšně představil na
Leitnerce netradiční hru o trmácení, cestách, malé smrti a velkém letadle pod názvem
Cesty/Poutě.
Přednášky a besedy na Leitnerce

vždy tvořily důležitou součást dramaturgie pořadů určených studentům. Nyní se nově nabídka
rozšiřuje i pro veřejnost v rámci
originálních tematických večerů.
V únoru na Leitnerce vystoupila
slovenská spisovatelka a diplomatka, arabistka Emíre Khidayer.
Beseda a přednáška byla spojená
s autorským čtením z její nové knihy Arabský svět – Jiná planeta?
Na Leitnerku se od letošního roku
vrátil pravidelný pořad známého
písničkáře a publicisty Jana Buriana. Burianovým „kulturním ozdravovnám“ – svérázné povídání
o věcech okolo nás, cestovatelské
přednášky plus autorův hudební
doprovod – je věnováno vždy
poslední úterý v měsíci. Příští díl
proběhne 24. dubna v 19.30
hodin.
Stálicí v Klubu Leitnerova je již od
roku 1994 hudební kritik a publicista Jiří Černý. Každé předposlední úterý v měsíci si fanoušci

mohou vychutnat jeho prestižní
poslechové pořady (nejen) o hudbě, například 17. dubna v 19.30
hodin.
Píšete do šuplíku? Pak jste na
Leitnerce správně vždy první úterý v měsíci, kdy se koná bezmála
patnáct let stejnojmenný pořad
pro začínající i pokročilé autory,
nově rozšířený o hostující profesionální a zavedené spisovatele.
S velkým ohlasem se zúčastnil
kupříkladu Petr Hruška.
Dramaturgii dále doplňují výstavy
výtvarníků (studentů uměleckých
škol, fotografů) a pravidelné
pondělní pohybové kurzy kalanetiky a power jógy.
Program Leitnerky je možné sledovat na plakátech, ve Zpravodaji
městské části Brno-střed nebo
aktuálně na webu www.leitnerka.cz.


(red)

Festival ke kávě představuje brněnskou nezávislou divadelní scénu
Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě nabízí do konce
dubna v brněnských kavárnách přehlídku nezávislých
divadelních souborů.
Již třetí ročník festivalu brněnských nezávislých divadelních
souborů nabízí celkem 26 večerů
ve 13 kavárnách za účasti 13

divadel a za bohatého hudebního
doprovodu. Zájemci mají možnost do 25. dubna poznat blíže
brněnskou nezávislou divadelní
scénu v prostředí jedinečných
kaváren, které jsou nedílnou součástí místního kulturního podhoubí.
Také ve třetím ročníku je hlavní
prioritou akce seznámit širokou

veřejnost s aktuální nezávislou
divadelní scénou, a to neotřelým
způsobem, který propojuje divadelní svět se světem kavárenským.
Festival láká také diváky mimobrněnské. Mnohá představení
jsou jazykově bezbariérová,
a tudíž vhodná i pro zahraniční
studenty či návštěvníky Brna.

Ideový koncept Brněnského
Lunaparku vzešel ze spojení
myšlenky divadelníka MgA. Pavla
Baďury (Divo4) a pedagoga
Masarykovy univerzity Mgr. Viktora Pantůčka. Vstupné je dobrovolné a začátky jsou vždy v 18.00
hodin. Aktuální program je na
www.brnensky-lunapark.cz.

(red)

Již podeváté se milovníci hudby vydají do baroka či renesance
Cyklus koncertů staré hudby
nabízí každý rok šest koncertů
špičkových tuzemských a zahraničních umělců z oblasti
renesanční, barokní a klasicistní hudby. Letos se cyklus uskuteční v Brně podeváté.
Prestižní brněnská koncertní
řada, jejíž ojedinělý a mimořádně
kvalitní program vytváří renomovaná cembalistka a pedagožka
JAMU prof. Barbara Maria Willi,
Ph.D., je také v roce 2012 věnována výlučně interpretaci staré
hudby na historických nástrojích
na mezinárodní a vysoce profesionální úrovni. V Brně se v rámci
cyklu, jehož první koncert proběhl

začátkem března, druhý je připraven na 12. dubna a další čtyři se
postupně představí do konce
roku, odhaluje elita našich i zahraničních interpretů hrajících na
autentické nástroje – italský fagotista Sergio Azzolini, světově proslulý London Haydn Quartet,
houslistka Sophia Jaffé a další.
Mnoho z umělců vystupuje v ČR
poprvé, mnozí se představují
poprvé v rámci jihomoravské
metropole. Koncerty probíhají ve
zrekonstruovaném sále v Konventu Milosrdných bratří v Brně, který
v období baroka proslul bohatým
hudebním životem a je akusticky
mimořádně vhodný pro daný druh
hudby.

Cyklus má osmiletou tradici a je
laickou i odbornou veřejností vnímán jako pevná a stabilní součást
hudební scény. Barbara Maria
Willi je hojně zvána k rozhlasovým
rozhovorům o cyklu, stále silný je
také zájem rozhlasu (recenze Vladimíra Čecha ve vysílání ČRo3 –
Vltava ze tří letošních koncertů).
Česká televize odvysílala v polovině listopadu 2011 v rámci
magazínu hudební tolerance Terra musica reportáž z říjnového
koncertu Tiburtina Ensemble
s jazzovým triem Davida Dorůžky.
Koncerty probíhají v zrekonstruovaném sále Konventu Milosrdných bratří v Brně, který v období
baroka proslul bohatým hudeb-

ním životem, a začínají vždy v půl
osmé večer. Vstupenky lze zakoupit v prodejně TIC na Běhounská 17.

(red)
Program:
12. dubna: Irene Klein Band
10. května: Xenia Löffler – barokní
hoboj, Daniel Deuter – barokní
housle, Barbara Maria Willi – cembalo
2. října: Kamila Ševčíková – alt, Saša
Rašilov – recitace, Monika Knoblochová – kladívkový klavír
7. listopadu: Doron David Sherwin –
cink, Barbara Maria Willi – varhanní
pozitiv, cembalo
10. prosince: Collegium 1704, Václav
Luks – dirigent
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Kultura

Skupina Wanastowi Vjecy se v rámci jarního turné zastaví v Brně
Turné Wanastowek Letíme na
Wenuši počítá i s koncertem
v Brně. Ten si fanoušci vychutnají 19. dubna.
Výjimečnou audiovizuální podívanou, nekompromisní zvuk,
skvělý světelný park, pyrotechniku a samozřejmě především kultovní hity jako Sbírka zvadlejch
růží, Lži sex & prachy, Andělé, Tak
mi to teda nandey plus nové pecky z posledního alba Letíme na
Wenuši slibuje fanouškům netrpělivě očekávané turné skupiny
Wanastowi Vjecy.
Kapela bude hrát v mimořádně
silné čtyřčlenné sestavě: Robert

Kodym, Tomáš Vartecký, Štěpán
Smetáček a Radek Havlíček. Produkce, design a technické zajištění velkoryse pojatého turné Letíme na Wenuši 2012 je dílem Pink
panther Agency.
Vstupenky stojí v celé republice
350 Kč. Není rozlišeno sezení
a stání, platí pravidlo: kdo dřív přijde, sedí, kdo dřív přijde, stojí (máli o to zájem) třeba až těsně u pódia. Vstupenky se dají zakoupit
v síti TicketPortal a v obvyklých
předprodejích. Kromě velkých
českých měst mají Wanastovky
namířeno i na Slovensko – součástí turné Letíme na Wenuši
2012 jsou koncerty v Košicích,

Brezne a Bratislavě. Brněnský
koncert se uskuteční od 20.00 hodin dne 19. dubna v Hale Vodova.

Aktuální informace na domovských stránkách kapely:
www.wanastowivjecy.cz.  (red)

V Brně vyrostla jedinečná moravská vesnička a velký betlém

Do Baron Trenck Gallery v Kapucínském klášteře se podařilo
dlouhodobě zapůjčit celostátní
raritu – tzv. Moravskou vesničku.
Ta byla zpřístupněna v neděli
1. dubna. Vesnička, jejímž autorem je Miroslav Mužík, znázorňuje všední život na moravské vesnici na přelomu 18. a 19. století.
Nechybějí náboženské procesí,
jarmark, venkovská zábava, zabijačka, běžné denní pracovní aktivity jako sekání a řezání dřeva,
mlácení obilí, praní prádla, kosení
trávy atd. Obyvatelé vesnice
mimo jiné hodují u piva a jitrnic,
tancují při muzice, hrají na hudební nástroje, prodávají zboží na
tržišti, krmí drůbež, vymetají

komín, orají půdu, včelaří nebo
hrozí holí.
Prozatím vesnička čítá bezmála
500 postav – z toho přibližně 200
pohyblivých, dále přes 320 zvířat
(koně, krávy, kozy, ovce, prasata,
slepice, kačeny, kočky, psi ad.),
51 chalup, kostel, zámek s parkovým altánem, školu, hospodu
a různé hospodářské (stodoly,
stáje, holubníky aj.) či technické
objekty (například vodní i větrný
mlýn, pilu, cihelnu, kamenolom,
vápenku).
Z řemesel je představeno kovářství, kolářství, bednářství, truhlářství, brusičství, mlynářství, řeznictví, kominictví a další budou
postupně přibývat.
Návštěvníci – zejména z řad dětí
– získají během prohlídky mnoho
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zajímavých informací nejen
k životu na venkově před zhruba
200 lety, ale především k řemeslům, která v mnoha případech
vymizela a 21. století se nedočkala. Postupně budou do expozice doplňovány trojrozměrné
ukázky – většinou výrobky představovaných řemesel, které si
budou moci návštěvníci vzít do
rukou a prohlédnout si je bez vitríny a zblízka.
Práce na miniaturní vesničce trvaly téměř 11 roků a dílo se bude
neustále dotvářet a rozrůstat. Celkově by měla vesnička čítat až
2 000 figurek obyvatel a zvířat.
Vesnické stavby jsou vyrobeny ze
smrkového dřeva, figurky mají těla
dřevěná, hlavičky jsou z dlabané
sádry, pomalované vodovkami či
temperami a zafixovány lakem.
Oblečky figurek jsou látkové.
Kolem mlýna bude nově zavedena voda. Je připraveno také noční
nasvětlení chalup a dalších objektů. Plocha vesničky je cca 120 m2.

Součástí expozice bude – od stejného autora – betlém úctyhodných rozměrů (9,4 m délky), kde
se nachází 430 figurek (postav
a zvířat), z nichž zhruba 250 je
pohyblivých. Velikostí je betlém
jeden z největších v celé ČR a stále je rozšiřován. V českých betlémech neobvyklá písková barevnost krajiny, kamenité a vyprahlé
okolí chýše s jesličkami jsou, jak
potvrdili návštěvníci pocházející
přímo z Izraele, velmi věrohodné
a blízké skutečnému prostředí.
Betlém bude vystaven celoročně.
Obě záležitosti mohou vytvořit
v centru Brna novou a velkou
atrakci, podobnou – v miniatuře
– dnes tolik oblíbeným skanzenům a muzejním expozicím betlémů, např. v Třebechovicích
pod Orebem nebo v Třebíči, kam
za betlémy jezdí celoročně desetitisíce návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí. Více na
www.barontrenckgallery.cz.

(red) Foto V. Balík

Kultura

Tvorbu malíře Bohdana Laciny nabízí prostory hradu Špilberk
Muzeum města Brna připravilo
v západním křídle hradu Špilberk výstavu „Bohdan Lacina,
ke stému výročí umělcova narození“. Zájemci o umění dvacátého století ji mohou zhlédnout do 6. května.
Chce tak připomenout umělecký
odkaz tvůrce, jenž patří k výrazným postavám nejen brněnského výtvarného života, nýbrž
i českého moderního umění dvacátého století vůbec. Umělec
přispěl osobitým způsobem
k imaginativní tendenci našeho
novodobého malířství a jako ilustrátor se též významným způsobem podílel na vysoké úrovni české knihy.
Rodák z Českomoravské vrchoviny se poměrně záhy dobral stylově nezaměnitelného výtvarného
projevu. Východiskem jeho cesty
byl původně ortodoxní surrealismus, jehož základnu však brzy
pod tlakem společenských událostí druhé poloviny třicátých let
a hlavně let válečných opustil, aby

se pokusil dospět k vlastní poetice.
Jako jeden z brněnských členů
Skupiny Ra vystoupil Lacina na
veřejnost s díly figurálními i s obrazy, které se inspirovaly jednak rodnou Vysočinou, jednak hudebními
zážitky. Malíř se svou tvorbou
odvážil i do sfér matematicko-fyzikální problematiky.
Dogmatické požadavky, kladené
v padesátých letech na uměleckou tvorbu, však jeho slibný tvůrčí
rozmach potlačily. Umělec se sice
i nadále věnoval knižní ilustraci
a volné grafice, ale jako malíř se
na dlouhá léta odmlčel. Před
malířský stojan se znovu postavil
až když se poměry v kultuře začaly uvolňovat. Uvědomoval si přitom, že musí usilovat o malířský
projev, který bude odpovídat změněným životním poměrům.
Po usilovném tvůrčím zápase
nakonec v letech šedesátých
dospěl k druhému vrcholu své
životní umělecké dráhy.
Bohdan Lacina i za nových podmínek zůstal věrný základním
okruhům dřívějšího tematického

repertoáru. Na výstavě to je na
první pohled zřejmé z projasněné
barevné škály jeho malířských
pláten i z jejich rezonance s lidským údělem. V malířově tvůrčím
procesu posílila meditativní složka i touha po humanistickém
poselství díla. Ovlivnilo to mimo
jiné i orientaci na odkaz dávných
mýtů i jejich aktualizaci v souladu
s nazíráním moderního člověka.
Za přínos naší výtvarné kultuře
se Bohdanu Lacinovi dostalo čet-

ných vyznamenání a poct, hlavně
si však získal respekt v českých
kulturních kruzích. Jeho osobnost
mnoho znamenala rovněž díky
celoživotnímu pedagogickému
působení, které završil jako profesor na katedře dějin výtvarného
umění Filozofické fakulty brněnské univerzity. Spolu se zahájením výstavy byla pokřtěna knižní
monografie Jiřího Hlušičky Bohdan Lacina.

(red)

Cameru obscuru si mohou vyzkoušet návštěvníci Moravské galerie

Až k počátkům fotografie zavede návštěvníky Moravské galerie v Brně výstava L’étude
d’après nature. Fotografie
a umění v 19. století.
Expozice, která veřejnosti představí na 220 fotografií, je pokračováním již započaté trojdílné
série výstav věnovaných problematice fotografie a umění. Projekt,
který vznikl jako ohlédnutí za
padesáti lety existence fotografické sbírky Moravské galerie
v Brně, zahrnoval výstavu
V plném spektru, dále L’étude
d’après nature a koncem letošního roku připravovanou výstavu

Fotografie a umění 20. století.
Výstava L’étude d’après nature.
Fotografie a umění v 19. století přiblíží veřejnosti tajemství vztahu
fotografie a umění – dozví se zejména, jak se v 19. století prolínal
svět fotografie s malířstvím, sochařstvím, grafikou či architekturou.
Vztah k výtvarnému umění
v 19. století totiž patří k vůbec nejpozoruhodnějším oblastem historie
fotografie. Navzdory čemuž nebyla
zdejší výtvarné produkci věnována
větší pozornost. Výstava se snaží
alespoň zčásti tento nedostatek
napravit. Na rozdíl od podobných
projektů, představených v minulosti
již mnohokrát v zahraničí, je výstava

založena výhradně na pramenech
z českých, moravských a slezských
sbírek.
Expozice v Pražákově paláci
vůbec poprvé v českém prostředí
zkoumá vztah fotografie a malby
a fotografie a grafiky v tak velkém
rozsahu. Vedle tématu fotografie
jako předlohy nebo uměleckých
ambicí fotografů si výstava všímá
např. i výtvarných postupů aplikovaných na fotografii, dobového
fenoménu živých obrazů a také
fotografování pomocí camery

obscury. Tento předchůdce fotoaparátu je na výstavě k vidění
hned ve dvou formách – jednak
jako replika dobové camery
obscury ve smyslu kreslířské
pomůcky, ale také jako skutečná
temná komora s projekcí exteriérového obrazu, kterou si návštěvníci mohou v rámci interaktivní
zóny sami vyzkoušet.
Výstava je otevřená do 20. května
v Pražákově paláci na Husově 18.

(red)
Foto archiv MG
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Volný čas

Sedmé Příhraniční slavnosti budou letos ve znamení sedmiček

Letošní Příhraniční slavnosti
městských částí Brno-střed,
Královo Pole a Žabovřesky se
uskuteční tradičně 30. dubna

v sadech Národního odboje –
v parku před klubem v Šelepově ulici od 16. 30 hodin.

Již sedmé setkání na rozhraní zmíněných městských částí pod záštitou starostů, při kterém si v rámci
koncertu k osvobození Brna připomínáme brněnské odbojáře, po
kterých jsou pojmenovány ulice
našeho města, bude letos ve znamení sedmiček. V úvodní části si
připomeneme sedmdesát let od
heydrichiády a období represí, které v roce 1942 tak krutě poznamenaly i Brno a jeho obyvatele.
Po položení kytic u pomníku v parku, který období nacistické zvůle
během druhé světové války připomíná, uctíme konkrétní i bezejmenné občany Brna, jak je již zvykem,
slovem a především hudbou všech
žánrů. Úvod obstará mladý Big
band ze Smetanky Zdeňka Treblí-

ka a zpěváci Tereza Marečková,
Martina Grulová, Anežka Doležalová, Robin Schenk a Zuzana
Gamboa. S mladými muzikanty si
rád zahraje i letošní osmdesátník
Jaromír Hnilička a první ze
sedmdesátníků, které jsme pozvali, další z dlouholetých sólistů
Orchestru Gustava Broma, Mojmír
Bártek (viz foto). Tím dalším bude
král moravské lidové písničky Jožka Černý a pozvání přijal i letos
sedmdesátiletý Karel Vágner. Producent koncertu má pro letošní ročník v rukách ještě jeden trumf, ale
k datu uzávěrky nechtěl ještě konkrétní jméno dalšího hosta prozradit. Takže v pondělí 30. dubna uvidíme!
 Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Pátý ročník Čarodějálesu přivítá Martu Jandovou s Die Happy
Čankišou, Sunshine nebo
Charlie Straight. Taková je
nabídka již tradičního festivalu, na který se Brňané mohou
těšit 27. dubna.
Starobrno stage bude také patřit
německé kapele Die Happy,

s kterou vystupuje zpěvačka Marta Jandová. Na posluchače celkem čekají tradiční tři pódia, stánky s občerstvením a soutěž
o nejlepší čarodějnici.
Festival, který podporuje městská část Brno-střed, se uskuteční
na brněnské Riviéře od 15.00

hodin. Brány se otevírají již
v 13.30 hodin.
Vstupenky jsou v předprodejních
sítích Ticketstream a Ticketpro
za 260 Kč, na místě pak vstupné
vyjde na 350 Kč. Speciální cena
vstupného pro studenty VUT činí
190 Kč.

Více na www.carodejales.cz.

(red)

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Festival středomořských chutí a vůní se opět vrací do Brna

Na čtyři dny se již v polovině
května promění náměstí Svobody v typický středomořský
trh.
Tradiční trh se svými delikatesami
a nezaměnitelnou atmosférou tak
nabídne návštěvníkům okusit chuť
středomoří v samém srdci města,
a to od 16. do 19. května každý
den od 10.00 do 20.00 hodin.

Během čtyř dnů se představí dvacet stánků s širokou nabídkou tradičních a možná i netradičních
výrobků, pochutin a delikates
z Francie, Itálie, Španělska, Řecka a dalších prosluněných zemí.
Samozřejmostí kromě prodeje
samotných výrobků budou také
ochutnávky. Představí se zde producenti a prodejci kvalitních vín,
sýrů, uzenin a paštik a dalších
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delikates od slaných po sladké,
olivových olejů, džemů a nebo
např. piv.
Velkým lákadlem pro chuťové
pohárky návštěvníků bude zajisté
„buvette“ neboli bar, kde si
návštěvníci můžou nabídnout
kvalitní, čerstvou a z velké části
i přímo před očima návštěvníků
připravovanou francouzskou
kuchyni.

A samozřejmě na tradičním trhu
také nesmí chybět možnost posedět a užít si celkově příjemnou
atmosféru, kterou doplní živá hudba v podobě jazzu, flamenca
a dalších typických žánrů – dva
koncerty každý den vždy od 14.00
a od 17.00 hodin. Více informací
na www.stredomorsky-aperitiv.cz.


(red)

Volný čas

Junior pro děti je kamarádem do volného času pro všechny

Dům dětí a mládeže Junior si
s dětmi hraje a tvoří v průběhu
roku, ale i o prázdninách.
Hlavní pracoviště DDM Junior na
ulici Dornych 2 nabízí širokou škálu činností zejména pro děti a mládež, ale i dospělé. Pravidelná činnost zájmových kroužků a kurzů
probíhá v oblastech: výpočetní
technika (základy programování,
programovací jazyky, grafika,
robotika, aj.), modelářství (letecké, plastikové, raketové, železnič-

ní), věda a technika pro každého
(v klubech se řeší hlavolamy,
zábavné pokusy, fyzikální hračky,
deskové hry, vynálezectví), keramika a výtvarná výchova, arteterapie, tělovýchova (aerobic, stolní
tenis, sebeobrany, šachy, volejbal,
pohybové hry pro předškoláky,
cvičení rodičů s dětmi, šermíři,
mažoretky), muzikoterapie, hudební výchova (flétna, kytara)
a jazyková výchova (anglický, italský a francouzský jazyk).
Junior pořádá výukové programy

pro ZŠ (Dopravní výchova, Cesta
ke zdraví, Od semínka po papír,
Má počítač volant?, Svět keramika ) a akreditované kurzy dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vědy a techniky,
výpočetní techniky, hudební
výchovy, drátování.
Nedílnou součástí aktivit Junioru
je organizace táborové činnosti,
a to jak příměstských táborů
konaných o letních i zimních
prázdninách (jsou zaměřené na
výpočetní techniku, sport, turisti-

ku a rukodělnou činnost), tak
pobytových táborů. Jedná se
o zimní tábory s výukou lyžování
určené pro děti základních škol
a pro rodiče s dětmi a letní tábory
se zaměřením na turistiku, sport,
modelářství, aerobic, rukodělky,
pobyty rodičů s dětmi.
Dále Junior pořádá příležitostné
akce pro širokou veřejnost, sportovní turnaje, soutěže, rukodělné
dílny, semináře nebo víkendové
pobyty.

(red)

Festival určený mladým lidem od mladých zaplní ulice Brna
Ve středu 18. dubna Brno
ovládnou mladí lidé. Uskuteční
se totiž druhý ročník multižánrového festivalu Youth for
You(th).
Hvězdou festivalu se může stát
každý ve věku 15–26 let. Přihlásit
se zájemci mohou ještě nyní na
novém webu
http://www.youth4u.cz registraci
účinkujících.
„První ročník se konal v Brně loni
a přilákal i navzdory nepřízni počasí poměrně dost lidí,“ říká hlavní
koordinátorka Andrea Špoková.
Od dalšího ročníku si organizátoři
slibují, že se festival rozroste. Snahou však není konkurovat zavedeným festivalům typu Majáles,
Čarodějáles, aj. jako spíš nabídnout šanci mladým talentům.
I tak však dojde oproti loňsku
k určitým změnám. „Loni jsme měli
tři otevřené scény, což byla krásná, avšak poměrně komplikovaně
realizovatelná myšlenka. Celý festival se nakonec povedl, ale
i s ohledem na probíhající rekonstrukci nádvoří Staré radnice, kde
byla jedna ze scén, jsme se pro

letošek rozhodli přistoupit k jistým
změnám,“ vysvětluje dále Špoková.
Hudební scéna tak jako jediná
zůstává na svém původním místě,
kterým je Moravské náměstí. Scéna alternativní se pak přesune z již
zmíněného nádvoří a divadla
Husa na provázku do Sálu B. Bakaly. „Toto místo jsme vybrali
i s ohledem na vzájemnou blízkost
obou scén, přičemž pomyslný trojúhelník uzavírá Metro Music Bar,
kam se program přesune v pozdějších hodinách,“ dodává PR
koordinátor Ondřej Topinka.
Celkovou rekonstrukci si vyžádaly
i webové stránky. Organizátoři
spustili novou verzi stránek a s ní
i registraci účinkujících. Festival
otevírá možnosti pro mladé talenty
a umožňuje jim vystoupení přímo
v centru Brna. Meze se nekladou.
Jedinou podmínkou pro vystoupení na festivalu je věk v rozmezí
15–26 let a pobyt v Brně (včetně
zahraničních studentů, kteří
budou v době festivalu v Brně).
Přihlásit se mohou nejen hudebníci, ale také výtvarníci, začínající
filmaři, fotografové či amatérské

divadelní soubory. Registrační formulář se nachází na stránkách
festivalu www.youth4u.cz, kde je
také přihlašovací formulář pro ty,
kteří by chtěli pomoci s organizací
festivalu.
Novinkou oproti loňskému ročníku
je Jarmark neziskových organizací. „Každá nezisková organizace
nebo i studentský spolek má možnost na našem festivalu prezentovat svoji činnost. Jde především
o to, ukázat lidem, čím se sdružení
zabývá, co je jeho cílem, popřípadě co už v rámci své působnosti
dokázal,“ vysvětluje hlavní koordinátorka Andrea Špoková. Přihlášené organizace dostanou
šanci v den konání festivalu na
Moravském náměstí i v Sále
B. Bakaly. „Pro jednotlivé organizace je to jednoduchý způsob, jak
se zviditelnit a třeba i získat další
dobrovolníky,“ dodává Špoková.
Festival, jenž v Brně zaštítily
YMCA Brno a International Students Club MU Brno o. s., má již
několik let tradici v Ostravě a jeho
myšlenka pochází až z Velké Británie. Již druhým rokem si budou
moci návštěvníci pod heslem

„mládež pro mládež – mládež pro
tebe“ vychutnat neokoukanou
zábavu z různých soudků. Zájemci
se mohou těšit na den plný koncertů, výstav, tanečních, divadelních a dalších vystoupení. To vše
výhradně z produkce brněnské
mládeže.
Kromě hlavního programu se
návštěvníci můžou těšit na doprovodný program v podobě nejrůznějších workshopů či praktických
ukázek. Minulý rok si všichni
zájemci vyzkoušeli výrobu šperků
tiffany technikou nebo paint workshop.
Letošní ročník s mottem „Někdo
má talent, potenciál má každý“ se
koná 18. dubna na několika scénách v centru Brna.
Festival je zdarma! Je určen širší
veřejnosti a všem, kteří rádi objevují nové věci. Festival podporuje
městská část Brno-střed.

(red)

Akci
podporuje
městská část
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Volný čas

Brno oslaví Den Země v parku okolo hradu Špilberk
Občanské sdružení Rezekvítek
zve na brněnskou oslavu Dne
Země a na exkurzi na orchidejové louky Bílých Karpat.
Brno se i letos zapojí do celosvětových oslav Dne Země mimo jiné
i prostřednictvím Brněnského
Dne Země pod Špilberkem. Akce
proběhne v sobotu 21. dubna
v parku okolo hradu Špilberk.
Rezekvítek se ujal role hlavního
organizátora letošního ročníku

a tradičně se do akce zapojí desítky brněnských organizací.
Nosným tématem programu je
šetření zdrojů pro budoucnost.
Organizátoři tak rozvíjejí Mezinárodní rok udržitelné energie pro
všechny vyhlášený OSN pro rok
2012. Těšit se již tradičně mohou
všichni na soutěže, informační
stánky brněnských neziskových
organizací, občerstvení i doprovodný kulturní program formou
tanečních vystoupení či koncertů.

Bližší informace budeme doplňovat na stránky Rezekvítku.
Rezekvítek také zve na návštěvu
národní přírodní rezervace Čertoryje, která je domovem nejcennějších květnatých a orchidejových luk ve střední Evropě.
Exkurze do Bílých Karpat proběhne 5. května.
Obdivovat lze mnoho druhů orchidejí, z nichž některé jsou kriticky
ohroženy, ale i další vzácné rostliny. Louky jsou výsledkem nejen

vhodných přírodních podmínek,
ale i šetrného hospodaření, díky
čemu byly vyhlášeny biosférickou
rezervací UNESCO.
Cena exkurze je 320 Kč. Odjezd
bude společně autobusem v 8.00
od hlavní brány výstaviště
a návrat okolo 16.00 hodin. Bližší
informace v kalendáři akcí na
www.rezekvitek.cz nebo e-mailu:
tereza.zizkova@rezekvitek.cz.


(red)

Mezinárodní stepařský festival oživí Brno v dubnu a květnu

Třetí ročník festivalu seznámí
českou veřejnost s kouzlem
a uměním jaké moderní step
přináší.
Skrz pozvané zahraniční umělce
a choreografy bude mít možnost
zhlédnout špičkové světové stepaře a porovnat je s tanečníky
z České republiky. Ani stepoví
nadšenci ale nezůstanou pozadu.
V rámci festivalu se totiž budou
konat i odborné stepové semináře
a workshopy pro ty stepaře, kteří
se nebudou bát přičichnout
k tomu nejlepšímu, co aktuální
stepová scéna nabízí, a naučit se
nové věci. Nově chtějí organizátoři
uspořádat stepařský jam, na kterém se spojí stepové improvizační
umění s hudebním a také lekci
stepu pro zrakově postižené, jelikož step je jeden z mála tanečních
stylů, který mohou tito lidé plně
vykonávat.
První dva ročníky festivalu byly
nadmíru úspěšné. Do Brna se sjely stepařské hvězdy z celé Evropy
– několikanásobní mistři světa ve
stepu Costel a Dorel Surbeck ze
Švýcarska a úspěšná německá

sólistka Kira von Kayser, aby vedle svých českých kolegů (Taneční
studio NO FEET, Taneční studio
Andrea Praha a účastníci televizních talentových pořadů a další)
připravili pro nejen brněnské
publikum naprosto originální
a nevídanou podívanou. Kromě
Velké stepařské show v Divadle
Bolka Polívky v Brně festival
nabídl svému publiku výstavu
fotografií „Z historie českého stepu“, přednášku o historii stepu
v Česku nebo stepařský seminář
pro veřejnost.
V druhém ročníku navíc stepařský jam v Metro Music Baru a lekci
stepu pro zrakově postižené. Festival navštívilo za oba ročníky více
než 1 000 diváků z celé České
republiky a v médiích byl citován
velmi kladně a velmi často.
Útočištěm konání festivalu budou
prostory Tanečního studia NO
FEET v centru Brna na ulici Václavská, kde budou probíhat semináře a lekce pro veřejnost a zrakově postižené, v kavárně Park
Lane Cafe v centru města proběhne vernisáž a výstava fotografií. Jako minulý rok chtějí organi-
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zátoři uspořádat přednášku o historii i současnosti stepu v sále
kavárny Trojka v Domě pánů
z Kunštátu, který je pro tyto účely
ideální, s přednáškou vyjedou ale
i mezi veřejnost – do domovů
důchodců a škol.

Stejně jako v posledním ročníku
proběhne závěrečná Velká stepová show v Divadla Bolka Polívky v Brně. Stepařský jam se bude
opět konat v brněnském hudebním klubu Metro Music Bar.

(red)

Program
od 21. dubna – výstava a vernisáž fotografií se stepařskou
tématikou v Park Lane Cafe,
Lužánecká 4a
pátek 27. dubna – venkovní
stepová performance v centru
Brna na Moravském náměstí
středa 2. května – festivalová
promo akce v Knihovně Jiřího
Mahena v Brně
středa 2. května – odborná
přednáška o stepu pro veřejnost (domovy důchodců, školy,
Kavárna Trojka)
čtvrtek 3. května – lekce stepu
pro zrakově postižené v Tan.
studiu NO FEET, Václavská 6
čtvrtek 3. května – lekce stepu
pro veřejnost zdarma v Taneč-

ním studiu NO FEET, Václavská 6
pátek 4. května – stepařský
jam v Metro Music Baru, vstupné 90 Kč
pátek 4. – sobota 5. května –
semináře stepu pro stepaře se
zahraničními lektory
neděle 6. května – závěrečná
Velká stepová show v Divadle
Bolka Polívky, vstupné 170 (studenti, důchodci, držitelé ZTP) /
200 Kč

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Volný čas

Bakala zve na mezinárodní filmový Febiofest a Antropofest
Tradiční 19. ročník filmového
festivalu Febiofest nabídne své
filmy v Sále Břetislava Bakaly
od 10. do 13. dubna. Ozvěny
Antropofestu se pak představí
20. dubna.
Úterý 10. 4.: 19.00 Máme papeže! / Habemus papam – zahájení festivalu
Nový papež byl zvolen, ale psychicky se zhroutil. Co teď? Je
třeba zkusit i pomoc ateistického lékaře duší. Moretti ve svém
novém filmu polemizuje s autoritou církevních institucí, když
ukazuje, že i papež může být
také jen člověk.
Středa 11. 4.: 17.30 Konečná
uprostřed cesty / Stopped on
Track
Umírání bez sentimentu i bez

cynismu, prostě tak, jak to chodí. Andreas Dresen ve své
novince s dokumentaristickou
důsledností, ale i za pomoci
černého humoru dosahuje
vrcholné formy a nabízí jeden
z nejsilnějších kinematografických zážitků.
20.00 Příliš mladá noc /
A Night Too Young
Den po silvestru se dva dvanáctiletí kluci náhodně ocitnou
na oslavě v bytě mladé dívky,
kterou doplní dva dospělí muži.
V překvapených dětských tvářích ještě víc vynikne souboj
o moc a touha dospělých druhého vlastnit. Snímek byl letos
uveden na festivalu v Berlíně.
čtvrtek 12. 4.: 17.30 Miss Bala /
Miss Bala
Pro třiadvacetiletou Lauru je

vítězství v soutěži krásy vytouženým snem. Naivní životní cíl
se však obrátí proti ní, když se
zaplete do obchodu s drogami
a musí pomáhat kriminálnímu
gangu. Snímek byl v minulém
roce uveden v sekci Jiný pohled
na festivalu v Cannes.
20.00 72 dní / 72 days
Černá komedie o dysfunkční
rodině, která se rozhodne řešit
finanční potíže netradičním
způsobem. Debutující chorvatský režisér ukazuje venkovské
figurky s mnohými jejich mouchami, avšak bez výsměchu,
za doprovodu punkové i bluesové kytary.
Antropofest je mezinárodním filmovým festivalem (nejen) studentských filmů s antropologickou
tématikou, pořádaný občanským

sdružením Antropofest sdružující
mladé lidi, které spojuje společná
záliba v sociální antropologii, konkrétně v jednom z výzkumných
nástrojů tohoto oboru, antropologickém filmu. Společným úsilím
se rozhodli změnit situaci, která
doposud nedávala prostor prezentovat mladým lidem a studentům svá filmová díla tematicky
spojená se sociální antropologií.
V Brně v pátek 20. dubna v Sále
B. Bakaly proběhne již třetí ročník
Ozvěn Antropofestu, které se
pokusí odborné i laické veřejnosti
přiblížit antropologický film, napomáhající studovat život a kulturu
lidských společností. Podrobný
program s anotacemi filmů:
www.antropofest.cz.


(red)

21 LET KLUBU

duben 2012
středa 11. dubna, 9.30 hod.
Merlin

pondělí 23. dubna, 10.15 a 14.15 hod.
Stvoření světa

čtvrtek 12. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Merlin

úterý 24. dubna, 19.00 hod.
Večer scénického čtení

pátek 13. dubna, 9.30 hod.
Merlin

středa 25. dubna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

sobota 14. dubna, 10.15 a 15.30 hod.
Starořecké báje a pověsti

čtvrtek 26. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy

pondělí 16. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

pátek 27. dubna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

úterý 17. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!

sobota 28. dubna, 10.10 a 15.30 hod.
Standa a dům hrůzy

středa 18. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!

pondělí 30. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy

čtvrtek 19. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Starořecké báje a pověsti

Změna programu vyhrazena!

pátek 20. dubna, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
sobota 21. dubna, 10.15 a 15.30 hod.
Stvoření světa

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

duben/květen 2012
úterý 17. dubna v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Amy Winehouse – vzestup a pád kontraaltového anděla
středa 18. dubna v 19.30 hod.
DIVADLO FACKA
Cirkus dell arte aneb Harlekýno strůjcem
manželského štěstí
čtvrtek 19. dubna v 19.30 hod.
NEBEND a ŽALOZPĚV
Folkový večer
úterý 24. dubna v 19.30 hod.
JAN BURIAN
V pořadu „Burianova kulturní ozdravovna“
středa 25. dubna v 19.30 hod.
ÚDOLNÍ-BEAT a hosté THE NEW TIES,
SANNY S INSTINCT Rockový večer
čtvrtek 26. dubna v 19.30 hod.
CESTA
Folk, spirituály
pátek 27. dubna v 19.30 hod.
TRAPEŘI a Robert KŘESŤAN
Host skupina PODJEZD (Zlín)
40 let od založení legendární kapely
středa 2. května v 19.30 hod.
VEČER RUSKÝCH BARDŮ V PODÁNÍ
Marie KUBÁTOVÉ a Jakuba KOSTELNÍKA
čtvrtek 3. května v 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Setkání začínajících i pokročilejších literátů

středa 9. května v 19.30 hod.
DIVADLO HUDBY A POEZIE AGADIR
HOUSLISTKA
Melodram – multikulturní projekce obrazů,
hudby a poezie
čtvrtek 10. května v 19.30 hod.
MEGAFON
Unikátní a cappella dvojkoncert – rockový
mužský vokál z Brna kontra
svůdný dívčí čtyřhlas z Prahy

Změna programu vyhrazena!

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

Buďte akční celé jaro

Jarní servisní prohlídka
od 19. 3. do 29. 4. 2012
pro Váš vůz ŠKODA
Začněte novou sezonu s profesionální
péčí a budete celé jaro k nezastavení.
Přijeďte s Vaším vozem na jarní servisní
prohlídku ŠKODA a získejte jistotu,
že se na něj můžete spolehnout,
ať už Vaše cesty povedou kamkoli.

ŠKODA Service®
ŠKODA Originální díly®
ŠKODA Originální příslušenství®
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTONOVA Brno, s.r.o.
Masná 418/20
602 00 Brno

Tel.: 543 424 211
objednavky@autonova.cz
www.autonova.cz
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Kvalitní vakuované maso od českých farmářů
Vyzrálé hovězí steakové maso z nejlepších masných plemen
Farmářská kuřata, krůty, jehněčí a králíci
Poctivé uzeniny z masa / farmářské sýry čerstvé a zrající
Mléko, jogurty, máslo a vejce z volného chovu
Tradiční kváskový chléb a pečivo
Marmelády, džemy, povidla, med a další pochutiny
Sezonní zelenina a ovoce / nešizené mošty, sirupy a ovocné pálenky
Kolekce vín z nejlepších moravských vinohradů
Řemeslná piva z českých a moravských minipivovarů
Sortiment bezlepkových potravin a uzenin
A mnohem, mnohem víc opravdového jídla
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Prodejna:
Sklizeno (u Ronda)
Křídlovická 47
602 00 Brno
tel.: +420 530 330 584
kridlovicka@sklizeno.cz
www.sklizeno.cz
po–pá
so

8.00–19.30 hod.
8.00–12.00 hod.
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