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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
V minulém čísle jsme na tomto místě připomenuli několik významných brněnských
hudebníků, kteří se narodili v únoru. Miloš Štědroň, Jaromír Hnilička, Milan Chladil. Naše
březnová osobnost, kterou je nestárnoucí
brněnský rocker Pavel Váně, se narodila ve
znamení Ryb.
Pokračování na straně 28

Jaromír Hnilička,

sportem
Kam za třed
v Brně-s ě 19
na stran

Radnice městské části Brno-střed spustila
preventivní projekt Bezpečný střed
Bezpečnost je jednou z priorit radnice
městské části Brno-střed, proto připravila
a v únoru zahájila nový dvouletý preventivní projekt, který se zaměřuje především
na práci s dětmi a mládeží ze sociálně
vyloučených oblastí a na podporu zaměstnanosti.
Dále chce přispět ke zlepšení a rozvoji komunikace mezi subjekty, které v městské části
na poli prevence kriminality působí.
„Městská část Brno-střed je nejen svojí velikostí a pestrostí atraktivní lokalitou, poskytující
našim občanům veškerý komfort. Na druhou
stranu však právě tím přitahuje také individua,
která tyto vymoženosti využívají ve svůj prospěch činností za hranicí zákona,“ uvědomuje
si starosta městské části Brno-střed Mgr.Libor
Šťástka. Bezpečnostní riziko podle něj představují i takzvaně sociálně vyloučené lokality,
do kterých spadá oblast Staré Brno, Trnitá či
zábrdovická oblast.
O finanční přispění na pokrytí nákladů plánovaných opatření radnice zažádala prostřed-

nictvím Jihomoravského kraje Ministerstvo
vnitra ČR v rámci vypsaného dotačního řízení
Program prevence kriminality na rok 2012. Na
realizaci programu bude dohlížet šestičlenná
Pracovní skupina prevence kriminality městské části Brno-střed.
„Konkrétně řečeno, projekt bude mít čtyři hlavní úkoly: podporu nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež, podporu rekvalifikačních
kurzů, vznik databáze subjektů působících
v Brně-střed na poli prevence kriminality
a vydání informační brožury pro obyvatele,“
popsal podrobněji Bezpečný střed starosta
Šťástka.
Nízkoprahovým zařízením radnice pomůže
s vybavením materiálem, s investicemi do
drobných stavebních úprav i s penězi na personální náklady, tak, aby se zvětšila jejich
kapacita a mohla se rozšířit jejich činnost.
Vybrané rekvalifikační kurzy budou podpořeny
přímo finančně také s cílem rozšířit jejich
nabídku. „Od databáze subjektů působících
v oblasti prevence kriminality si slibujeme to,
Pokračování na straně 4
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Radnice zve
na Velikonoční
slavnosti

excelentní brněnský trumpetista a fenomén jazzové
hudební scény oslavil
v únoru osmdesátiny. Je
dobře, že se radnice Brno-střed spolu s městem
Brnem a Jihomoravským
krajem mohla podílet na realizaci celoročního projektu Jaromír Hnilička – 80, který
nejrůznějšími způsoby vzdává tomuto
mimořádnému muzikantovi a člověku hold.
Bezpečnost v ulicích a prevence kriminality
– věc stále aktuální, v některých lokalitách
centra Brna to platí dvojnásob. Z údajů Policie ČR vyplývá, že celkově počet spáchaných trestných činů v minulém roce poklesl.
Zásluhy na tom nese součinnost Policie
ČR, Městské policie Brno, justičních složek,
občanského sektoru a svůj díl nese také
aktivita městské části Brno-střed, která se
v minulých dvou letech cíleně prevenci kriminality věnovala. V roce 2009 realizovala
program Bezpečnost pro seniory a v roce
2010 Bezpečnost pro celou rodinu. Právě
na tyto programy navazuje letošní program
s názvem Bezpečný střed, který se mimo
již zmíněné skupiny chce zaměřit především na práci s rizikovými skupinami obyvatel.
Ze statistik totiž také plyne, že zatímco ve
věkových skupinách nad 15 let se daří kriminalitu snižovat, ve věkové hranici do 14
let naopak roste. Proto se městská část
Brno-střed rozhodla věnovat ve svém preventivním působení především práci s touto věkovou skupinou, a to s dětmi a mladistvými ze sociálně rizikových skupin.

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Policisté varují
seniory před
podvodníky
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Hudební show
připomene legendu
Michaela Jacksona

Jedenáctý ročník
JazzFestu
zavítá do Brna

Stalo se v naší městské části

Deváté Žonglování na ledě zakončila spanilá jízda jednokolek

Kluziště na Nových Sadech se
v pátek 27. ledna zaplnilo bruslaři všech věkových skupin
a žongléry různých pokročilostí. Na již tradiční Žonglování na
ledě pozval Cirkus LeGrando.
Některé děti k bruslení ještě
potřebovaly pomocnou ruku rodičů či prarodičů a žonglování spíše
s obdivem z dálky pozorovaly, na
ledě se však také proháněli ostřílení borci. Ti ještě zdařile udržovali
při svižné jízdě ve vzduchu kužely
či míčky.
Cirkus LeGrando prověřil schop-

nosti všech připravenými soutěžemi – hodem žonglérskou pomůckou na cíl z různých vzdáleností, žonglováním k sobě
připoutaných dvojic nebo podjezdem pod stále se snižujícím lanem
za nepřetržitého žonglování.
Že i devátý ročník může přinést
nové prvky, přesvědčil zkušené
cirkusáky z LeGranda jeden z nejmladších účastníků, který dokázal v poloze plazmo po břiše udržet žonglovací kruh ve vzduchu
po celou dobu průjezdu pod velmi
nízko nataženým lanem. Právem
byl spolu s ostatními vítězi disci-

plín odměněn pěkným cirkusovým trikem.
Závěrem mrazivého podvečera
proběhl pokus o udržení co největšího počtu žonglovacích
pomůcek ve vzduchu a tradiční
spanilá jízda jednokolek po ledě.
Žonglování na ledě je celorepublikově unikátní akcí, která je
výzvou všem začínajícím i pokročilým žonglérům. Stejní organizátoři připravili akci i v předchozích
letech na Římském náměstí a na
Kraví hoře.
Cirkus LeGrando, mobilní cirkus
pro děti a mládež, je projektem

Centra volného času Lužánky.
Založen byl v roce 2005, programy, které připravuje, rozvíjejí
motoriku, artistické dovednosti
a zprostředkovávají dětem a mládeži pozitivní zážitky a růst sebevědomí v duchu zážitkové pedagogiky. Pod vedením zkušených
lektorů je možné naučit se zde
nejen žonglovat, ale také chůzi po
laně, zvládnout fakírské umění,
akrobacii na visuté hrazdě, vzdušný balet, kouzlit a mnoho dalších
zajímavých cirkusových disciplín.
Více o nabízených aktivitách na
www.legrando.cz.
 (red)

Slovácký ples v Brně tentokrát oslavil oblast Strážnicka

Poslední lednovou sobotu proběhl v prostorách Kongresového centra Veletrhů Brno již 62.
Slovácký ples, který jako každý
rok uspořádal Slovácký krúžek
v Brně.
Letošní ples byl věnován oblasti
Strážnicka, představující jeden
z nejmalebnějších koutů slovác-

kého Dolňácka. Je to region známý svým typickým hudebním
i výtvarným projevem, dobrým
vínem, strážnickým folklorním festivalem, kde je dosud možno vidět
vzácně dochované stavby lidové
architektury.
V hlavním sále vyhrávala k tanci
a poslechu strážnická dechová
hudba Svárovanka, ukázky typic-
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kých lidových tanců a písní (verbuňky, tanec danaj) z této oblasti
předvedli členové folklorního souboru Žerotín ze Strážnice za
doprovodu jejich cimbálové muziky s primáši Janem Holubíkem
a hostujícím Pavlem Múčkou. Tato
hudba spolu s cimbálovou muzikou Slováckého krúžku hrály poté
k tanci i bohatýrskému zpěvu
mužáků až do jedné hodiny po
půlnoci.
Společně se Strážničany přijela
na ples také početná národopisná
skupina z Kněždubu, rodné obce
bří Úprků a Antoše Frolky, kde
jsou také všichni na „Slováckém
Slavíně“ pochováni. Kromě Strážnicka se plesu zúčastnili krojované skupiny či jednotlivci také
z jiných obcí Slovácka, avšak
i z okrajových částí Brna, brněnských folklorních souborů, Slováckého krúžku Praha a dokonce
i ze vzdálenějších oblastí jako je
Horácko či Slovensko.

Za pořadatele mohu říci, že nás
potěšila velmi dobrá návštěva plesu, celkem na 450 osob, z toho
asi 250 krojovaných. Znovu se
potvrdilo, že je v Brně zájem o slováckou lidovou píseň a tanec a že
má tato kultura i v dnešní době
svoje místo. Věřím, že pro většinu
účastníků byl letošní Slovácký
ples příjemným zážitkem a zároveň srdečně zvu všechny na ples
příští, který se bude konat 4. února 2013 a bude věnován oblasti
Kyjovska.


Miroslav Hebron,
starosta Slováckého krúžku

Akci
podpořila
městská část
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Jaromír Hnilička oslavil 80. narozeniny s Orchestrem Gustava Broma

Přesně v den svých osmdesátin 11. února vystoupil legendární brněnský muzikant Jaromír Hnilička v Metro Music Baru
spolu s Orchestrem Gustava
Broma.
Trumpetista, zpěvák, aranžér,
autor světově uznávané Jazzové
mše i písničky známé jako Dobrý
den, majore Gagarine, se narodil
v roce 1932 v Bratislavě. Do
věhlasného hudebního tělesa

nastoupil na základě ujednání
s Gustavem Bromem 1. ledna
1956 tehdy třiadvacetiletý student
bratislavské konzervatoře. A zůstává mu věrný dodnes. Ke dni
svých osmdesátých narozenin
tak působil Jaromír Hnilička v tomto orchestru nepřetržitě 56 let,
1 měsíc a 11 dní, což je údaj
zapsaný od února 2012 oficiálně
i v České knize rekordů.
Narozeninový koncert, stejně jako
velký slavnostní koncert 28. února

v Besedním domě s novou úpravou Jazzové mše a světovou premiérou Hniličkovy Brněnské suity,
se konal vedle jiných i pod záštitou
starosty městské části Brno-střed
Mgr. Libora Šťástky.
Oba koncerty jsou společně s dalšími aktivitami součástí celoročního projektu Jaromír Hnilička 80,
který pro jubilanta a samozřejmě
i jeho příznivce připravily Bujo Art
Production a Sportmedia. Fanouškové se ještě mohou těšit na

knihu s pracovním názvem Osm
zastavení J.H. aneb Slyším Brno,
vernisáž fotografií nebo DVD
Jaromír Hnilička 80, které mapuje
všechny aktivity projektu.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Akci
podpořila
městská část
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Osmnáct středních škol se utkalo v soutěži A School English Cup
O prvenství v elitních kategoriích druhého ročníku znalostní
soutěže z anglického jazyka se
přijelo na půdu Pedagogické
fakulty MU na Poříčí ucházet
33 reprezentantů z 18 středních
škol z Brna a okolí.
Před vítěze školních kol zde byla
ve čtvrtek 16. února položena
poslední překážka, kterou dokázali nejlépe zdolat Gabriela Veselková z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Znojmo
v kategorii PET a Jakub Lédl
z Biskupského gymnázia v Brně
v kategorii FCE.
Napínavý souboj probíhal zejména v kategorii PET, kde Gabriele
Veselkové šlapali na paty Daniel
Prokop a Lukáš Koukal.
Z pohledu nestranného diváka se

Akci
podpořila
městská část

BRNO-STŘED

pak mohl zdát málo adrenalinovým souboj o prvenství v kategorii
FCE, tzv. maturitě nanečisto, ve
které sledovali vítězného Jakuba
Lédla s uctivým odstupem 5,
respektive 7 bodů Kristýna Jirmannová a Jiří Vymazal.
„Přestože jsem se na finále nijak
nepřipravoval, doufal jsem v dobré umístění,“ prohlásil vítěz nejnáročnější kategorie (FCE) Jakub
Lédl. A dodal: „Dík patří zejména
mým učitelům, paní Konečkové,
paní Charvátové a panu Javorovi.
Angličtinu totiž dělám sice od
první třídy, ale jen v rámci standardní výuky. A srovnání finále se
školním kolem? Velice těžko. Jde
o dvě úplně jiné formy. Zatímco ta
první byla o doplňování, dnes
jsme již museli předvést své
schopnosti i prakticky. Angličtině
bych se rád věnoval i po maturitě,
a to nejraději studiem Anglistiky
na MU.“
Soutěž organizovaná brněnskou
jazykovou školou A School se ve
svém školním i finálovém kole

skládala ze dvou částí – písemné
a konverzační. Základní kola si
organizovaly školy samy, do finále
však mohly v každé z vypsaných
kategorií poslat jen toho nejlepšího. S realizací finále pomáhali
studenti Pedagogické fakulty, kteří
se hned při registraci ujali všech
soutěžících, a tak se mohli jejich
kantoři, kteří je doprovázeli, věnovat naplno doprovodným programům.

„Základním posláním soutěže je
motivace žáků základních škol
a studentů středních škol ke studiu anglického jazyka a kromě
jazykové školy A School se na
něm podílejí i British Council,
Cambridge University Press
a Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU,“
představil soutěž ředitel A School
Mgr. Jaroslav Suchý.
Pokračování na straně 4
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Stalo se v naší městské části
Pokračování ze strany 3
Nad událostí převzal záštitu primátor města Brna Roman Onderka a Libor Šťástka, starosta městské části Brno-střed.
Výzvu jménem A School English
Cup 2012 přijalo 25 středních
a téměř 50 základních škol.
Vypsány byly čtyři kategorie
odpovídající v řeči nejprestižnější

světové jazykové kvalifikace
Cambridge ESOL znalostem
odpovídajícím úrovni KET (Key
English Test) pro žáky 8. tříd ZŠ,
PET (Preliminary English Test)
pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty
3. ročníku SŠ a FCE (First Certificate in English) pro studenty
4. ročníku SŠ.
Certifikáty Cambridge ESOL,

neziskového oddělení Univerzity
Cambridge, skládá ročně více
než 3 miliony lidí ve 135 zemích
světa a certifikáty uznává více jak
11 tisíc zaměstnavatelů, univerzit,
imigračních autorit a státních
orgánů po celém světě. V obecné
angličtině se ve stupnici od nejjednodušší řadí takto: KET, PET,
FCE, CAE, CPE.

A School je soukromá brněnská
jazyková škola s historií, s moderními vyučovacími metodami a zejména erudovaným týmem lektorů, který nejenom zná perfektně
vyučovaný jazyk, ale disponuje
i prověřenými schopnostmi své
vědomosti studentům předávat.


(red)

Informace z radnice

Projekt Bezpečný střed se zaměřuje na sociálně vyloučené oblasti
Pokračování ze strany 1
že se podaří do on-line formy soustředit a pravidelně aktualizovat
všechny potřebné informace, což
je – při velikosti naší městské části
– hodně důležité,“ upřesnil Šťástka a dodal: „Pokud jde o informační brožury, máme zkušenosti, že

pokud jsou přehledně a srozumitelně připraveny, je o ně zájem.
A také díky síti našich školských
zařízení a kulturních či sportovních provozů a akcí máme možnost jejich kvalitní distribuce.“
Prevence kriminality je trvalou
součástí práce radnice. Pojímá ji
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v širokých souvislostech. Bezpečnostní programy radnice zahrnují
i Desatero pro boj s neplatiči
uplatňované od roku 2009. Následovaly celoroční preventivní programy Bezpečnost pro seniory
a Bezpečnost pro celou rodinu.
Ale také zřízení vlastní organiza-

ce spravující bytový fond v problémových lokalitách. Radnice též
podporuje – a to jak finančně, tak
propagačně – neziskové organizace, které se věnují práci s dětmi,
mládeží i s dospělými ze sociálně
vyloučených oblastí.

(red)

Informace z radnice

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního
odpadu na území městské části Brno-střed v roce 2012
Svoz sběru nebezpečných složek komunálního odpadu na
území statutárního města Brna
bude poté ukončen. Nebezpečné složky komunálního odpadu
lze odevzdávat ve sběrných
střediscích odpadů.
Sbírat se budou tyto odpady: prošlé léky, baterie všeho druhu, plechovky od barev a ředidel, zářivky
a výbojky, teploměry, stará kosmetika, pesticidy, spreje, ustalovače, vývojky, chemikálie, autobaterie, znečištěné hadry, oleje,

znečištěné plasty, tmely, lepidla
apod.
Všechny tyto odpady jsou pro
životní prostředí velmi nebezpečné, proto by neměly být součástí
komunálního odpadu určeného
do brněnské spalovny, která pro
nebezpečné odpady není určena,
nýbrž budou převezeny k dalšímu
zpracování recyklací nebo k novému využití části odpadů (např.
autobaterie, zářivky).
Pokud odpad nelze dále zpracovat, bude zneškodněn spálením
ve spalovně nebezpečných odpa-

dů nebo bezpečně uložen až do
nalezení vhodného způsobu jeho
zpracování.
21. 3. proběhne sběr na následujících zastávkách a v daném
čase:
16.10–16.20
16.25–16.35
16.40–16.50
16.55–17.05
17.10–17.20
17.25–17.35

Příkop – Bratislavská
tř. kpt. Jaroše 21
Dřevařská – Bayerova
Čápkova 31
Gorkého – bří Čapků
Všetičkova 15

22. 3. proběhne sběr na následujících zastávkách a v daném
čase:
15.45–15.55
16.00–16.1
16.15–16.25
16.30–16.40
16.45–16.55
17.00–17.10
17.15–17.25
17.30–17.40
17.45–17.55

Sedlákova 37
Barvičova – u „HORIZONTU“
Bohuslava Martinů 61
Kalvodova – u konečné trolejbusu
Rybářská – Zedníkova
Kamenná – Ludmily Konečné
Vinohrady 20
Havlenova – Sobotkova
Polní

Názory

Hodnocení nastoupené cesty
I. Uzavírání
nájemních
smluv
s dohodou
o vyklizení
bytu formou
notářského
zápisu se
svolením k vykonatelnosti
Cesta, kterou jsme nastoupili při
posuzování a projednávání platební nekázně nájemců ve vztahu
k obecnímu bydlení, se stala
okamžitě pro určitou skupinu lidí
nepopulární. Jedná se zejména
o ty, kteří zajišťují „pomoc při projednávání bydlení s úřadem“ nepravidelně platícím nájemcům či
uživatelům obecních bytů, a kteří
navíc rádi vybrané případy medializují a tím vrhají do jisté míry
nepěkné světlo na nás jako samosprávu i na pracovníky úřadu. Toto
by bylo pravdou za předpokladu,
že platit za bydlení a služby s tím
spojené je protizákonné nebo lépe
řečeno nějak neobvyklé či diskriminující. Tak tomu ovšem není, ba
právě naopak. Majorita je zvyklá
za své bydlení platit a to i tehdy,
kdy ekonomická situace není vždy
růžová. Proto se domnívám, že
není chybou mou ani úřadu, když
požadujeme tuto „samozřejmost“
ode všech občanů žijících v bytech
ve správě městské části. Ruku na
srdce, nemůže to ani být jinak.

Spravujeme majetek, který nepatří
jednotlivci, ale městu. Z tohoto
důvodu jsou již skoro rok uzavírány
nájemní smlouvy s dohodou
o vyklizení bytu formou notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti mimo jiné jako pojistka při
případné platební nekázni uživatelů bytů ve správě městské části.
Zároveň je to i poslední možnost
pro ty uživatele, kteří svým jednáním prokáží, že si ji zaslouží dostat.
Oč jde? Nechci žehrat na právní
řád a rychlost soudů, to je fakt, který se neustále zlepšuje a dá-li Bůh,
bude jednou bezchybný. Žijeme,
kde žijeme, a proto nájemní smlouvy s dohodou o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti zajišťují lepší
právní pozici naší městské části
pro jednání s nájemci, kteří dostali
šanci, ale i přes toto varování dále
nedodržují platební kázeň. Takto
uzavřené smlouvy zajišťují rychlejší postup při uvolňování bytů.
Od května do prosince 2011 bylo
uzavřeno již 92 nájemních smluv
tohoto typu. Reakce občanů nás
postupně utvrzují o oprávněnosti
tohoto kroku a následně nám
dávají i nástroj pro jednání s občany, kteří žádají o uzavření nájemní
smlouvy.

II. Seniorský program

nům především z řad seniorů, kteří hledají menší byty, ale i zájemcům – nájemcům, kteří hledají pro
sebe a blízké rozměrově větší
byty (v rámci bytů ve správě městské části Brno-střed), se ukázala
jako správná. Nyní již můžeme
konstatovat, že jsme dosud
pomohli vzájemně 8 žadatelům
o směnu bytu. Potvrzuje se, že
jsme překonali pomalejší rozjezd
a daří se rychleji řešit potřeby

žadatelů. K tomuto přispělo i svěření celé agendy jediné pracovnici, která se danou problematikou (výměnami bytů i Seniorským
programem) intenzivně zabývá.
Připomínáme a znovu vás všechny vyzýváme k případnému zapojení se do Seniorského programu
i v letošním roce.


Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta (ČSSD)

Výzva: Pro nájemce i seniory – 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.
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 (většího) 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.

Cesta, kterou pomáháme obča-
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Naše školy

Rozdávání vysvědčení zpestřil na ZŠ Hroznová environmentální den

Škola uspořádala týmové soutěžení zaměřené na téma životní prostředí, zejména třídění
odpadů.
V úterý 31. ledna se rozdávalo
vysvědčení za 1. pololetí. Slavnost-

ní den jsme tentokrát chtěli netradičně zpestřit. Žáci se nejprve sami
rozdělili do skupin (max. 5 dětí)
podle ročníků. Soutěž probíhala
ve dvou kolech, první bylo vědomostně naučné na stanovištích ve
třídách a druhé zábavně naučné

v tělocvičně. 6. a 7. třídy začínaly
tančením a soutěžemi s DJ Ríšou
v tělocvičně, potom šli žáci řešit
zajímavé úkoly do tříd. Osmáci
a deváťáci měli pořadí soutěžních
kol opačné.
Každý účastník si odnesl základní

informace o tom, jak se máme chovat k prostředí, ve kterém žijeme.
Vítězné týmy ocenil následující
den pan ředitel. Těšíme se na Hroznové na další podobnou akci.

Mgr. Luděk Balcařík,
Základní škola Brno, Hroznová

Školní časopis Pegas vydávají čtvrtletně žáci na Křídlovické
Na Základní škole Křídlovická
již deset let žáci 2. stupně vydávají pro své spolužáky školní
časopis Pegas.
Redakční radu časopisu tvoří
žáci, kteří rádi kreslí, píší, vymýšlejí ankety či rádi vedou rozhovor se zajímavou osobností.
Obsah časopisu i jeho podoba se
proměňují podle toho, jak žáci –
redaktoři na 2. stupeň naší školy
přicházejí a ukončením 9. ročníku
odcházejí a jak se proměňují
oblasti jejich zájmu.
Pegas navazuje na řadu předchozích školních časopisů na naší
škole. Jmenovat všechny děti, které se pro práci v časopise v průběhu let nadchly, by bylo těžké;
připomeňme alespoň některé
z nich: dnes už dospělé Veroniku
a Kateřinu Gajovy, Alenu Svobodovou, Markétu Šotolovou, Evu
Baranovou. Za práci v Pegasu
uspořádal žákyním Tereze Wals-

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

bergerové a Ivě Bernardové pan
Miroslav Kovařík rozhlasový
večer v rámci svého pořadu Zelené peří (pořad mladé poezie);
Tereze navíc vyšel jeden autorský
text v literárním měsíčníku Host,
a to v rubrice pro začínající autory.
V redakční radě časopisu dále
působili Ondřej Šimeček, Romana Kaplanová, Kristýna Smrčková, Ester Topolářová, Kateřina
Valášková, Ondřej Bartoš, Samuel Novák, Sylva Machálková,
Silvie Radiměřská, Jana Chvátalová, Andrea Musilová, Kateřina
Vaňková, Vladimíra Filipcová, Eva
Dočekalová, Jan Starý, Michal
Pecháček.
Časopis vychází obvykle každé
čtvrtletí – snažíme se, aby byl čtivý a zajímavý. V letošním školním
roce se časopisu nejvíce věnují
Marek Honek, Martin Friedmann,
Adam Gregor, Jan Pospíšil,
Nelson Sachambula, Le Kim Thu,
Klára Horáková, Vojtěch Pavlovský a Michaela Hrozová.
V červnu 2011 na brněnském
Moravském náměstí proběhla
akce s názvem Křesadlo pro
Ibsenku. Přítomen byl i náš školní
časopis. Od 10.00 do 20.00 hodin
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zde byly vystaveny a k prodeji
nabídnuty skici i obrazy brněnských malířů, keramické výrobky,
vystoupili zde divadelníci a několik hudebních kapel. Pegas, náš
školní časopis, mezi nabízenými
produkty nechyběl. Výtěžek z prodeje všech zmíněných výrobků
včetně Pegasu, který se úspěšně
prodal, má být použit na rekonstrukci relaxační zahrady pro
autistické a mentálně postižené
děti na ZŠ a MŠ Ibsenova 1
v Brně. Školní časopis je také pro-

dáván na tradičním vánočním jarmarku naší školy, jehož výtěžek
je určen na charitativní účely.
Společná práce žáků – redaktorů
pod vedením Mgr.Heleny Církvové přináší pravidelně radost všem
čtenářům i samotným tvůrcům,
kteří vědomi si svých chyb
a rezerv, se stále snaží svou práci
zlepšovat. Díky tomu je časopis
Pegas vždy zajímavý, čtivý a poutavý.

Mgr. Lenka Hofírková,
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Naše školy

Žáci ze ZŠ Křenová se vydali s bruslemi na kluziště v Olympii
vpřed, učili se přešlapovat a ti
šikovnější to zkoušeli i s jízdou
vzad. Zahráli jsme si i na honěnou.
Za nádherného slunečného počasí jsme se na závěr všichni vyfotografovali a šli se přezout z bruslí

do bot. To byla změna, někteří
bruslili na autobus i v civilní obuvi.


Mgr. Petr Kapounek
Foto: autor

Na ZŠ Bakalovo nábřeží
ověřovali etickou výchovu žáků

Ve středu 25. ledna jsme se
společně se šesťáky po první
hodině vydali na autobus k Vaňkovce.
Odtud jsme dorazili do Olympie,
kde na nás čekalo prázdné kluziš-

tě. Rychle jsme si půjčili brusle,
někteří obuli své vlastní, zašněrovali a už nic nechybělo tomu, abychom naskočili na led. Pravda,
s tím šněrováním nám to moc
nešlo a někteří vyžadovali pomoc
od učitelů. Na ledě jsme bruslili

Americká obchodní komora
s řadou významných partnerů
pod záštitou Elišky Haškové
Coolidge, úspěšné autorky knihy etikety pro děti, asistentky
pěti amerických prezidentů
a také propagátorky myšlenky,
že základem dobře fungující
společnosti je morálka a společenské chování, ověřuje projekt
etické výchovy žáků na základních školách České republiky.
Projekt byl ověřen na Základní

škole Bakalovo nábřeží Brno,
jedné z šesti prověřovaných
pilotních základních škol v České republice ve středu 15. února
v dopoledních hodinách za
osobní účasti Elišky Haškové
Coolidge.
 (red)

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Informujeme

Výběrové šetření v domácnostech má zjistit životní podmínky
Český statistický úřad organizuje v roce 2012 šetření v domácnostech. Bylo zahájeno
v únoru a skončí 13. května.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické
situaci v celkem 30 evropských
zemích. Dalším cílem je získat
data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území
celé České republiky v 10 712
domácnostech, z nichž se 7 112

zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření probíhá od
25.února do 13. května prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které
mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se
prokazují průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve

spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření
Životní podmínky 2012 a které jim
vydá Krajská správa ČSÚ, nebo
průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve
všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů
a získaná data jsou důsledně
chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb.
o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, a podle
zákona č.101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů.Všichni pracovníci
zúčastnění na zjišťování a procesu

zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické
službě.
Šetření probíhá v souladu se
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice –
EU-SILC 2012 (Životní podmínky
2012), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

(red)

Sdružení Naděje obstará klientům nákupy nebo je doprovodí k lékaři
Pečovatelská služba občanského sdružení Naděje, pobočka Brno nabízí volnou kapacitu
pro poskytování pomoci seniorům a osobám se zdravotním
postižením v jejich domácím
prostředí.

Pracovníci pečovatelské služby
obstarají nákupy a pochůzky,
pomůžou s osobní hygienou,
zajistí běžný úklid domácnosti,
nachystají a podají klientům snídani, ohřejí a podají oběd, doprovodí k lékaři nebo na vycházku.
Služby poskytují kvalifikované

pečovatelky každý den (od 7.30
do 16.00 hodin) na celém území
města Brna.
Součástí pečovatelské služby je
půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro seniory
a zdravotně postižené spoluobčany a také hygienické středisko

se sprchovým koutem, kde je
poskytována ambulantní hygienická péče.
V případě zájmu nebo dotazů
mohou zájemci kontaktovat telefonní číslo 544 210 843 nebo

Pokračování na straně 8
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Informujeme
Pokračování ze strany 7
mobilní čísla 776 796 084,
776 796 083, 775 604 186. Kancelář sídlí na adrese Arménská 4,
625 00 Brno.
Občanské sdružení Naděje, pobočka Brno, je nestátní nezisková
organizace a zdravotnické zařízení poskytující své služby v Brně

od roku 1992. Je založená na
křesťanských principech. Kromě
pečovatelské služby Naděje
v Brně provozuje domov se
zvláštním režimem, domovy pro
seniory, denní stacionáře, domácí
ošetřovatelskou péči, interní
a geriatrickou ordinaci.


(red)

Charitativní akce Pomozte dětem jako součást Velikonočních slavností
V rámci Velikonočních slavností, organizovaných radnicí
městské části Brno-střed, proběhne charitativní akce Pomozte dětem.
Letos poprvé zavítá kuře se
záchranným kruhem, maskot
charitativní sbírky Pomozte
dětem, v rámci Velikonočních
slavností, které pořádá radnice
městské části Brno-střed od
30. března do 6. dubna, i do Brna.
Charitativní akce se sbírkou bude
zařazena do programu 1. dubna
od 14.00 do 17.00 hodin na
náměstí Svobody.

Již po několik let je pro zlepšení
situace v dětských domovech
pořádána celoroční charitativní
sbírka Pomozte dětem, jejíž maskot symbolizuje pomoc dětem
s osudem, který si nevyvolily
a nijak ho nemohou ovlivnit.
O to, aby se zájemci 1. dubna na
nám. Svobody cítili příjemně, se
postarají žáci Křesťanské MŠ
a ZŠ Jana Husa. Pro velké, malé
i pro ty nejmenší Brňany si připravili pestrý kulturní program. V úvodu zazpívá sólistka Státní opery
Praha a brněnská rodačka
Andrea Kalivodová, poté bude
následovat vystoupení hudební

skupiny Cool to Him. Akci svou
přítomností podpoří také známá
divadelní a televizní osobnost.
Brňané se mohou podívat i na
módní přehlídku skandinávské
společnosti KappAhl. Nejmenší
děti potěší pohádka Červená karkulka i kulturní vystoupení žáků
prvního stupně ZŠ.
Dospělí si pro dobrou náladu
a potěšení mohou poslechnout
vyprávění a cimbálovou muziku
Jiřího Helána. Účastníky akce
pobaví i průvodní program. Připraveno je malování na obličej,
výroba zvířátek z nafukovacích
balonků, kreslení a malování pro

nejmenší. Nebude chybět ani prodej tradičních velikonočních kraslic a perníků „z umělecké dílny“
žáků křesťanské školy. Výtěžek je
součástí charitativní sbírky. A tak
je jejich koupí či dobrovolným
finančním darem možné přispět
ke zlepšení života dětí v dětských
domovech. Výtěžek z celé akce
bude předán Nadaci rozvoje
občanské společnosti. Ukončení
letošního ročníku Pomozte dětem
bude v průběhu Velikonoc vysílat
Česká televize. (Více o Velikonočních slavnostech na straně 4
tohoto čísla zpravodaje, pozn.
red.)
 (red)

Úkoly z běžného života zkoumá mezinárodní projekt PIAAC
Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který zkoumá
předpoklady občanů pro uplatnění v běžném životě a na pracovním trhu, ukončí v České
republice sběr dat v terénu
koncem března.
Od září 2011 se výzkumu zúčastnilo 4508 respondentů. Výzkum
zjišťuje u obyvatel ve věku 16–65
let dovednost pracovat s textem,
řešit matematické úkoly běžného
života a používat informační technologie. Mapuje tak dovednosti,
které jsou od respondentů požadovány na pracovištích a v běžných životních situacích.
Do výzkumu jsou zahrnuty
všechny kraje tak, aby byli oby-

vatelé ČR rovnoměrně zastoupeni a získaná data přesně vypovídala o situaci v celé republice.
Garantována je anonymita, získané údaje jsou zpracovávány
bez jakýchkoliv osobních dat.
Čas strávený na výzkumu je
respondentům kompenzován
finanční odměnou.
Výzkum je organizován Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a vedle ČR
se ho účastní dalších 24 vyspělých zemí ze 4 kontinentů (včetně
USA, Kanady, Austrálie a Japonska). Tvůrci veřejných politik mu
přikládají velkou váhu, neboť
poskytne zásadní informace
o konkurenceschopnosti zúčastněných zemí.
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„Klíčem k úspěchu celého projektu je spolupráce vybraných
domácností. Domácnosti, které
z časových nebo jiných důvodů
účast na výzkumu odmítají,
nemohou být nahrazeny. Do konce března je třeba shromáždit
údaje od 6000 náhodně vybraných občanů. Dobu sběru není
možno prodloužit, neboť je pevně
stanoven termín na zaslání dat
do mezinárodního centra tak, aby
mohla být zpracována v rámci
mezinárodních analýz“, sdělila
národní koordinátorka výzkumu
Jana Straková.
K 31. lednu se v České republice
do výzkumu aktivně zapojilo
4508 respondentů. Ženy jsou
ochotnější spolupracovat než

muži, mladí a starší občané reagují pozitivněji než lidé středního
věku. Vstřícnější jsou zpravidla
lidé v menších městech a obcích,
největší nedůvěru vůči výzkumům a nejmenší ochotu odpovídat projevují obyvatelé krajských
měst a Prahy. Na sběru se podílí
172 tazatelů výzkumné agentury
SC&C. Výsledky budou zveřejněny v říjnu 2013.
Výzkum probíhá pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a na mezinárodní úrovni je řízen Organizací
pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj. V ČR jej na základě
pověření MŠMT zajišťuje Dům
zahraničních služeb ve spolupráci se společností SC&C a Národním vzdělávacím fondem
s podporou Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR. Výzkum je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací na: www.piaac.cz;
www.facebook.com/piaac.cz.

(red)

Informujeme

V dětském centru Tři sluníčka v Kamenné ulici slovo nuda neznají

V lednu letošního roku zahájilo
v Kamenné ulici svou činnost
dětské vzdělávací centrum Tři
sluníčka.
Nabízí širokou škálu služeb pro děti
všech věkových kategorií a jejich
rodiče. V prostorné herně vybavené spoustou hraček (bazénem
s kuličkami, dětským klavírem,
kuchyňkou či tabulí na kreslení)
kromě hlídání těch nejmenších se
každé pondělí a středu připravují
malí tanečníci Folklorního souboru
Sluníčka, do kterého se přijímají
děvčata a chlapci ve věkových
kategoriích 2–5 let a 6–10 let.
Úterky a čtvrtky jsou vyhrazeny
divadélku, do kterého se mohou
hlásit děti ve věku 2–10 let. Role
v originálních divadelních hrách

píše paní učitelka přímo na tělo
malým hercům. Každý den probíhá hravá angličtina pro předškoláky. Centrum disponuje výukovou místností s tabulí, v níž
probíhají kurzy připravující školáky k maturitním zkouškám či
doučování žáčků základních škol.
Tvořivé maminky mohou využít
nápadů šikovné lektorky, jak
zkrášlit svůj byt, vytvořit si originální šperk či oslnit dárkem vlastní výroby. S bohatou nabídkou
tvořivých programů jsou obesílány i brněnské mateřské školy.
V době školních prázdnin se v dětském centru konají příměstské
tábory s pestrými aktivitami, na
jejichž pořádání se podílejí zkušení
vedoucí.Tento výčet není konečný,
centrum připravuje také Klub Tří

sluníček určený především maminkám dětí navštěvujících centrum,
které mají zájem se více na programu dětského centra podílet.
Další chystanou akcí je burza dětského oblečení a výbavy. Hlídání
a kroužky pro děti jsou za příznivou cenu 40 Kč za hodinu, držitelům rodinných pasů je poskytována 10% sleva. Provozní doba
Tří sluníček je pondělí až pátek
6.00–18.00 hodin a v sobotu
dopoledne, v případě potřeby je
možné se na hlídání domluvit
i mimo tyto hodiny.

Centrum leží v klidné ulici v blízkosti lesa a cyklostezky. Má
k dispozici velkou zahradu, je
vzdáleno pět minut chůze ze
zastávky MHD Nemocnice
Milosrdných bratří. Na internetových stránkách jsou nejen informace o aktuálním dění v centru,
ale také tipy na trávení volného
času ve městě Brně a jeho okolí.
Kontakt: Dětské centrum Tři sluníčka, Kamenná 11, 639 00 Brno,
www.trislunicka.cz, trislunicka@email.cz, tel.: 734 218 822.

(red)

Pečovatelská služba ze Žabovřesk poskytuje služby i v Brně-střed
Odbor pečovatelské služby
ÚMČ Brno-Žabovřesky zajišťuje sociální služby pro seniory
nejen pro vlastní městskou
část, ale i pro Komín, Jundrov,
Žebětín a pro část Brno-střed.
Odbor pečovatelské služby ÚMČ
Brno-Žabovřesky poskytuje tři
základní služby:
1. Pečovatelská služba je terénní
služba, pečuje se o klienty
v jejich domácnostech, např.
možnost dovozu obědů,
pomoc při péči o vlastní osobu,
při hygieně, úklidu a nákupech,
praní prádla, pedikúra a další
podle domluvy a potřeby.
2. Denní centrum je služba
ambulantní, klienti docházejí
nebo jsou dováženi do hygienického střediska na koupel
a pedikúru, docházejí si do
jídelny na oběd a nebo se

účastní celodenního programu
v domovince.
3. Odlehčovací služba je služba
pobytová, poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo
zdravotního stavu, o něž je
pečováno v domácím prostředí. Cílem této služby je vypomoci rodinným příslušníkům,
kteří o tyto osoby jinak pečují,
o tuto službu mohou žádat
senioři z celého Brna.
Poskytování sociálních služeb se
provádí podle Zákona o sociálních
službách 108/2006 Sb. aVyhlášky
č. 505/2006, kterou se provádějí
některá ustanovení tohoto zákona. Služby nehradí pojišťovna, ale
klient a je přihlíženo vždy k výši
důchodu, příspěvku na péči
a k sociální situaci klienta.
Bližší informace na www.br no.cz/zabovresky. Provozní doba

na Středisku pečovatelské služby
Horova 77, Brno-Žabovřesky je
pondělí–pátek 6.00–15.30 hodin.

Kontakty: tel. 541 261 213, e-mail
ps-zabovresky@volny.cz.

(red)

Seznam ulic v Brně-střed, kde jsou
zajišťovány sociální služby:
Antonínská, Arne Nováka, Bayerova,
Barvičova, Bílého, Burešova,
B. Martinů, Botanická – část, Bratří
Čapků, Cihlářská, Čápkova, Dostálova, Dřevařská, Foustkova, F. Stránecké, Gorkého, Grohova, Havlíčkova, Heinrichova, Helceletova,
Hlávkova, Hoppova, Hrnčířská – část,
Janáčkovo nám., Jana Uhra, Jaselská, Jiráskova, Jiřikovského, Kaplanova, Kampelíkova, Klácelova,
Konečného nám., Kotlářská, Kounicova – část, Kraví hora, Krondlova,
Lerchova, Lidická – část, Lipová –
část, L. Podéště – část, Moravské

nám. – část, Mahenova, Marešova,
Mášova, Mezírka, Nerudova, nám.
manželů Curieových, nám., Míru,
Obilní trh, Pavlíkova, Pekárenská,
Presslova, Resslova, Rezkova, Roubalova, Rudišova, Rybkova, Sedlákova, Slovákova, Smetanova, Sokolská, Soukupova, Stojanova, Sušilova,
Šmídkova, Štefánikova – část,
Šumavská – část, Tučkova, Tvrdého,
Tyršův sad, Údolní – část, Úvoz –
část, Vaňkovo nám., Veveří, Všetičkova, Wanklova, Wurmova, Wolkerova, Zahradníkova, Zachova, Závodní, Žerotínovo nám. – část, Žižkova.
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice
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Školy v naší městské části

Kulinářská soutěž o nejlepší tříkrálový koláč zná své vítěze
S novým rokem 2012 se na
Cyrilometodějském gymnáziu
a střední odborné škole pedagogické Brno objevily nové tradice.
V úterý 10. ledna, tj. v okruhu svátku Tří králů, byl uspořádán 1. ročník kulinářské soutěže o nejlepší
tříkrálový koláč Galette des Rois,
ve čtvrtek 26. ledna si studenti
mohli vyslechnout blok přednášek
v rámci Akademického dne.
První nově založenou tradici představovala kulinářská soutěž,
inspirovaná tzv. tříkrálovými koláči
Galette des Rois. Ty se ve Francii
a frankofonních zemích pečou
k oslavě svátku Epifanie (Zjevení
Páně, lidově Tří králů) a jsou prodávány a konzumovány právě
několik dnů před a po tomto svátku, slaveném 6. ledna.
Nejrozšířenější podobu představuje
koláč z listového těsta, který se
poté, co je upečen v troubě, podává s džemem; může se také připravit
s nejrůznějšími příchutěmi: s kořením, ovocem, šlehačkou nebo
čokoládou. Na západě Francie se
pečou i koláče ze slaného těsta.
Podle tradice se v období svátku
Epifanie uskutečňuje „hledání krá-

lů“: do koláče se zapeče figurka zvaná „fève“ a osoba, která ji v koláči
při jídle najde, se stává králem dne
a má právo toho dne nosit na hlavě
korunu podle fantazie.
V návaznosti na výše uvedenou
tradici uspořádala předmětová
komise francouzského jazyka 1.
ročník soutěže, v níž se studenti
francouzštináři z tercie až sexty
doma pokusili podle předem
daného receptu připravit co nejlepší koláč. O tom, který výrobek
je skutečně nejlepší, měla rozhodnout porota, složená ze členů
pedagogického sboru školy. Vše
vypuklo v úterý 10. ledna, kdy se
již od ranních hodin shromažďovalo jedenáct přihlášených koláčů,

aby došlo k tomu pravému kulinářskému souboji. Po celou tuto
dobu totiž mohli vyučující ochutnávat jednotlivé vzorky a rozhodovat se, kterému z nich dají svůj
hlas. Ve velmi těsném hlasování
porota nakonec určila za vítězné
tříkrálové koláče výrobky Oldřicha
Pecáka, Jana a Kateřiny Pokorných a konečně Jiřího Habána.
Zatímco první nově založená tradice procházela žaludkem, v případě druhé akce se jednalo spíše
o pokrm ducha. Zásluhou společenskovědní předmětové komise
se v sále sousední Cyrilometodějské církevní základní školy ve
čtvrtek 26. ledna poprvé uskutečnil tzv. Akademický den Cyrilome-

todějského gymnázia a střední
odborné školy pedagogické Brno.
V průběhu dopoledního bloku
mohli studenti kvinty až oktávy
gymnázia spolu se studenty druhého až čtvrtého ročníku pedagogického lycea vyslechnout
přednášky pozvaných hostů.
V úvodní přednášce promluvil
prof.PhDr.Vladimír Smékal, CSc.
na téma „Sebepoznání a sebevýchova mladého člověka“, poté
prof. MUDr. Marta Munzarová,
CSc. představila téma „Důstojnost člověka v umírání“ a konečně
kněz Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
celé dopoledne zakončil úvahou
„Technologie pokušení“.
 Mgr. Monika Vondráková, Ph.D.

Galakoncert ZUŠ Jaroslava Kvapila připomene Leoše Janáčka

Již tradiční koncert Základní
umělecké školy se letos uskuteční 16. dubna v Besedním
domě na Komenského náměstí
v 18.00 hodin.
Projekt ZUŠ Jaroslava Kvapila
s názvem Galakoncert hudebního
oboru je pravidelnou veřejnou
neziskovou akcí školy. Jejím smy-

slem je jednou v roce připomenout široké veřejnosti historickou
roli nejstarší brněnské umělecké
školy, založené Leošem Janáčkem na podzim roku 1882, která
po celou dobu své existence
vykazuje nadstandardní výsledky
a patří k nejlepším svého druhu
v České republice.
Cílem projektu je dát možnost nej-
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lepším žákům školy předvést
veřejně mimořádné výsledky své
práce v inspirujícím prostředí
Besedního domu, ve kterém škola
tradičně již od dob jejího ředitele
Jaroslava Kvapila podobná veřejná koncertní vystoupení pořádá.
Přínosem projektu je obohacení
hudebního života obce vystoupením mladých lidí a propagace

pozitivních hodnot, české hudební kultury. V tomto roce organizátoři počítají s účastí žáků z partnerské hudební školy z Lublaně,
Szegedu, Grazu a Barcelony, které se školou spolupracovaly
v rámci mezinárodního projektu
Comenius.


(red)

Školy v naší městské části

Nové umělecky zaměřené talenty přijme škola Františka Jílka

Základní umělecká škola Františka Jílka zve na den otevřených dveří 11. dubna a k talentovým zkouškám.
Den otevřených dveří proběhne
na všech pracovištích 11. dubna
od 15.00 do 17.30 hodin.
Přijímací talentové zkoušky pro
školní rok 2012/2013 budou v termínu 16. a 17. dubna a 9.
a 10. května od 15.00 do 18.00
hodin v budovách Vídeňská 52
(obory hudební, výtvarný a literárně-dramatický) a Vídeňská 85
(obor taneční).
Základní umělecká škola Františ-

ka Jílka poskytuje vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.
Výuka probíhá nejen na hlavních
budovách na Vídeňské 52 a 85
(obory hudební, výtvarný, taneční
a literárně-dramatický), ale také
na detašovaných pracovištích
v Bohunicích na Amerlingově
a Bohuňově ulici (obory hudební,
výtvarný a taneční), v Novém Lískovci na pobočce Čtvrtě 5 (obory
hudební a taneční) a ZŠ Svážná 9
(obor výtvarný) a v Žebětíně na
ZŠ Křivánkovo nám. 11 (obory
hudební a výtvarný) a ZŠ Kohoutovická 33 (obor hudební).

Hudební obor zajišťuje výuku na
klávesové nástroje (klavír, varhany, keyboard), smyčcové nástroje
(housle, viola, violoncello), dechové nástroje (zobcová i příčná flétna, pikola, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, baskřídlovka,
tuba), akordeon, kytara, bicí nástroje a sólový zpěv. Žáci mají
možnost účinkování v komorním,
akordeonovém nebo smyčcovém
souboru, dále v big bandu, dechovce i dětském sboru.
Výtvarný obor zahrnuje výuku
kresby, malby, grafiky, modelování, keramické tvorby, dekorativní
činnosti, počítačové grafiky a dějin

umění. Výtvarné práce jsou prezentovány na pravidelných výstavách.
Taneční obor nabízí výuku v předmětech – taneční průprava, současný, klasický a lidový tanec.
V průběhu studia se žáci účastní
veřejných vystoupení a soutěží.
Závěrem školního roku vystupují
na koncertě v Janáčkově divadle.
Literárně-dramatický obor vede
žáky k dramatické průpravě, uměleckému přednesu, pohybové výchově či praxi v souboru. Více
informací na www.zusjilka.cz.


(red)

Bezpečnost

Policisté důrazně varují před podvodníky, kteří se zaměřují na seniory
Za poslední dobu brněnští policisté evidují stále více obdobných případů krádeží a nejrůznějších podvodů páchaných na
seniorech.
Zejména starší lidé jsou doslova
terčem pro zákeřné podvodníky,
kteří se nezdráhají využít jakékoliv
lsti, aby seniora okradli přímo u něj
doma mnohdy o celoživotní úspory.
Jeden z posledních případů podvedené a následně okradené
seniorky řešili policisté, kdy
dosud neznámý pachatel zatelefonoval jednaosmdesátileté ženě
pod záminkou půjčení peněz.
Starší paní oslovil do telefonu
jako babičku. Žena se domnívala,
že ji volá její synovec a zeptala
se ho, proč ji říká babi. Muž se
ihned opravil a dále ji oslovoval
teto. Urgentně požadoval zapůjčení peněz s tím, že si obnos

nemůže sám vyzvednout, proto
pošle kamarádku. Pro peníze si
přišla žena, nějaká Monika, které
starší paní před domem předala
částku 90 000 korun. Seniorka
poté zatelefonovala svému skutečnému synovci a záhy zjistila,
že byla podvedena.
Pachateli této trestné činnosti
bývají, jak muži, tak i ženy a pracují jednotlivě i skupinově. Vybírají
si lokality, kde žije hodně seniorů,
jako jsou starší domy ve středu
města, případně rodinné domky
na vesnicích.
Tyto osoby se nejčastěji vydávají
za pracovníky elektráren, plynáren, nemocnic, ale i za rodinné
příslušníky apod.
Podvodníci oslovují seniory i na
ulici a žádají je o finanční pomoc
například na zaplacení operace
či opravy auta. Zejména tyto lsti
jsou velice zákeřné a starší člověk

lehce podlehne prosbám, protože
chce pomoci „potřebnému“.
Pachatelé také často vystupují
velmi seriózně a působí natolik
přesvědčivě, že si získají důvěru
staršího člověka.

Policisté důrazně varují před
podobnými podvodníky. Senioři
by měli být obezřetnější při komunikaci s neznámými lidmi.


(red)

Doporučení:
• Pokud k vám přijde neznámý
člověk a prokazuje se, jako pracovník nějaké instituce VŽDY
po něm požadujte průkaz,
podle kterého si budete moci
ověřit, zda se skutečně jedná
o pracovníka dané firmy.
• Nepouštějte cizí osoby do
bytu.
• Nikomu nepředávejte žádné
peníze a nepodepisujte
žádné, byť na první pohled,
výhodné smlouvy. V dnešní
době žádné platby neprobí-

hají hotově u dveří vašeho
bytu. Budete-li chtít změnit
například dodavatele elektřiny, poraďte se s příbuznými
a změnu proveďte oficiální
cestou.
• Nesedejte si do vozidla
s neznámými osobami, které vás osloví na ulici.
• V případě, že budete telefonicky či osobně kontaktováni
podezřelou osobou, neváhejte a ihned se obraťte na Policii
ČR přes tísňovou linku 158.
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Neziskové organizace

Lipka připravila na březen
několik tvořivých kurzů
Školské zařízení pro environmentální vzdělávání zve na
rukodělné kurzy, které proběhnou na Lipové 20. Je však potřeba se na ně předem přihlásit.
Ozdoby z orobince
23. března – pátek
Pracovat se bude s příjemným
rostlinným materiálem orobincem, rostoucím v blízkosti našich
rybníků. Zájemci si vytvoří několik
druhů jednoduchých jarních
ozdob, kterými si mohou zkrášlit
byt. Na tuto akci je třeba se přihlásit na tel. čísle. Doba trvání: od
17 do 20 hodin | Cena: 50 Kč
Šití kytičkových skřítků z filcu
23. března – pátek
Z barevného filcu a ovčího rouna
si zájemci ušijí skřítky, kteří budou
představovat různé druhy květin.
Skřítci jsou vhodní na hraní pro
děti i jako pěkná dekorace. Doba
trvání: od 17 do 20 hodin | Cena:
100 Kč

Tiffany šperk
23. března – pátek
Představena bude technika tiffany, při níž se pomocí cínu spojují
barevná sklíčka, a vznikají tak
krásné šperky. Na kurzu si zájemci vyrobí skleněnou brož nebo
náhrdelník. Na tuto akci je třeba
se přihlásit. Doba trvání: od 17 do
20 hodin | Cena: 350 Kč
Letovaný šperk s polodrahokamy
30. března – pátek
Podle vlastního návrhu si každý
vytvoří letovaný šperk, který je
možné doplnit sklem či polodrahokamem. Na závěr šperk dotvoří
patinou. Doba trvání: od 17 do 20
hodin | Cena: 350 Kč
Na všechny kurzy kromě posledního je třeba se přihlásit předem
na telefonním čísle 543 211 264.
Kurzy se konají na pracovišti Lipky Lipová, Lipová 20, Brno.

(red)

Občanské sdružení Ženy50 organizuje
pro zájemce počítačové kurzy
Počítačové kurzy pro ženy
a muže ve věku nad 50 let probíhají na Anenské 10. V jednom kurzu je maximálně 5
účastníků, které vedou 2 lektorky, rovněž ve věku 50+.
Výuka je tedy individuální,
přizpůsobená tempu zúčastněných.
Pro začátečníky
Út 10.00–12.00 hod. (zaháj.
3. 4. 2012)
Stř 10.00–12.00 hod. (zaháj.
4. 4. 2012)
Stř 16.00–18.00 hod. (zaháj.
4. 4. 2012)
Pro mírně pokročilé
Út 17.30–19.30 hod. (zaháj.
3. 4. 2012)
Kurzy pro začátečníky a mírně
pokročilé probíhají 10x v dvouhodinových lekcích, celkem 20
hodin.

Grafika na PC
Po 18.00–19.30 hod. (zahájení
2. 4. 2012)
Čt 10.30–12.00 hod. (zaháj.
5. 4. 2012)
Kurzy budou probíhat 1x týdně
v 1,5hodinových lekcích – celkový rozsah je 15 hodin, tj. 10 lekcí.
Účastníci se seznámí s možností
úpravy digitálních fotografií,
vytváření koláží – přání k narozeninám, novému roku apod.
Prezentace v PowerPointu
Čt 14.00–15.30 hod. (zahájení
5. 4. 2012)
Kurz bude probíhat 1x týdně
v 1,5hodinových lekcích – celkový rozsah je 7,5 hodiny, tj. 5 lekcí.
Kurz je zaměřen na tvorbu prezentací, vytváření doprovodných
materiálů, nejen k přednáškám.
Více informací na
www.zeny50.cz, info@zeny50.cz
a tel.: 728 740 449, 732 348 993.

(red)

Politika začleňování Romů ve Španělsku inspiruje i českou praxi
Pracovnice IQ Roma servis se
spolu s vybranými mladými klientkami a klienty vydali na
pozvání partnerské organizace
Fundación Secretariado Gitano (FSG) na dvoudenní pracovní stáž do Španělska.
Zkušenosti na poli komplexní
práce s romským obyvatelstvem
předané největší romskou organizací, stejně jako podněty pro
zlepšení praxe u nás shrnuli do
bulletinu, který nyní vychází
v elektronické podobě. Setkání
se uskutečnilo koncem listopadu
v rámci projektu Together and
Across financovaného z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
V rámci setkání měli účastníci
možnost zažít chod centrály,
seznámit se s aktualitami v hlavní
programové nabídce partnera
a také navštívit bývalou nelegální
osadu El Pozo. Klienti IQRS se
také přímo zapojili do právě probíhajících vzdělávacích kurzů
a praktické výuky pro mládež

s nedokončenou školní docházkou. V posledních dvou dekádách dosáhla FSG výrazného
úspěchu v oblasti zlepšování
bytových podmínek romského
obyvatelstva žijícího v osadách
a vyloučených lokalitách a jejich
přesidlovací programy se právem
řadí mezi příklady dobré praxe
na celoevropské úrovni. Díky
intenzivnímu doprovodnému
sociálnímu programu pro přemísťované rodiny, komunikaci se
sousedy, které se snaží na příchod nových obyvatel připravit
i dobré spolupráci s veřejnou
správou se množství Romů žijících v osadách snížil na pouhá 4 %.
„Nejvíce nás zajímalo, jak se na
fungování i metodách práce
s klienty takto velké a zkušené
organizace odrazila finanční krize a jak se vyrovnává s jejími
dopady. Pro nás je určitě podnětné, že v době, kdy vzrůstá nezaměstnanost, se soustřeďují hlavně na budování dlouhodobých
dobrých vztahů s velkými za-
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městnavateli na národní úrovni,
se kterými uzavírají smlouvy
o zaměstnávání klientů. Osvědčenou metodou oslovování firem
se stal model tzv. business snídaní, kdy pozvou renomovanou
firmu na setkání v luxusním hotelu, aby s nimi projednali možnosti
další spolupráce,“ shrnuje své
postřehy koordinátorka projektu
Šárka Pólová. Dalším výstupem
v době složitého hledání práce
je přehodnocení zaměření pořádaných rekvalifikačních kurzů,
a to podle aktuálních potřeb na
trhu. Nejvíce se nyní uplatní více
specializované kurzy např. čističe
solárních panelů nebo deratizéra.
Ve Španělsku je největším problémem romské mládeže nedokončená školní docházka. Kritický je především přechod
z prvního vzdělávacího stupně
na druhý, který odpovídá zhruba
12 až 13 roku. V tomto věku jsou
mladí Romové a Romky považovaní již za dospělé, dívky přebírají
práci v domácnosti a chlapci si

hledají práci. Protože je pro ně
dokončení školní docházky určující pro pozdější uplatnění na trhu
práce, pořádá FSG putovní kampaň s průvodní motivací „Je jedno
jaký je tvůj sen, hlavně nezapomeň dochodit školu“.
„Přesto je počet Romů a Romek
s dokončeným vzděláním velkým
pokrokem oproti situaci před třiceti lety, kdy děti nechodily do
školy vůbec a většina romského
obyvatelstva byla prakticky
negramotná,“ hodnotí situaci
pedagogická pracovnice programu Promociona, který se zaměřuje právě na komplexní podporu
romských dětí při dokončování
povinné školní docházky. I díky
těmto zřetelným úspěchům by
vybrané metody práce organizace FSG mohly v budoucnosti
pomoci českým sociálním pracovníkům stejně jako úřadům
v efektivnějším začleňování romského obyvatelstva.


(red)

Neziskové organizace

Tibet je pro Brňáky blízko. Několik let tam jezdí pomáhat mnichům

Dělám to tak patnáct let a od roku
2002 se s přáteli bavíme organizováním pomoci buddhistickým
klášterům v Údolí Nubra.
Naši profesionálové (restaurátoři
a stavaři-památkáři) to berou jako
činnost dobrovolnickou; na materiál se snažíme vydělat benefiční
kulturou – pozvánky jsou v sídle
Sdružení pro Tibet na Veselé 5.
Tibet je vlastně docela blízko. Do
Dillí (třeba přes Kyjev nebo přes
Istanbul) vás vezmou za deset
tisíc (obě cesty) a pak už jen hodinový přelet přes Indický Himálaj
a je to. Letadýlko vás vyplivne na
vojenském letišťátku v Lehu, největší osadě jihozápadního Tibetu,
kterému se říká Ladak.
Před rokem jsem se na stránkách
zpravodaje chlubil, za co že nás
mniši školy Gelug chválili nejvíc
– za opravy stúp a prosakujících
střech, za restaurování několika
nástěnných maleb. Technické věci

jako zaměření, fotodokumentace
či analýzy jsou taky nezbytné, ale
už ne tak aplaudované.
Takže i v létě 2011 jsme to museli
namíchat. Nejdůležitější sice byla
jednání s úřady, s jinými památkáři zde působícími (s Němci,
Švýcary, Brity i s místními) a pečlivá dokumentace pro přípravu
následných zákroků, ale aby se
páni mniši opravdu poradovali,
museli jsme přidat něco hmatatelnějšího. Vyměnili jsme ošklivé
a příliš malé plastové chrliče za
původní dřevěné, plot z ostnatého
drátu nahradil „moravský“ plaňkový, zasklili jsme nepočítaně
okýnek u svatyní i mnišských
komůrek, vynosili metráky odložených „pokladů“ do sběrného
dvora, vylíčili ubytovací prostory.
Jenže na rozdíl od let minulých
jsme to letos nedělali za přihlížení
mnichů, ale za jejich převeliké až
překotné účasti. V klášteře Diskit
jich bylo v létě asi 20, většinou

mají hodnost gelonga a většinou
se jmenují Lobsang: Lobsang
Thabkas, Lobsang Taši, Lobsang
Delek, L. Namgyal. A přišli s vlastními nápady.
Myslím, že naše desetiletá
památkářská osvěta v nich vyklíčila. Roste z ní touha mít své kláštery, posvátné zdi, mlýnky a stúpy
v pořádku a dokonce touha vyškolit se v řemesle restaurátorském.

Takže letos v létě chceme začít
v Ladaku učit, páni pedagogové
z brněnské Vyšší odborné školy
restaurování nezůstanou stranou.
Elektroinstalace v klášteře jsou
děsivé, odpady nestačí, rozvod
vody pořád havaruje – dost námětů pro další odborníky i pro dobrovolníky. Potřebujeme stavaře, restaurátory, IT experta, grantového
agenta.
 Dalibor Lebloch

Moje Veličenstvo kniha: soutěž ve vlastnoručně vyrobených knihách
Moje Veličenstvo kniha je celorepublikově ojedinělá soutěž
o nejoriginálněji vlastnoručně
vytvořenou knihu. Soutěž je
určena pro děti a mládež do 18
let.
Cílem je vytváření osobního vztahu ke knize a k literatuře. Soutěž
objevuje a podporuje nové talenty.
Účastníci soutěže prohlubují svoje literární a výtvarné cítění.

Projekt
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

V letošním roce EkoCentrum
Brno vyhlásilo již 8. ročník této
soutěže. Práce je možné odevzdávat do 29. března do 16.00
hodin osobně nebo poštou bezpečně zabalené na adresu EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602
00 Brno, na obálku napsat název
Moje Veličenstvo kniha. Též je
potřeba přiložit vyplněný formulář
s kontaktními údaji (ke stažení na
www.ecb.cz v rubrice Veličenstvo
kniha).
Loňského 7. ročníku se zúčastnilo
78 prací, 51 od individuálních
autorů a 27 od autorských kolektivů. Soutěžní práce dorazily ze
všech koutů republiky a některé

z nich byly opravdu originální.
Porota mohla vidět knihu s přílohou – vloženým CD, knihu ve tvaru misky z ručního papíru. Mezi
rekordmany se objevila například
kniha 140 cm vysoká.
Stejně jako v loňském roce i letos
je patronkou soutěže Šárka
Kašpárková, mistryně světa v trojskoku.
Také 8. ročník soutěže čeká slavnostní vyhlášení výsledků. To
bude opět probíhat v terénním
středisku Babice nad Svitavou
dne 20 dubna. Na slavnostní
vyhlášení budou pozváni všichni
účastníci soutěže a mohou se
těšit na bohaté zážitky. Budou pro

ně totiž připraveny dopolední
rukodělné dílničky, při kterých si
zkusí vytvořit několik výrobků
tematicky zaměřených na knihu
a vše okolo ní.
Pro vítěze budou připraveny krásné ceny – knihy a výtvarné potřeby, každý výherce získá diplom
a bude moci ochutnat dort upečený u příležitosti slavnostního
vyhlášení. Absolutní vítěz bude
pasován na titul Veličenstvo kniha
2012.
Všechny vítězné práce budou
vystaveny od 2. do 30. května
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně
na Kobližné.

(red)
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Inzerce
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VAŠICH SNŮ

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

Provozovna: Střední 400
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TR
A
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J

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

www.radeco.cz

Co chcete od života?

Zahrejte si
K dostání v knihkupectví
Barvič a Novotný a v prodejně
Odysea (Starobrněnská 20).
w w w. l i fe g a m e. c z

298,-

POBYTOVÝ 14DENNÍ ZÁJEZD ŘECKO – STAVROS
Nabídka pro hendikepované a seniory
Termín: 19. 9.–1. 10. 2012, cena: 6500,- Kč dospělá osoba
dítě se 2 platícími do 6 let zdarma, do 10 let 4000,- Kč paušál
tyto ceny platí pro všechny osoby starší 60 let, nehdikepované a jejich doprovod!
Termín: 18. 6.–29. 6. 2012 (12 dní), cena: 6000,- Kč dospělá osoba

rekonstrukce domů a bytů
dílčí stavební práce
elektro, voda, topení, plyn

Cena obsahuje: dopravu, ubytování, pobytovou taxu, povlečení,
používání bazénu včetně lehátek, pojištění CK proti úpadku u ČPP, a.s.
CK LOTOS: Hornická čtvrť 113, 533 12 Chvaletice, skype: ck.lotos, www.cklotos.cz
tel./fax/záznamník: +466 985 652, mobil NONSTOP 737 789 925

Po předložení inzerátu sprchová baterie zdarma k rekonstrukci koupelny! Platí do 31. 3. 2012.

Kaloricky vyvážená strava na celý den
Našim cílem je Vám pomoci ke zhubnutí celodenní chutnou stravou, kterou Vám připravíme a přivezeme
až domů nebo do zaměstnání. Jedná se o běžnou stravu, která je ale kaloricky propočítaná, připravená
standardně do 5 chodů během dne a speciálně připravená v konvektomatech, tj. bez přidání tutku
pouze v páře. Jídla jsou výborná, přímo k nerozeznání od běžné stravy.

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

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

WHO
HPDLOEUQR#KDUPRQ\VHUYLVF]
ZZZKDUPRQ\VHUYLVF]

8
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=
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$NFHÅ'HQQD]NRXåNX]GDUPD´
Chcete vyzkoušet naše jídlo? Kontaktujte nás a objednejte
si nezávazně 1 celodenní menu zdarma. Neradi prodáváme
„zajíce v pytli“ a za kvalitou našich jídel si stojíme.

æLMWHDKXEQďWH]GUDYď

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

Inzerce

KOUPÍM
BYT

V BRNĚ-STŘED,
parkování výhodou.

Tel.: 732 511 304.
Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Žabovřesky,
Bohunice, Starý Lískovec
Útěchov

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz

NOVINKA!

Sicílie

Hledáte místo, kde bude Vaše
dítě opravdu spokojené?
Přijďte se podívat:
Pavlovská 16,
Brno - Kohoutovice

anglická školka
tel: 607 733 055

www.safirka.cz

Letecky z BRNA 11–12 dnů

Kvalitní hotely, kempy - vše přímo u pobřeží Jónského moře
v přímořských letoviscích blízko Katánie.
Letecky také z Ostravy.

Skvělé

ceny!

Dále nabízíme spoustu jiných zajímavých zájezdů,
které naleznete na našem webu, nebo žádejte náš tištěný katalog!

Čs. legií 16, 702 00 Ostrava Pekařská 41a, 602 00 Brno
tel.: 596 111 868
tel.: 543 210 453
mob.: 602 423 508
mob.: 602 423 553
ckbos@ckbos.cz

www.ckbos.cz, www.siciliezmoravy.cz
KLEINER
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www.levnesporaky.cz
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Inzerce

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz z bytu
tel.: 533 42 40 46
ZZZQRVWDOJLHF]
2EMHGQiYNRYiPtVWD
.ĢtGORYLFNi%UQR
3DUNRYiQtYHGYRĜH
3R±3i±KRG
7HO
0HQGORYRQiP%UQR
3R±3i±KRG
7HO
9tGHěVNi%UQR
3R±3i±KRG
7HO

Starožitnosti
Starožitnosti

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

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

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

Radost z cestování.

Jarní servis
Volkswagen 2012.
Radost z cestování si užijete s jarním
servisem Volkswagen pro vozy starší
5 let. Aktuální nabídka Economy dílů,
výhodných servisních úkonů, letních
pneumatik a jarní servisní prohlídka
v našem autorizovaném servisu vám
určitě udělá radost.
Nabídka platí 1. 3. - 5. 5. 2012!

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

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418/20, 657 79 Brno, tel.: 543 424 211, e-mail: servis@autonova.cz, www.autonova.cz

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

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí
Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov
Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
úterý
8–13 hod.
středa
8–13 hod.
čtvrtek
8–11 hod.

tel. 777 268 848

REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ
Tenisové prázdniny na Kraví hoře!
Prázdninový tenisový tábor v Brně na Kraví hoře:
9.–13.7.2012
16.–20.7.2012
23.–27.7.2012
13.–17.8.2012
20.–24.8.2012
27.–31.8.2012
- cena: 2450 Kč , pro členy za 2250 Kč
- celodenní program 8.30–15.30 h.
- výuka tenisu každý den
- veselé prostředí mezi kamarády v centru Brna
v krásném prostředí Kraví hory
- děti mají odborný dohled s certiﬁkovanými instruktory
Kontakt: mara@kravi-hora.cz, www.kravi-hora.cz

7ĜLVOXQtþND

KOtGiQtGČWtYHYČNX±OHWRG.þKRG
VRERWQtYêWYDUQiGtOQDSURGČWLDURGLþHD
EXU]DGČWVNpKRREOHþHQtDYêEDY\
POZOR: od 1. 3. 2012
Nábor do tenisové školy
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Téma: Kam za sportem v Brně-střed, 1. část

Brno-střed je ideálním místem pro výběr sportu všeho druhu

Obyvatelé městské části Brno-střed si mohou vybírat z nepřeberného množství sportovních
klubů. V nabídce jsou zimní, ale
i letní sporty. Spolu s příchodem jara jsou aktuální kluby,
které nabízejí tréninky pod otevřeným nebem.
Přestože většina sportovních

a volnočasových klubů funguje po
celý rok, kdy se děti před zimním
počasím schovávají do tělocvičen, jaro přímo vybízí malé sportovce, aby vyzkoušeli něco nového. Hlavním tématem březnového
čísla zpravodaje je tedy přehled
sportovních klubů v městské části
Brno-střed, z nichž většina přijímá
nové členy neustále. Jelikož je

výběr sportovního vyžití v centru
Brna rozsáhlý, druhou část seriálu
s názvem Kam za sportem na
Brně-střed zveřejníme v následujícím, dubnovém čísle. Čtenáři se
tak mohou informovat o nejrůznějších sportech, mezi nimiž nebude
chybět klasika jako fotbal, basketbal nebo házená. Představeny
budou nejrůznější bojová umění,

plavecké sporty, aktivity pro handicapované nebo například jóga.
Přehled naší nabídky není absolutní, zájemci o prezentaci námi
nezveřejněného klubu nebo sportoviště mohou psát své tipy na
redakce@stred.brno.cz.


(red)

Akademický atletický klub Brno se specializuje zejména na běhy
Klub se mimo závodní a rekreační atletiku věnuje rekreačně
také kulturistice a turistice.
V současné době se klub specializuje zejména na běhy, a to
od středních tratí nahoru až po
maratony a zejména běhy do
vrchu, v terénu a na silnici. Čle-

nové reprezentovali ČR v atletice,
získali přední umístění na MČR,
ME a MS v bězích, zejména
v bězích do vrchu.
Tréninky probíhají podle dohody
s trenérem na stadionu za Lužánkami, na tartanovém stadionu
Pod Palackým vrchem, dále různě po Brně a hlavně v přírodě.

Klub nabírá nové členy bez věkového omezení, informace o zařazení do oddílu podá předseda
klubu JUDr. Štefan Malatín
na telefonu 602 702 033
nebo e-mailem na adrese
smalatin@seznam.cz. Atletický
klub byl nejdříve součástí tělovýchovné jednoty Zbrojovka Brno.

Začátkem devadesátých let se
tělovýchovná jednota Zbrojovka
Brno rozpadla na jednotlivá sportovní odvětví a atletický klub byl
přejmenován na dnešní název se
zaměřením hlavně na atletiku.


(red)

Badmintonový turnaj Victor Cukrdle Open zve hráče i diváky
Badmintonový klub SK Premiera BC pořádá 12. května badmintonový turnaj Victor Cukrdle Open v prostorách brněnské
sportovní haly Sprint.
Turnaj je otevřený, limitovaný
2. ligou, hrát se budou pouze
párové disciplíny – čtyřhra žen,
čtyřhra mužů a smíšená čtyřhra.
Klub srdečně zve badmintonové
hráče, kteří se chtějí do soutěže
zapojit, ale uvítá také diváky, kteří
přijdou hráče povzbudit.
V klubu hraje Robert Cyprián,
bývalý český i slovenský reprezentant, účastník MČSSR, ME,
MS, amatérský Mistr Hongkongu,
dále Kamila Pospíšilová, bývalá
juniorská i dorostenecká mistryně

ČSSR, Martina Havránková
a Barbora Palinková – v letech
2006 až 2010 nejlepší juniorky
v Jihomoravském kraji a Tomáš
Bičan, který byl v letech
2005–2010 nejlepším juniorem
Jihomoravského kraje.
Tréninky se konají vždy v pondělí,
středu a pátek v prostorách ZŠ
Horní, VUT Brno na Údolní,
v Gymnáziu Matyáše Lercha na
Žižkově ulici. Nábory zájemců
o hru probíhají na začátku každého školního roku, sport je vhodný už pro děti od 5 let.
Badmintonový klub byl založen
v srpnu 2002 a zařadil se do nejnižší soutěže. V roce 2004 tým
postoupil do 3. ligy, o rok později
do druhé a byl vytvořen tým B.

V roce 2006 zaznamenává oddíl
první mezinárodní úspěch – vítězství v badmintonovém turnaji
v německém Wieslochu, které se
podařilo v následujících dvou
letech obhájit. V roce 2008
postoupil do 3. ligy tým B a vznikl
tým C. V roce 2011 postupuje tým
B do 2. ligy za týmem A, který tuto
ligu vyhrál, ale nepodařilo se mu

kvalifikovat do 1. ligy. O turnaji je
možné se více dozvědět na
www.victortour.eu, o badmintonu
podá další informace Jan Tomek
na mobilu 725 018 383, e-mailem
na adrese tommy99@email.cz
nebo je možné využít webové
stránky www.bcpremiera.eu,
www.bcpremiera.cz.

(red)
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Baseballista Tomáš Svoboda získal loni ocenění trenér roku ČR
Rok 2011 byl pro baseballový
klub VSK Technika Brno jedním
z nejúspěšnějších, klub se stal
vítězem české baseballové
Extraligy a zajistil si tak účast
v Poháru mistrů evropských
zemí.
Loňský rok přinesl ocenění také
pro jednotlivce – Roger Deago získal titul Nejužitečnější hráč playoff extraligy, Jiří Marek byl oceněn
za nejvíce homerunů v extralize
aTomáš Svoboda se stal trenérem
roku ČR. Řada hráčů klubu působí
v národní reprezentaci.
Členská základna v Technice se
již trvale pohybuje kolem 130 členů, v pravidelných soutěžích ČBA
(Česká baseballová asociace)
startují družstva žáků, kadetů,
juniorů, mužů „A“, a mužů „B“. Soutěže ČSA (Česká softballová asociace) hrají družstva žen, juniorek
a žaček, celkem 85 hráček.

Tréninky probíhají od dubna do
října každý den od 16.00 hodin
na baseballovém hřišti na Kraví
hoře na ulici Rybkova 31. K dispozici je jedno hřiště s dětskými
a druhé s regulérními rozměry.
V zimním období klub využívá
tělocvičnu na Kraví hoře a posilovnu v AC Fitness.
Baseballový klub byl založen
v roce 1971 a v tomto roce byl
také odehrán historicky první
baseballový zápas v Brně. Hned
v roce 1972 přichází oddíl na Kraví horu, kde vzniká první baseballové hřiště na Moravě. Na podzim 1989 změna politických
poměrů v zemi přináší možnost
ukázat, že baseball a softball
patří mezi perspektivní sporty,
které nemají nouzi o mládež
a klub zaznamenává příliv
nových talentů. Technika zúročuje trpělivou práci mnoha funkcionářů, trenérů a hráčů v minulých

letech. Nastává „zlatá“ éra, ve které klub získal 4x titul baseballového mistra země a 1x titul softballového mistra. Od roku 1985
jsou na Kraví hoře pořádány
mezinárodní turnaje v baseballu
pod v posledním desetiletí ustáleným názvem Velká cena Brna
– Starobrno Cup. Tento turnaj do
Brna přivedl do roku 1990 více
než 35 zahraničních družstev

a Technika tento turnaj celkem
čtyřikrát vyhrála.
Noví zájemci se mohou hlásit přímo na trénincích, klub nabírá hráče od 6 let. Podrobnější informace
je možné získat u trenéra Romana Mráze na telefonu 728 647 295
nebo na e-mailové adrese
mraz60@seznam.cz, případně
na www.technikabrno.cz.

(red)

Basketbal hrají sportovci do 60 let. S handicapem, nebo bez něj
Klub Jihomoravské basketbalové centrum nabízí tréninky
pro zájemce od 1. třídy, SK
Hobit Brno nabírá hráče až od
14 let, s tělesným handicapem
i bez něj.

Jihomoravské
basketbalové centrum
Basketbalový oddíl byl založen
v roce 2005, zapojuje do tréninků
zájemce od 1. třídy základní školy
až po dospělé. Tréninky probíhají
ve Sportovní hale Morenda na ulici Vídeňská 9. Trénuje se každý
všední den od 14.00 hodin, kdy
začínají tréninky přípravek, v hale
se pak střídají hráči v žákovském
a juniorském věku a každý den
zakončují od 20.00 do 21.00
hodin dospělí.
Všechny dorostenecké a žákovské týmy hrají extraligu, význam-

ným úspěchem je 2. místo Prokopa Slaniny na Mistrovství Evropy kadetů, 2. místo Filipa Šmída
na ME kadetů, Marek Souček
a Patrik Auda hrají americkou univerzitní ligu NCAA.
Diváckou podporu je možné směrovat také týmu Prostějova B, ve
kterém hrají za muže 1. ligu
brněnští hráči.
Zájemci o zařazení do tréninku
se mohou obracet na Radka Šíra
na telefonním čísle 607 175 780
nebo e-mailem radek.sir@post.cz
nebo si najít klubový web
www.jbcbrno.cz.

Basketbal na vozíku
SK Hobit Brno
Sportovní klub SK Hobit Brno pracuje od roku 1994, je několikanásobným Mistrem ČR v basketbalu
vozíčkářů a pravidelným účastníkem a pořadatelem základního

kola Evropského poháru v basketbalu vozíčkářů. Od roku 2009
je zapojen do rakouské ligové
soutěže v basketbalu na vozíku.
Tréninky probíhají 2x týdně v hale
Sokola Brno I na ulici Kounicova 20/22, kde také každou první
sobotu v měsíci probíhá česká
liga v basketbalu vozíčkářů.
Do klubu se mohou kdykoliv hlásit

noví zájemci ve věku od 14 do 60
let, s tělesným handicapem i bez
něj. Osoby bez tělesného postižení hrají také na vozíku.
Zájemcům podá bližší informace
Hana Valová na tel.: 537 021 494
a 608 635 561 nebo e-mailem
hana.valova@wbasket.cz. Více
na www.wbasket.cz.
 (red) Foto: Stanislav Chlup

Kickbox, kung-fu, taekwon-do nebo karate vedou mistři světa
Zájemci o čínské, korejské či jiné
bojové umění, si mohou v centru
Brna vybírat z pestré škály škol
a sdružení, v nichž kurzy vedou
profesionální mistři. Sdružení
také pořádají soutěže a exhibiční vystoupení.

Arena Brno – Fight Club
Arena Kickbox Brno oslavil již 16
let činnosti, klub vznikl ve školní
tělocvičně v době, kdy jeho členskou základnu tvořilo pouze šest
členů. Za dobu činnosti jeho řada-
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mi prošlo přes 3 000 bojovníků
různých věkových skupin. V současné době v klubu působí asi
300 aktivních členů v šesti skupinách. Za svoji činnost získali titul
profesionálního mistra Evropy,
5 titulů mistra světa, 4 evropské

amatérské zlaté medaile a 30 titulů mistrů republiky. Klub se zaměřuje na širokou škálu bojových
sportů a umění jako jsou: MUAY
THAI, KICKBOX, K-1, SHOOT-

Pokračování na straně 21

Téma: Kam za sportem v Brně-střed, 1. část
Pokračování ze strany 20
BOX, CRAZY MONKEY, ČÍNSKÝ
BOX a COMBAT SAMBO. Tréninky probíhají v tělocvičně Klubu
Arena Brno na Cejlu 107 pod
vedením mistrů světa a Evropy
a profesionálních pedagogů
Mgr. Lukáše Wolfa a Mgr. Miloše
Šnédara. Na toho je možné obracet se s dotazy o zařazení do tréninků na e-mailové adrese msnedar@seznam.cz
nebo
na
telefonním čísle 603 767 652.
Více informací poskytne také
webová prezentace na www.arenakickboxbrno.cz.

Kung-fu Brno
Sdružení zabývající se tradičním
jihočínským zdravotním a sebeobranným bojovým uměním funguje v centru Brna od roku 2003.
Tréninky probíhají až 5x týdně ve
vlastních prostorách na Šujanově
náměstí 1 v Brně (5 minut od Vaňkovky). K dispozici zde jsou pro
zájemce o čínské bojové umění
ve věku od 5 do 99 let dvě vybavené tělocvičny sloužící pouze
pro potřeby tréninků. Mimo celoroční večerní tréninky pořádá
Kung-fu Brno pravidelně tématické tréninkové semináře, víkendová a týdenní soustředění, dále
tematická promítání či přednášky,
2–3x ročně pořádá i exhibiční
vystoupení. Více o kung-fu na
www.hunggar.cz nebo telefonicky
na čísle 605 521 525, e-mailem
na adrese info@hunggar.cz.

Škola Taekwon-do
Club Brno ITF
Korejské bojové umění sebeobra-

ny Taekwon-do se poprvé v České republice objevilo v roce 1987
a velký zájem o ně dal vzniknout
samostatnému Českému svazu
Taekwon-do ITF. Vyučuje se nyní
v 31 školách po celé republice,
v Brně výuka probíhá v budově
Vysoké školy Karla Engliše na
Šujanově náměstí 1. Tréninky jsou
určeny zájemcům od 5 do 99 let,
probíhají v pondělí od 19.00 do
20.00 hodin, ve středu od 20.00
do 21.00 hod., děti cvičí v pondělí,
středu a pátek od 16.00 do 18.00
hodin. Právě do dětských kurzů
probíhá nábor hlavně pro věkovou
skupinu od 5 do 13 let, přihlásit
se je možné u Libora Macháně
na telefonu 602 756 704, e-mailem na adrese l.machan@volny.cz.
Brněnská škola je druhá největší
v republice, její žáci jsou držiteli
více než 10 černých danů, několikrát již získali titul Mistr ČR,
Moravy, úspěšně reprezentovali
také na Mistrovství Evropy a světa
v letech 2005, 2007, 2008, 2009,
2010 a 2011. Více informací na
www.tkdbrno.cz.

Karate klub Brno
Karate klub Brno byl založen
29. 5. 2006. Hlavním cílem bylo
rozšířit JKA karate v Brně.
V počátcích fungoval jen oddíl
karate, který v září 2006 nabral
nové žáky a začal je vzdělávat
tomuto umění. O rok později vznikl oddíl sebeobrany dospělých,
který si klade za cíl naučit dospělé
jedince se nejen ubránit, ale
i koordinovat své pohyby. Za pár
let činnosti se povedlo vychovat
mistryni republiky v kumite JKA

karate a také několikanásobné
umístění v první trojici na Národních pohárech, členové klubu jsou
držiteli českého rekordu v přerážení ytongů.
V dnešní době je klub rozdělen
na dvě cvičební skupiny karate
a jednu cvičební skupinu sebeobrany. Oddíl karate se zaměřuje
především na děti a mládež, na
jejich správné pohybové aktivity,
koordinaci těla a v první řadě
výuku karate. Skupina sebeobrany je z velké části tvořena dospělými. Dále klub provádí ukázky
bojového umění na různých
akcích (Budoshow) a připravuje

pravidelné tréninky také na Kociánce.
Do klubu se mohou hlásit noví
zájemci každé září, a to do skupiny určené pro děti a mládež ve
věku 8–14 let nebo do skupiny
nad 15 roků. Tréninky probíhají
v tělocvičně Městské policie Brno
na ulici Milady Horákové v pondělí
od 17.00 do 18.30, v úterý a ve
čtvrtek od 17.00 do 18.30 a od
18.30 do 20.00 hodin.
Více je možné dozvědět se na
www.karate-klub.cz nebo kontaktovat Jakuba Doležala na telefonu
603 193 593 či e-mailem jdolezal@karate-klub.cz.
 (red)

Nejstarší brněnský fotbalový klub vznikl na začátku 20. století
Klub SK Moravská Slavia Brno
byl založen v červnu 1906, kdy
byly sehrány první čtyři oficiální
zápasy. O rok později se začalo
jednat o získání hřiště, to se však
podařilo teprve v roce 1908
v Žabovřeskách.
Po první světové válce se klub stěhuje do Pisárek a v tomto období
zde také slaví své největší úspěchy.
Od roku 1966 oddíl disponuje stadionem na ulici Vojtova 12 a tréninkovým hřištěm na ulici Vinohrady.
V hale a na hřišti na ulici Václavská 12 trénují fotbalisté od 5 let, tré-

ninky probíhají každý všední den
od 15.00 do 20.00 hod, mistrovské
zápasy pak v sobotu a neděli od
9.00 do 19.00 hodin.V klubu pracuje
A-tým, dorost A, dorost B, starší
a mladší žáci, starší přípravka A a B
a mladší přípravka.
Noví zájemci se mohou hlásit
u předsedy klubu Stanislava Šlégla
na telefonním čísle 731 452 887
nebo e-mailem na adrese
klub@skmoravskaslavia-fotbal.cz.
Členský roční příspěvek činí
3 500 Kč. Více informací je možné
získat také na www.skmoravskaslavia-fotbal.cz.
 (red)
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Podmínkou pro zápis do kulečníkového klubu je trpělivost
Kulečníkový klub AKK Brno
získal v průběhu své existence
mnoho titulů mistrů ČR
a ČSSR.
Do klubu se mohou hlásit zájemci
o karambol od 10 let, podmínkou
je trpělivost, pracovitost a zaplacený členský příspěvek. Klub sídlí
v chrámu Husova sboru na ulici
Botanická 1 (vstup přes kavárnu
Avia), tréninky jsou většinou individuální. Informaci o soutěžích,
kterých se hráči účastní, lze najít
na stránkách Českomoravského
billiardového svazu
www.jvg.cz/cmbs. Další informace podá zájemcům předseda klubu Jakub Tůma na telefonním čísle 722 212 872 nebo e-mailem
jakub.tuma@email.cz.
Klub byl založen v roce 1933, sou-

těže zahájil o rok později. Členové
klubu reprezentovali v soutěžích
ve sportovním kulečníku karambolu i v dobách, které této hře
nepřály. V roce 1996 AKK Brno
organizovalo historicky první juniorské Mistrovství Evropy, ve kterém zvítězil bývalý člen klubu
Marek Faus. Následovaly další
i mezinárodní turnaje ME juniorů,
klasifikace na ME klubových družstev. Klub každoročně pořádá
některé Mistrovství ČR.
Mezi nejúspěšnější členy klubu
patří Pavel Böhm, který se stal
mnohonásobným vicemistrem
Evropy juniorů a mistrem republiky seniorů. Dále Martin Boháč,
který získal titul mistr ČR a Zoltán
Kováč, mnohonásobný mistr ČR.


(red)

Oddíl národní házené Draken Brno zve i nečleny na letní tábor
Oddíl pořádá pro své členy letní
dětské tábory, kam je možné
přihlásit i nečleny oddílu ve
věku od 7 do 15 let.V tomto roce
bude tábor v termínu 13. až
29. července v Zubří u Nového
Města na Moravě.
Více informací je možné zjistit na
webu oddílu nebo u Michala Grepla na telefonním čísle 777 082 282.
Oddíl národní házené má již více
jak padesátiletou tradici. Vznikl
v roce 1959 původně jako školní
kroužek při ZDŠ Lerchova 65
a v roce 1979 přešel pod TJ Tábor
Brno. Z původně skromného oddílu s jedním až dvěma družstvy

vznikl v současné době jeden
z největších a také nejúspěšnějších oddílů národní házené v celé
republice. Jednotlivá družstva jsou
mnohonásobnými Mistry ČR ve
všech věkových kategoriích, muži
hrají na špici II. ligy, ženy pravidelně
bojují o postup do I. ligy.
Tréninky probíhají ve Sportovním
areálu Draken Brno na Kraví hoře
(naproti koupališti). Do oddílu se
mohou zapojit hráči od 7 let, rozpis
tréninků všech družstev a jejich
místa v zimním období je možné
najít na webu www.draken.cz,
informace pro všechny zájemce
o házenou podá také Jaromír Skalník na mobilu 731 836 516 nebo

e-mailem skalnik@cmczs.org.
Draken Brno provozuje také
squashové kurty a spinning, obojí

je přístupné i veřejnosti. Pro kolektivy je také možnost pronájmu hřiště s umělým povrchem.  (red)

Klub kulturistek se v Moravské Slavii
na Vídeňské schází dvakrát týdně
Klub kulturistiky na Moravské Slavii funguje od roku
1993 a věnuje se kondiční kulturistice.
Tréninky probíhají každé úterý
a čtvrtek od 19.00 do 20.30 hodin
v tělocvičně na Vídeňské 9.
Cvičí se při hudbě, po úvodní

aerobní rozcvičce následuje
posilování na stanovištích, step
lavičkách, balonech a dalším
nářadí, závěr tréninku patří protahovacím cvikům. Zájemci bez
omezení věku se mohou hlásit
u Heleny Kořínkové na telefonním čísle 723 153 987 nebo
osobně při trénincích.  (red)

Cvičitelé jógy věnují výtěžek ze cvičení na humanitární projekty
Sdružení Jóga v denním životě
Brno pořádá týdně 49 kurzů
v dopoledních i odpoledních
hodinách, které navštěvuje
okolo 750 cvičenců.
Noví zájemci o cvičení se mohou
hlásit v průběhu celého roku přímo na kurzech, informace je
možné získat na telefonním čísle
608 508 108, e-mailem na adrese brno@joga.cz nebo na
www.joga.cz/brno, kde je také
zveřejněn rozpis jednotlivých lekcí, pro začátečníky jsou určeny

kurzy označené jako „1. díl“.
Mimo klasických kurzů jógy podle
mezinárodního systému Yoga in
Daily Life pořádá Sdružení i specializované kurzy proti bolestem
v zádech, pro děti, těhotné, při
diabetu a taktéž speciální relaxační cvičení.
Cvičitelé působící v jogacentrech
skládají zkoušky na mezinárodní
certifikát Systému Yoga in Daily
Life i na III. cvičitelský stupeň podle
požadavků MŠMT a jsou pravidelně proškolováni. Kurzy vedou bez
nároku na odměnu a výtěžek ze
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cvičení věnují na humanitární projekty po celém světě.
Jóga je systém cvičení, díky kterému dochází ke zlepšení či udržení zdraví a harmonie jak na
tělesné, tak i na duševní, sociální
a duchovní úrovni. Od roku 1982
probíhalo v Brně cvičení jógy pod
hlavičkou TJ Geofyzika Brno
(součást ČSZRTV), v roce 1992
došlo k založení samostatného
Sdružení Jóga v denním životě
Brno. Kurzy jógy byly vedeny
v brněnských tělocvičnách.
V roce 2004 se většina cvičení

přesunula do vzniknuvšího Jógacentra na Dominikánském nám.
6/7. V tomto roce sdružení pořádalo v Brně také Světový mírový
summit. V roce 2010 bylo otevřeno další Jógacentrum na ulici
Bezručova 3. Od roku 1982 pořádá Sdružení mimo pravidelné
kurzy jógy i mezinárodní a celorepublikové semináře, přednášky
či konference s jógovou tematikou. Sdružení se každoročně
spolupodílí na organizaci cvičení
v rámci Brněnských dnů pro zdraví.
 (red)

Téma: Kam za sportem v Brně-střed, 1. část

Lední hokej není pouze pro chlapce. V Brně trénuje i dívčí klub

Hokejový klub Kometa Group
slavil vloni úspěch mladších
dorostenců, kteří získali titul
mistrů České republiky. Zájemci ze stran dívek mohou podávat přihlášky do Dívčího
hokejového klubu.

Kometa Group
Hokejový klub byl založen v roce
1953 jako Rudá hvězda Brno, později pod jinými názvy získal 11 titulů
mistra republiky (1955 až 1958,
1960–1966), dvakrát vyhrál pohár
PMEZ (1966, 1967). V roce 2011
získali mladší dorostenci Komety
titul mistrů České republiky.
O úspěších klubu hovoří jména
odchovanců klubu působících
v NHL: Robert Kron (dvakrát bronz
z MS), Libor Zábranský (dvojnásobný šampión tuzemské nejvyšší
soutěže), Jaroslav Ševčík, Zdeněk
Blatný, Petr Hubáček (zlato, stříbro
a bronz z MS), Tomáš Vincour (hraje v NHL v současné době). Několik
veteránů Komety má medaile ze
zimních olympijských her i mistrovství světa v ledním hokeji.
Klub trénuje v KAJOT ARENĚ na

ulici Křídlovická 34, vzhledem
k množství mužstev ve všech
věkových kategoriích probíhají
tréninky po celý den zhruba od
6.45 do 19.00 hodin. Hokejová
sezona začíná u všech kategorií
přibližně v polovině září a končí
v polovině dubna, hrají se 1–3
zápasy týdně (podle kategorie).
Nábor nových zájemců probíhá
po celý rok, podrobnosti na
www.hc-kometa.cz v sekci Mládež – Nábor chlapců. Zapojit se
mohou děti již od 5 let.
Více informací je možné získat
na telefonu 543 245 457, e-mailových adresách hckometa@kometagroup.cz a kometamladez@kometagroup.cz nebo na
www.hc-kometa.cz.

hráčky převedeny do HLC Bulldogs Brno. Během této doby klub
vytvářel dívčí hokejové výběry
z hráček různých „chlapeckých“
klubů. V tomto období odehrály
dívčí týmy přes 120 turnajů, přitom mnohé z nich s medailovým
úspěchem.
Ve spolupráci s HLC Bulldogs

i všechny další dovednosti potřebné ke hře. Cílem je doplnit o nové
hráčky partnerský ligový klub
a z hráček ve věku 6–15 let vytvořit čistě dívčí tým, který bude hrát
pravidelné soutěže.
Tréninky probíhají v Hokejové
hale na Úvoze, více informací
podá Pavel Krček na telefonním

Brno, klubem ženského hokeje,
pořádá DHC Brno od letošního
roku nábory dívek od 6 let. Horní
věková hranice není omezena.
Dívkám se budou věnovat trenéři
i současné brněnské hráčky ledního hokeje, naučí je bruslit

čísle 602 711 091 nebo e-mailem
na adrese krcek@divcihokej.cz.
O klubu se můžete více dozvědět
také na www.divcihokej.cz.

(red)
Foto: Martin Kocourek
a Michal Eger

Dívčí a ženský hokej
DHC Brno
Dívčí hokejový klub je 16 let členem Českého svazu ledního
hokeje. Pět sezon hrál ženskou
ligu, v sezoně 1997/98 získal
stříbrné medaile v rámci ženské
ligy ČR. Poté byla činnost přerušena a obnovena byla až před pěti
roky. Po přerušení činnosti byly

Kuželky naučí hrát závodně i profesionálně bývalí ligoví hráči
sportovcům je možné pronajmout kuželnu.

Kuželkářský klub Moravská
Slavia Brno přivítá jakéhokoliv
zájemce od 10 let. Rekreačním

Zájemci o kuželky se mohou přihlásit na tréninku, který probíhá
vždy v pondělí a čtvrtek od 16.00
do 19.00 hodin v Kuželně na ulici
Vojtova 12. Kuželkáři mezi sebou
přivítají kohokoliv od 10 let výše,
žáky a dorost naučí hrát závodně
i profesionálně bývalí ligoví hráči.
Do družstev klub rád zařadí i talentované začátečníky a pokročilé

v dospělém věku. Pro kolektivy, které by si rády zahrály kuželky rekreačně, je k dispozici kuželna k pronajmutí v ceně 150 Kč za 1 hodinu.
Klub v současné podobě jako
samostatný subjekt vznikl v roce
1993 po rozdělení TJ Moravská
Slavia Brno podle jednotlivých
sportů. Předchozí oddíl kuželek
dosahoval vynikajících výsledků
na domácí i mezinárodní úrovni,
mohl se chlubit tím, že byl mnohonásobným mistrem republiky ve

všech kategoriích, mistrem Evropy
i světa.V současné době však kvůli
poklesu zájmu mladých lidí o kuželky hrají dvě nejlepší družstva pouze
2. kuželkářskou ligu mužů, dorost
jihomoravskou ligu dorostu a žáci
pohár mladých nadějí.
Více je možné najít na www.moravskaslavia.unas.cz, informace také
podá Ing.Pavel Dvorník na telefonu
603 520 411 nebo e-mailové adrese dvornik@sky.cz.

(red)
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Sport

Fotosoutěž Sport v objektivu odhalí vítěze loňského ročníku
Výstava nejlepších sportovních fotografií z roku 2011 bude
volně přístupná veřejnosti od
24. března do 5. dubna v prostorách Křížové chodby, a to
denně od 10.00 do 17.00 hodin.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne den před zahájením výstavy, která bude v průběhu roku
2012 putovat po brněnských institucích. V červnu se zájemci
mohou na vítězné fotografie podívat v Galerijní tramvaji, v srpnu
se výstava přesune na Krajský
úřad na Žerotínově náměstí,
v září do areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU.
Místa pořádání putovní výstavy
budou průběžně doplňována,
kde se právě výstava nachází,
se zájemci dozví na webových stránkách projektu www.br-

n e n s k y s p o r t vo b j e k t i v u . c z .
Odstartování ročníku 2012 se
uskuteční 1. dubna, přihlásit se
mohou amatérští i profesionální
fotografové. Jedná se o 4. ročník
projektu, který je zaměřen na širokou veřejnost. Cílem projektu je
podpořit nejen sportovní účastníky, ale i jejich přihlížející diváky
a nahodilé i vášnivé fotografy.
Amatérům i profesionálům tak
projekt otevírá cestu, jak zhodnotit
své nejlepší snímky.
Do fotosoutěže se mohou zapojit
soutěžící se snímky pořízenými
v Brně od 1. 1. 2012 do 31. 12.
2012 a nově také fotografiemi
brněnských sportovců reprezentujících město Brno kdekoliv jinde
ve světě. Fotografie budou hodnoceny odbornou porotou, vybranou z profesionálních fotografů,
novinářů nebo sportovců.

Stanislav Chlup, absolutní vítěz ročníku 2010
Projekt je dynamický a aktivní. Na
internetu je vytvořena veřejná
galerie pro hlasování v průběhu
celého roku. Po slavnostním
vyhlášení a předání cen putují
nejlepší snímky v rámci výstavy
po vybraných institucích (školy,

knihovny, krajský úřad, městské
úřady, kavárny, obchodní centra,
atd.) i po významných sportovních akcích. Z fotografií bude
vytvořen kalendář, jehož výtěžek
bude věnován na charitativní účely.
 (red)

Dvoukolová soutěž ve vodním pólu změří síly žáků základních škol

V tomto školním roce chce
oddíl vodního póla SKP Komety Brno, aby turnaje motivovaly
školáky dlouhodoběji, proto je
soutěž uspořádána dvoukolově, v prvním a druhém čtvrtletí
2012.
Soutěž je určena pro žačky a žáky
4. a 5. tříd, tj. pro ročníky 2000,
2001, případně mladší. Jako již
v některých dřívějších ročnících je
i letošní liga podporována městskou částí Brno-střed. Turnaje se
účastní 8 škol, každé družstvo

Projekt
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

s nejméně 10 hráčkami či hráči.
Bude sehráno 20 krátkých utkání.
Počátky vodního póla v Brně lze
datovat do r. 1919, kdy byl v Brně
založen ČVK – Český veslařský
klub. Žilo v městě v symbióze
s plaváním. První zápasový mítink
byl uspořádán v r. 1922, a to za
široké mezinárodní účasti: Budapešti, Bratislavy, Vídně, Magdeburgu a mistra ČR – Slávie Praha.
Po r. 1927 po zaniklém ČVK vznikaly kluby KVS Brno, ČPK Brno,
německý SV Agier a Bar Kochba.
V této době začala rovněž péče
o dorost, aby družstva mužů byla
pravidelně doplňována.
Šlo o hráče dorosteneckého věku,
tedy cca mezi 16 až 18 lety, kteří
se rekrutovali převážně z řad
závodního plavání. Bylo téměř
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pravidlem, že seniorští plavci
těchto klubů byli zároveň hráči
vodního póla.
V průběhu času však nároky jak
na plaveckou, tak na pólovou
výkonnost vzrůstaly a bylo nutno
začít se specializací dříve. Tak se
kolem roku 1970 objevuje družstvo
žactva, tentokrát při hegemonu
plaveckých sportů v Brně, Kometě
Brno. Tento oddíl získal následně
v kategorii staršího žactva 4 tituly
mistrů České republiky, poslední
v r. 2001, kdy se navázalo na titul
mladšího žactva v r. 1998. Tyto
úspěchy byly dílem péče, která
začínala již pro věk 12 let a brzkou
specializaci kompenzovala širokou
škálou doplňkových činností,
vedoucích k všestrannosti.
V té době probíhaly již turnaje

brněnských škol v pólu. První ročníky byly uspořádány ještě před
otevřením Plaveckého stadionu.
Hrály se na otevřeném bazénu
s přihřívanou vodou na Křižíkově
ulici a byly určeny pro věk 12 a 13
let. Tradice pak pokračovala na
Plaveckém stadionu a byla přerušena vždy tehdy, kdy byl Plavecký stadion vyřazen z provozu.
Takto po několikaleté odmlce
uspořádal oddíl vodního póla
Komety Brno v roce 2011 ve spolupráci s Asociací školních tělovýchovných jednot opět turnaj
školní mládeže ve vodním pólu.
Díky výraznému nárůstu krytých
vodních ploch v Brně se podařilo
tradici školních turnajů obnovit.
Více na www.kometaplavani.cz.

(red)

Kultura

Show s odkazem na Michaela Jacksona rozproudí Halu Vodova

Fanoušci Michaela Jacksona si
25. června připomenou třetí
výročí jeho smrti. V Brně si na
jeho vzpomínku mohou zajít
29. března na světovou živou
hudební a pódiovou show.
Král popu podlehl v roce 2009
osudné dávce anestetik Propofol.
Jeho velkolepého návratu na světová pódia se tak jeho fanoušci již
nedočkají. Nyní se jim však nabízí
jedinečná možnost užít si atmo-

sféry živého koncertního vystoupení Michaela Jacksona včetně
všech jeho hitů na vlastní kůži.
Jackson Family Foundation v čele
s hlavou rodiny Josephem Jacksonem zve na Forever King of
Pop show, současnou nejlepší
světovou živou hudební a taneční
pódiovou show s odkazem
Michaela Jacksona. Posluchači
tak mohou oslavit 40 let kariéry
krále popu. Uši a oči dostanou
přesně to, co od živého koncertu

Michaela Jacksona očekávají.
Jedinečná atmosféra jeho živých
vystoupení je v rámci Forever
King of Pop show dotažena
k dokonalosti. Živá 2,5hodinová
muzikálová show nabízí perfektního „živého Michaela Jacksona“,
další vystupující zpěváky, gospel
choir, tanečníky a kaskadéry,
živou doprovodnou skupinu, kostýmy, velkoplošnou videostěnu,
kulisy a další doprovodné efekty.
Zazní všechny hity Michaela

Jacksona, včetně Billie Jean, Beat
It, Thriller, Bad, ABC, I Want You
Back, Black Or White, I Just Can’t
Stop Loving You, Blood On The
Dancefloor a dalších. Fanoušci
se také mohou těšit na autentickou pódiovou prezentaci videoklipů k hitům Thriller a Smooth
Criminal.
Show se uskuteční 29. března ve
20.00 hodin v Hale Vodova. Více
na http://www.ticketpro.cz.

(red)

Zpívané postní rozjímání rozezní v březnu jezuitský kostel

V samotném závěru před koncem postní doby a před zahájením Velikonočního festivalu
duchovní hudby vystoupí
komorní sbor pro duchovní
hudbu Ensemble Versus v kostele Nanebevzetí Panny Marie
(u jezuitů) dne 21. března.
Soubor, založený v roce 2003, se
zaměřuje výhradně na duchovní
hudbu renesance a 20. století
a v jezuitském chrámu již několik
let tradičně uvádí své tematické
koncerty. Dne 21. března večer
představí skladby 16. a 20. století,
které se vztahují ke Kristovu utr-

pení a umučení, k událostem Svatého týdne. Vedle známých
postních motet Orlanda di Lassa,
Josquina Despreze či Francise
Poulenca Ensemble Versus v české premiéře uvede také dvě
z responsorií anglického skladatele
Edmunda Rubbryho (1901–1986).
Na závěr programu symbolicky
zazní Sedm posledních slov Krista na kříži, fascinující skladba současného vlámského skladatele
Alaina De Ley.
Komorní sbor pro duchovní hudbu
Ensemble Versus, se věnuje
výhradně duchovní hudbě 16.
a 20. století. Zejména na poli rene-

sanční polyfonie dnes patří k předním komorním ansámblům, svůj
specifický zvuk a přístup uplatňuje
i při výběru a nastudování soudobých duchovních skladeb. Repertoár sbor buduje v tematických celcích podle liturgických období,
potřebný kontrast a posluchačskou atraktivitu zajišťuje především ona kombinace renesanční
polyfonie a skladeb 20. století.
Kromě adventního, vánočního,
postního a velikonočního programu připravil také „zpívané rozjímání o smrti a vzkříšení“, „antiqua
et moderna“ a „chorální variace“.
Ensemble Versus se však také

podílel na významných vokálněinstrumentálních projektech:
například na provedení Requiem
W. A. Mozarta a A. Salieriho (dirigent Andreas Kröper) s orchestrem Concertino notturno Praha
a sólisty v rámci Smetanovských
dnů Plzeň v únoru 2009, tehdy
v počtu dvanácti zpěváků. Znovu
pod vedením Andrease Kröpera
se v září 2010 podílel s orchestrem EOD na novodobé premiéře gratulační kantáty Antonia
Salieriho v Náměšti nad Oslavou.
Koncert začíná ve 20.00 hodin,
více na www.ensembleversus.cz.

(red)
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Kultura

JazzFest představí zahraniční hvězdy i domácí jazzovou špičku

Pat Metheny

Marta Töpferová

Celkem deset domácích kapel
zařadili do programu pořadatelé jedenáctého ročníku mezinárodního festivalu JazzFestBrno.
Od 10. do 26. dubna se do Brna
vedle zámořských hvězd jako
Brian Blade, Avishai Cohen nebo
Pat Metheny sjede také vybraná
společnost tuzemských jazzmanů
v čele s nejvýznamnějšími hybateli této scény posledních desetiletí.
„Jsme velmi rádi, že naše pozvání
přijala v podstatě celá domácí
špička – od stálic, jako jsou třeba
Milan Svoboda nebo Jiří Stivín,
až po skvělé nové projekty lídrů
nastupující jazzové generace
Libora Šmoldase, Davida Dorůžky nebo Marty Töpferové,“ říká
dramaturg a umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Jazzový kytarista světové úrovně
David Dorůžka vystoupí hned ve
dvou kapelách: jako host mezinárodní sestavy Inner Spaces vedené trumpetistkou Štěpánkou Balcarovou a nejnovější kapely
zpěvačky Marty Töpferové, jež
dlouhodobě spolupracuje s dalším výrazným zástupcem mladší
generace Tomášem Liškou.
Nabídku domácí improvizované
tvorby doplní klavíristé Matej Benko a Jiří Levíček. Publikum se
může těšit na výjimečné domácí
instrumentalisty z kapel Muff,
Milan Svoboda Quartet i big bandu sestaveného ze studentů
nedávno vytvořeného jazzového
oddělení Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně.
Vedle české jazzové elity se představí také celá řada zahraničních
hvězd, jmenovitě vysoce ceněná
nová kapela saxofonisty Donnyho
McCaslina, folk-jazzový projekt
Mama Rosa fenomenálního
bubeníka, kytaristy a zpěváka
Briana Bladea, arménský klavírista Tigran Hamasyan, ruský
trumpetista Alex Sipiagin v dopro-

vodu basisty Borise Kozlova,
kvarteto kytaristy Jonathana
Kreisberga, kultovní izraelský
basista a zpěvák Avishai Cohen
a trio indo-amerického klavíristy
a jazzového vizionáře Vijaye Iyera.
Ty nejluxusnější ozvěny jedenáctého ročníku s dvouměsíčním
odstupem v rámci festivalové letní
série obstará hudební fenomén
Pat Metheny. Ten svůj nový projekt
Pat Metheny Unity Band předvede zdejšímu publiku 28. června
v Bobycentru.
Chybět nebude ani evropský jazz,
sousední Rakousko vyšle výtečné smyčcové kvarteto Radio
String Quartet Vienna, Maďarsko
zase etno-jazzovou sestavu Djabe. Svoji virtuozitu předvede španělský kytarista Albert Vila nebo
pianista Najponk se svým českobritským triem.
JazzFestBrno si zachovává
tradiční a osvědčený formát dvojkoncertů ve vybrané dny, doplněných o populární noční jamsessions. Pokračovat budou
i workshopy špičkových zahranič-

ních umělců na půdě Janáčkovy
akademie múzických umění
v Brně.
V souvislosti se zveřejněním kompletního programu 11. ročníku
festivalu JazzFestBrno byly uvedeny do prodeje vstupenky na
veškeré koncerty.
Pro zájemce, kteří si chtějí naplno
vychutnat festivalovou atmosféru,
byla vytvořena zvýhodněná permanentka umožňující zhlédnout
většinu koncertů, a to s 20 % slevou.
JazzFestBrno nabízí také zvýhodněné ceny jednotlivých vstupenek s 20% slevou abonentům
Filharmonie Brno, seniorům nad
65 let, držitelům průkazu ZTP
a studentům (ISIC), 30% slevu
pak studentům uměleckých škol
s hudebním zaměřením (ISIC).
Podrobné informace o programu
a vstupenkách jsou k dispozici na
www.jazzfestbrno.cz. Informace
ke koncertu Pata Methenyho na
www.patmetheny.cz.


(red)

Obnovenou premiéru Čekání na Godota zahrálo Divadlo B. Polívky
Divadlo Bolka Polívky začalo
hrát v březnu svoji první premiéru v sezoně 2011/2012,
absurdní drama Samuela Becketta Čekání na Godota.
Představení je realizováno ve
spolupráci se Štúdiem L+S. „Bližší
skutečnosti je v případě této
inscenace termín ,premiéra‘ než
,obnovená premiéra‘. Po téměř
deseti letech od premiéry jsme
jiní, obsazení je (až na Bolka) jiné
a svět kolem nás se změnil. Bec-

kett říká, že hra Čekání na Godota
má tolik významů, kolik sedí v hledišti diváků. I ti jsou jiní, než byli
před deseti lety. Sám autor připouští, že o hře neví nic víc, než
ten, komu se ji podaří pozorně
přečíst, že neví o postavách víc,
než to, co hovoří, co dělají, co se
jim přihodí. A neví, kdo je Godot,
ani zda existuje,“ řekl režisér
inscenace Zdeněk Černín.
„Říká se, že vstoupit do stejné
řeky nelze, ale voda plyne a břehy
se změnily. Vstupujeme tedy do
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jiné řeky, i když nese stejné jméno,“ dodal Bolek Polívka.
Čekání na Godota je jevištní báseň
o lidském údělu, o nekonečném
čekání na někoho, kdo by mohl
vnést smysl do lidského života.
Hlavní hrdinové, staří tuláci a klauni Vladimír a Estragon, čekají na
kohosi zvaného Godot, jehož příchod se však každý den odkládá.
Estragon aVladimír čekají na Godota, který jim má něco důležitého sdělit. Nevědí, zda čekají na správném
místě ve správný čas. Čekání si krátí

povídáním, hádkami a usmiřováním, klaunskými výstupy. Stereotyp
a monotónnost jejich čekání přerušují příchody Pozza a jeho otroka
Luckyho a také dítěte, které vždy
znovu přináší zprávu o tom, že pan
Godot dnes nemůže přijít, ale že zítra již určitě přijde. Je možná zajímavé, že inspirací pro vznik této hry
mohl být Beckettův útěk se svou
ženou Suzanne z okupované Paříže
na jih Francie za druhé světové války. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
 (red)

Kultura

Protesty, nepokoje a revolta. Do brněnských kin zavítá Jeden svět

Problematiku nepokojů ve světě bude reflektovat festival
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět
v Brně, který proběhne
19.–27. března.
Již potřinácté ho zde pořádá
obecně prospěšná společnost
Člověk v tísni. Kampaň festivalu

je postavena na postřehu, že
napříč kulturami spojují všechny
veřejné protesty dvě věci – emoce
a vlastnoručně vytvořené transparenty. „V kampani jsme zohlednili gesta, emoce a nástroje, kterými
protestující
hovoří
k establishmentu – spreje, barvy
a fixy,“ uvedla Kateřina Petrášová,
koordinátorka festivalu v Brně.

Festival přinese příběhy protestujících v Egyptě, Tunisu, Bahrainu nebo Íránu, dělníků z čínských
dolů, reprezentantek Afghánistánu v boxu či bezdomovců žijících
na strašnickém hřbitově v Praze.
Náročnější snímky vyvažují dokumenty zaměřené na lidské vztahy,
diváci budou moci zhlédnout
například příběh mladých lidí žijících komunitním způsobem nebo
jejich boj proti plýtvání potravinami v západní společnosti.
Slavnostní zahájení festivalu
19.března v HaDivadle bude opět
spojeno s charitativní dražbou
netradičních uměleckých předmětů. Výtěžek poputuje na stavbu
studny, která zajistí pitnou vodu
pro sirotčinec v Kongu. V dalších
osmi projekčních dnech festivalu
se bude promítat v prostorách,
které s Jedním světem již tradičně
spolupracují – kino Art, Sál Bře-

tislava Bakaly, HaDivadlo a Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně.
Součástí festivalu bude opět
bohatý doprovodný program, který zahrnuje například výstavu
reportážních fotografií Stanislava
Krupaře, vítěze soutěže Czech
Press Photo 2011. Diváci budou
moci navštívit také scénické čtení
knihy Prosím, stručně! od Václava
Havla v rámci projektu Listování,
které proběhne 25. března
v HaDivadle.
Ani letos nebudou v programu
chybět dokumenty, jejichž promítání žákům a studentům organizuje SVČ Lužánky, v centru města v kině Art a Sále Břetislava
Bakaly a pro lepší dostupnost
také v Divadle Líšeň a kině Kryt
v Králově Poli. Bližší informace na
www.jedensvet.cz/brno.

(red)

Dvořákovu Rusalku zrežíroval pro Janáčkovo divadlo Morávek

Sto deset let od svého vzniku
oslavila v roce 2011 jedna z nejznámějších oper Antonína Dvořáka, Rusalka.

Koncem února tuto „pohádku“ pro
malé i dospělé diváky uvedla
v premiéře Janáčkova opera
Národního divadla Brno.
Překrásný příběh, jehož základy

tkví v teskné pohádce dánského
spisovatele Hanse Christiana
Andersena, vypráví o velké lásce, štěstí i bolu ze zklamání
a zoufalství. Na scénách všech
operních divadel ve světě si
Rusalka našla své stálé místo
a její árie znají mnozí, i když nejsou právě milovníci opery.
Novou inscenaci Janáčkovy opery
NDB Rusalka hudebně nastudoval
dirigent Jaroslav Kyzlink, který na
podzim s velkým úspěchem uvedl
premiéru Rusalky v tokijském
Novém národním divadle v Japonsku. V roli prince se v listopadu
v Tokiu představil Peter Berger,
který stejnou roli ztvární v alternaci
s Richardem Samkem v brněnské
inscenaci. Rusalku nastudovala
sólistka Pavla Vykopalová.

Režisérem je Vladimír Morávek,
umělecký šéf Divadla Husa na
provázku. Jedná se o jeho vůbec
první spolupráci s brněnskou operou. Na otázku, co je pro něj hlavním mottem příběhu, Vladimír
Morávek odpovídá: „Pro mě úhelné bude nejspíš to vědoucí tesknění Vodníka, ta schopnost oběti
Rusalky, ten stesk v očích Žínek.
Naše koncepce je pak tato: Chceme vše, co pánové Kvapil s Dvořákem uviděli ve snu, v úctě vyprávět. Ale ne jako barvotisk, ne jako
roztomilost – nýbrž jako mystérium. Mystérium o lásce. Prohře
a spasení.“


(red)
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Rozhovor

Pavel Váně: Sedmdesátka mi zatím ještě zní fakt strašně…
Brněnský muzikant Pavel Váně
se narodil ve Velkých Losinách,
ale dětství prožil v Karlových
Varech. Ptáme-li se tedy po příčinách jeho mladického vzezření
umocněného energickým a pozitivním chováním, musíme dát
zapravdu tvrzení, že to zřejmě
pramení z pramenů. Nejen
z léčebného účinku věhlasného
pramene velkolosinského, to
stran pohybového ústrojí, ale rozhodně nesmíme pominout působení pramenů karlovarských. Ty,
jak známo, mají mnohdy téměř
zázračný vliv na zažívací ústrojí
a játra. Pavel Váně rád děkuje za
oba ty prameny, z pohledu muzikanta hlavně za ten jaterní…

Už třetím rokem vám táhne
na sedmdesát. Jak se cítíte?
Sedmdesátka mi zatím ještě zní fakt
strašně. Beru to tak, že šedesátkou
u mě už asi definitivně skončila
puberta. Docela jsem to zvládl. To,
čemu se říká stárnutí, vnímám jako
dlouhodobý proces, na který se má
člověk celý život připravovat. A navíc
mám pro to i ve světě muzikantské
vzory. Klukům z Rolling Stones Micku Jaggerovi a Keith Richardsovi
bude příští rok sedmdesát a legendární britský bluesman John Mayall
bude mít dokonce osmdesát. Hraje
mu to pořád výtečně. No a já taky
pořád hraju. Když máte pro koho,
tak to funguje.

Vaším životním
majstrštykem je skupina
vzniklá v roce 1968 jako
Progress Organization.
Bylo to tehdy takové malé naplnění
snu ještě mladých kluků – bigbíťáků.
Kapelu jsme založili společně
s bubeníkem Zdeňkem Klukou.Ten
právě opustil slušně zajetou kapelu
Atlantis se zpěváky Hankou
a Petrem Ulrychovými a já jsem
zrovna odešel z taky už dobře zavedených Synkop 61. Chtěli jsme
všechno dělat nově, jinak než všichni ostatní a hlavně – sami za sebe.
Snad se nám to aspoň trochu podařilo. Hned naši první desku vyhlásili
kritici časopisu Melodie Deskou
roku 1972. Bohužel přišla normalizace a nejen bigbíťácké sny šly pak
na dlouhou dobu stranou… Se
Zdeňkem jsme se později rozešli

a zase sešli, vystupovali i s jinými
skupinami, nahráli mnoho dalších
desek, podíleli se na mnoha koncertních i scénických projektech
a teď se kruh pomalu uzavírá společným koncertováním pod značkou
Progres 2.

Jak často vystupujete?
Nevystupujeme už tak často, Progres jsou pro nás takovou třešničkou na dortu muzikantského života,
ale hrajeme spolu rádi a koncerty
bývají vyprodané. Pravdou je, že už
dnes nejsme taková ta klasická
aktivní kapela s ambicemi dobýt
celý svět. Navíc i většina ostatních
muzikantů hraje ještě s dalšími skupinami, tak někdy dost těžko hledám termín pro koncerty. Většinou
se ale termín najde a tak se pak
někdy po úspěšném koncertu
dokonce rozhoří debata na téma,
co dál, co nového…

Kterou písničku
z repertoáru Progresů si
zazpíváte rád i po letech?
Mauglí, Píseň o jablku, ale
i některé další ve vašem
podání stále patří k trvalkám
československých rádií.
Každý náš projekt byl něčím typický
a hodně se lišil od předchozího.
Mám tedy ke každé písni jiný vztah
z různých důvodů. Občas mě docela
překvapí, že ty naše staré pecky
oslovují i dnešní hodně mladé posluchače. Těch bývá dnes na našich
koncertech možná víc než polovina
a snad to nejsou všechno jen nějací
gerontofilové. Myslím, že ty písně
mají silné melodie, a to už dnes není
tak časté. Já ty svoje písně beru prostě jako svoje děti. Taky jim občas
něco odpustím…

V letech 1966–1968 jste dva
roky působil v loni
padesátileté skupině
Synkopy 61. Nazpíval jste
asi nejznámější hit skupiny,
legendární písničku Válka je
vůl.
Synkopy 61 jsou pro mě spojeny
s první velkou příležitostí, s první
kapelou, která už pravidelně veřejně
vystupovala a dokonce i za peníze,
s prvními úspěchy na hudebním
poli. Pro „mlaďocha“ jakým jsem tehdy byl, to byla velká škola a to nejen
hudební (úsměv). Rád jsem si s nimi
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Profil
zahrál „Válku“ i při jejich loňských
výročních koncertech.

Máte ještě nějaké umělecké
ambice? Chcete s muzikou
ještě něčeho dosáhnout?
S větší životní zkušeností už nemám
osobní ambice tak velké. Ale samozřejmě, stále skládám, stále nahrávám, stále něco produkuji. Stále taky
věřím, že něco z toho osloví posluchače a ono se to docela daří. Snažím se udržet si kontakt i s mladšími
muzikanty, občas s nimi hraji, často
spolupracuji jako producent. Ale už
nejde o život…

Je to náhoda nebo záměr,
že váš nejbližší koncert
v Brně se uskuteční přesně
třiačtyřicet let po vašem
vůbec prvním koncertu
– 3. dubna?
Je to opravdu náhoda, až teď jsem
si toho všimnul, ale pěkná náhoda… S Progres vystupujeme v současné době asi v nejsilnější sestavě
celé naší historie. To nám umožní
odehrát v Semilasse reprezentativní
průřez všemi našimi alby i scénickými projekty. Některé skladby předvedeme posíleni o hostující dechovou sekci, určitě to ještě víc přiblíží
originální zvuk původních nahrávek.
Další, už ale záměrnou náhodou,
je zařazení části Dialogu s vesmírem v původním multimediálním
provedení téměř přesně po 30
letech od posledního uvedení této
první audiovizuální opery, s níž jsme
slavili obrovské úspěchy na přelomu
70. a 80. let. Na ten koncert 3. dubna
se moc těším.

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Pavel Váně, kytarista, zpěvák,
skladatel, kapelník a producent
se narodil 23. února 1949 ve Velkých Losinách. Základní školu
a gymnázium absolvoval již
v Brně, kterému zůstává věrný
doposud. V letech 1968–70 studoval psychologii na Filozofické
fakultě Univerzity J. E. Purkyně,
kde také v letech 1977–80 externě studoval hudební vědu. Soukromě se učil hrát na klavír, ale
do brněnského hudebního dění
se po otcově vzoru zapojil jako
kytarista a zpěvák. V letech
1964–66 to byli Beatmongers
a Fellows, poté dva roky Synkopy 61. V roce 1968 spoluzaložil
skupinu Progress Organization.
V letech 1970–71 vystupoval
s bratislavským souborem Collegium Musicum, v roce 1971
hrál krátce v Atlantisu, skupině
sourozenců Hany a Petra Ulrychových, od roku 1972 doprovázel Marthu a Tenu Elefteriadu
ve Skupině Aleše Sigmunda,
poté Boba Frídla se Skupinou
Jana Sochora. S obnovenou
skupinou Progres 2 zahájil éru
velkých scénických projektů,
v roce 1978 měla premiéru první
československá rocková audiovizuální opera Dialog s vesmírem. Do brněnské hudební
mapy se zapsal také skupinami
Bronz, VKV a Bowle. Po roce
1989 pracoval jako dramaturg
a ředitel programu v Rádiu Krokodýl, byl i spolumajitelem Rádia
Jih. V současné době produkuje
a režíruje hudební snímky a stále aktivně vystupuje. Je ženatý,
se ženou Mirkou má dvě dcery,
Petru a Terezu. Starší Petra ho
nedávno překvapila pozváním
na vystoupení svojí skupiny,
s níž hraje na baskytaru.

Volný čas
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Volný čas

Velikonoční vajíčka budou děti hledat v lanovém Jungle Parku

Třetí ročník zábavné velikonoční akce pro děti spojené se zaječím karnevalem připravilo lanové centrum Jungle Park v Brně
Pisárkách.
Na velikonoční sobotu 7. dubna
vypukne od 10.00 do 13.30 hodin
v lanovém parku a jeho okolí Hon
na velikonoční vajíčka. Na děti
čeká letos úctyhodných 4500 vajíček poschovávaných v lese, již

tradičně se mohou těšit na soutěže a hry s velikonoční a přírodovědnou tématikou, pletení velikonočních pomlázek, vyrábění
píšťalek či malování na obličej
s jarními motivy.
Při hledání vajíček budou děti rozděleny do tří věkových kategorií,
na závěr honu proběhne losování
o permanentky do lanového centra na letošní rok. V lese budou
schovaná také 3 „zlatá“ vajíčka,

na jejich nálezce čeká živý králíček či křeček s celou pečovatelskou výbavičkou.
Pro 10 nejhezčích zajíčků jsou
připraveny marcipánové velikonoční dorty a pro všechny účastníky honu možnost návštěvy
lanového centra za poloviční cenu
(10.00–17.00 hodin). Začátek
akce je v 10.00 hodin v parku
u Pavilonu Anthropos, vstupné
50 Kč/dítě. Pro předem zaregi-

strované děti soutěž o dva lístky
na představení Cirque de Solei,
více informací na www.junglepark.cz.

(red)

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Hudební nešpory v Červeném kostele slaví jubilejní desátý ročník

Jubilejní desátý ročník zahájí
1. dubna v 19.30 hodin Dómský
komorní sbor Brno a Brněnský
filharmonický sbor Beseda
brněnská.
Ti pod vedením Dagmar a Petra
Kolařových provedou Křížovou
cestu s Matkou Páně od Zdeňka
Pololáníka a Kantátovou tvorbu
pro smíšený sbor od Johanna
Sebastiana Bacha. Obdarováno
tentokrát bude středisko Diakonie
ČCE Betlém v Kloboukách
u Brna, kde s láskou a příkladným
nasazením pečují o dospělé lidi
s těžkým tělesným postižením
a Domov Narnie v Morkůvkách,
který poskytuje sociální a výchov-

nou péči dětem s vážným mentálním a kombinovaným postižením. Biblické zamyšlení bude mít
Jiří Gruber.
Na další večery roku 2012 naše
pozvání přijali: Boni pueri – Český
chlapecký sbor z Hradce Králové,
Musica bellissima – Praha, Graffovo kvarteto, Martin Jakubíček
a jeho hosté z Brna, Jan Pospíšil
a jeho hosté z Bratislavy.
Mně už nezbývá než vás co nejsrdečněji na Hudební nešpory do
Červeného kostela pozvat.
Myšlenka pořádat hudební nešpory, při kterých bude k posluchačům v tomto nádherném architektonickém skvostu, kterým kostel
Jana Amose Komenského beze-
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sporu je, promlouvat hudba a slovo a v neposlední řadě také naše
snaha pomoci nestátním organizacím pracujícím v sociální oblasti, došla naplnění v dubnu 2003.
Nápad organizátorů, kterými jsou
sbory Českobratrské církve evangelické v Brně I a Brno-Husovice,
našel pochopení také u hudebníků a v průběhu let se zde vystřídala řada umělců.
Namátkou některé jmenuji: Janáčkovo kvarteto, Richard Novák,
Čeští komorní sólisté, Bratislavský chlapčenský zbor, Czech virtuosi, Kantiléna – sbor dětí při FB,
Wallingerovo kvarteto, QVOX,
Gentlemen Singers Hradec Králové, Brněnský kontrabasový

orchestr, Čelisti – Bratislava, Petr
Kolař, Brněnský filharmonický
sbor beseda brněnská, Detský
spevácky zbor Slovenského rozhlasu a další. Biblické slovo promlouvali Olga Tydlitátová, Jiří Gruber a Štěpán Hájek.
A že vybraná sbírka dorazila tam,
kde byla potřeba, o tom svědčí
děkovné dopisy obdarovaných.
Jsou to střediska Diakonie ČCE
v Brně, Kloboukách u Brna a Myslibořicích a občanská sdružení
Gabriela – Hospic sv. Alžběty,
Naděje v Brně a Handicap Brno.
V průběhu let se ustálil počet
večerů, který každoroční projekt
obsahuje, totiž jarní a podzimní
část.
 Lydie Pospíšilová

Volný čas

Tradiční závod Běh Lužánkami přivítá a zahájí atletické jaro

V sobotu 17. března se v městském parku Lužánky od 9.00
hodin uskuteční mezinárodní
běžecký závod ČPP Běh Lužánkami 2012.

Běh Lužánkami patří k nejvýznamnějším tradicím brněnské
atletiky a je považován za tradiční
zahájení atletické sezony. Prestiž
této akce je dán nejen historií, ale

také důstojným prostředím brněnského parku.
„V loňském ročníku vyhrál hlavní
závod mužů vytrvalců přesvědčivě Albert Minczér z Maďarska,
druhé místo obsadil brněnský Jiří
Homoláč a třetí byl Daniel Kállay
z Maďarska. V závodě žen kralovala maďarská vytrvalkyně Ildikó
Papp před Kateřinou Doubkovou
z Ivančic a Gabrielou Táborskou
z Olomouce,“ uvedl ředitel závodu
Ing. Karel Walter.
Kvalitně obsazené pole elitního
závodu se očekává i letos. Traťový
rekord má hodnotu 23:03 a drží
ho polský vytrvalec Jakub Burghardt z roku 2008.
„Očekáváme již teplejší jarní
počasí a kvalitní časy. Letošní
podmínky pro zimní přípravu byly

pro vytrvalce místy drsné, ale přípravu na olympijský rok 2012 jistě
nepodcenili,“ dodal Walter.
Závod se uskuteční v 16 věkových
kategoriích za každého počasí,
zázemí bude vytvořeno v SVČ
Lužánky.
Záštitu nad 67. ročníkem převzal
starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.
Nejstarší brněnský běžecký
závod pořádá atletický klub AC
TRACK & FIELD Brno ve spolupráci s Agenturou Walter. Oficiální
webové stránky běhu jsou
www.behluzankami.cz, jsou zde
propozice, fotogalerie, čestná listina vítězů a další informace o historii běhu.
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20 LET KLUBU

březen/duben 2012

březen/duben 2012

pátek 16. března, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

úterý 3. dubna 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa

středa 14. března v 19.30 hod.
ORION a FALEŠNÁ KARTA
Večer trampské hudby

sobota 17. března, 10.15 a 15.30 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

středa 4. dubna 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa

čtvrtek 15. března v 19.30 hod.
LEPORELO a hosté
Progresivní folk

pondělí 19. března, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

úterý 10. dubna 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

úterý 20. března, 19.00 hod.
Improvizační večer

úterý 10. dubna 19.00 hod.
Večer scénického čtení

středa 21. března, 8.30 a 10.15 hod.
Urašima a mořská princezna

středa 11. dubna 9.30 hod.
Merlin

čtvrtek 22. března, 9.30 a 19.00 hod.
Zmatek nad zmatek
sobota 31. března, 15.30 hod.
Stvoření světa
PREMIÉRA!
pondělí 2. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Stvoření světa

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

úterý 20. března v 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ Jiřího ČERNÉHO
čtvrtek 22. března v 19.30 hod.
235. Večer P.T.O.:
OZVĚNA a hosté
pátek 23. března v 19.30 hod.
DIVADLO F-TEATR
(divadlo FACKA)
Cirkus dell arte aneb Harlekýno strůjcem
manželského štěstí
úterý 27. března v 19.30 hod.
JAN BURIAN
Cestovatelský večer-Chile
středa 28. března v 19.30 hod.
PRAETORIAN
Rocková kapela z Uh. Brodu v programu
k novému 2CD METRO
čtvrtek 29. března v 19.30 hod.
COURAGE
Křest nového CD
úterý 3. dubna v 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Setkání začínajících i pokročilejších literátů
čtvrtek 5. dubna v 19.00 hod.
THE GLASS ONION
(The Beatles revival)

pátek 13. dubna v 19.30 hod.
LAV-LAV
Akustický rock
Koncert se koná v rámci projektu Music
Point

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

V KVĚTNU připravujeme:
Píšete do šuplíku?, Frank Zappa Quartet,
Mascara, F.T. PRIM a Careta,
Ozvěna a hosté,
Ro(c)kování Jiřího Černého,
Nebeztebe, Luboš Pospíšil, Jan Burian,
Hrozně a Dědovy blechy
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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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KONEC
LIKVIDACÍ

PRIVATIZACE BYTŮ
VE VAŠICH DOMECH

Šance k naprosto neuvěřitelně výhodnému nákupu
v tyto dny. Pouze nyní Vám při placení odečteme naprosto neuvěřitelných a již nikdy se neopakujících

NEMÁTE FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ODKOUPENÍ VAŠEHO
BYTU, KTERÝ JDE DO PRIVATIZACE?
MÁTE DLUH NA NÁJMU NEBO EXEKUCI NA VAŠEM BYTĚ?

–60 % NA VŠE !

✓ máme osvědčené řešení při odkupu vašeho bytu
✓ dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených klientů
✓ nabízíme kompletní řešení a poradenství při
privatizaci bytů
✓ BEZPLATNÁ KONZULTACE, 13tiletá praxe kanceláře

Naposledy! Již konec, přijďte! Naše nízké ceny jsou
nyní ještě nižší.

Tel. 542 210 700, 603 236 056, 733 130 969

www.modaprostejov.cz
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BRNO, OC OMEGA, Nám. Svobody 9

budova se zelenými okny - 1. patro, z eskalátoru napravo

