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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Měsíc únor je ve své většině zasvěcen lidem narozeným ve znamení Vodnáře. Vodnáři se nehoní
za majetkem. Považují duševní život za mnohem
důležitější. Mají silně vyvinutou intuici. Mimoto
jsou to také velcí romantici. Mají rádi bezprostřední
kontakt s přírodou. Vodnáři si většinou vybírají
tzv. volná povolání. Chtějí být pány svého času,
ale čas mnohdy postrádají. Jsou to ale lidé všestranní a velmi vynalézaví. Rádi experimentují.
Možná právě proto je mezi lidmi narozenými
v tomto znamení mnoho významných myslitelů,
badatelů a umělců. Ke známým Vodnářům patří
také umělci spjatí s Brnem – Wolfgang Amadeus
Mozart, Miloš Štědroň, Jaromír Hnilička, Milan
Chladil… Všichni tito a mnozí další mají s Brnem
společný ještě mikrofon Českého rozhlasu Brno,
za nímž při skutečných nebo fiktivních rozhovorech s nimi seděla naše únorová osobnost, autor,
redaktor a moderátor Josef Veselý. Samozřejmě
Vodnář.
Pokrač. na str. 12

roku
Začátek lovická
říd
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Music Point, projekt MČ Brno-střed pro
začínající hudebníky dostal celoroční podobu
Loňské prázdninové koncerty na náměstí
Svobody a v parku na Moravském náměstí
měly velký ohlas, takže pro letošní rok se
nabídka míst, termínů a akcí, na nichž se
mohou prezentovat začínající či méně známí hudebníci v rámci projektu Music Point,
výrazně rozšíří.
„Konkrétně to tedy znamená, že si písničkáři
či kapely mohou vždy jeden pátek v měsíci
zahrát v Klubu Leitnerova, jehož činnost Brno-střed finančně podporuje, dále na akcích radnice pro veřejnost či na trzích a festivalech,
které centrální brněnská městská část pořádá
na hlavních brněnských náměstích,“ uvedl
starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka a dodal: „Koncertovat se bude samozřejmě také v létě. Podle zájmu muzikantů
Zveme občany na
9. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

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

a podle toho, co dalšího se v Brně bude dít,
postavíme scénu jak na náměstí Svobody, tak
v parku na Moravském náměstí, který se lépe
hodí pro rockové kapely, a případně i na nádvoří naší radnice na Dominikánské 2, kde
bychom rádi uvítali především komorně laděnou muziku.“ Celkově je na období březen až
prosinec připraveno 31 různých míst a akcí,
na nichž je možné se v rámci Music Pointu
ukázat.
Jednotlivá vystoupení nejsou honorována,
pořadatelé však hradí veškeré další náklady
spojené s produkcí, tedy například pronájem
pódia, ozvučení či propagaci. Hudebníci tak
dostanou možnost představit se za kvalitních
podmínek a před publikem v řádech od několika desítek až po tisíce posluchačů.
Pokud jde o výběr interpretů, tak ten nebude
ani v letošním roce nijak zásadně dramaturgicky omezován. „Stále se držíme principu
takzvané open scény – prostor by měl dostat
prakticky každý, kdo je schopen sestavit
nejméně třičtvrtěhodinový hudební blok.
Pokračování na straně 5

Také v roce 2012 zve radnice
městské části Brno-střed
děti s rodiči i bez nich,
dospělé i seniory na množství volnočasových, společenských, kulturních,
vzdělávacích či lehce sportovních akcí. Pro rodiny
letos pořádáme hned šestnáct aktivit, přičemž
tou první bude již 26. února Karneval na radnici. Rozběhly se také pravidelné cykly přednášek, Posezení u cimbálu a pro velký
úspěch jsme opět připravili cyklus koncertů
Filharmonie Brno seniorům, který začíná
28. března. Pokračovat budou také naše trhy
a festivaly na hlavních brněnských náměstích
– třeba Velikonoční slavnosti chystáme v termínu 30. března až 6. dubna. A organizovat
budeme i naše dlouhodobé projekty – Bezpečiádou pro malé i velké počínaje a Music
Pointem se spoustou dobré muziky konče.
Věřím, že si z této pestré nabídky, s níž vás
budeme ve zpravodaji průběžně seznamovat, každý vybere to, co ho potěší a pobaví.

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Rozhovor s tanečnicí
Kateřinou
H. Hanzlíkovou

Stalo se v naší městské části

Koupaliště na Kraví hoře hostilo již 8. ročník plaveckého závodu
pro žáky a handicapované s názvem O pohár Svrateckého údolí
Tradiční závod pro žáky základních škol a handicapované
plavce se ve Sportovním
a rekreačním areálu Kraví hora
konal 20. prosince loňského
roku.
Toto předvánoční sportovní setkání bylo určeno žákům základních
škol města Brna ve věku od 12 do
15 let a přizváni byli také tělesně
handicapovaní plavci. Celkem se
zúčastnilo 120 plavců z desíti
základních škol, plavce s tělesným
postižením reprezentovali sportovci z Kontaktu bB.
Soutěž proběhla v příjemné
atmosféře plné vzájemného
povzbuzování v plaveckých disciplínách 50 m volný způsob, 50 m
prsa a 50 m znak. Dále byla do
programu zařazena štafeta na
4҂ 50 m volným způsobem, kde
v kategorii starších žáků i starších

Akci

podpořila

žákyň triumfovala družstva ZŠ
Bakalovo nábřeží.
Každoroční specialitou závodu,
při které plavci zažívají spoustu
legrace, byla štafeta na nafukovacích lehátkách na trati 4҂ 25 m.
Zde nejrychlejší čas naměřila
elektronická časomíra družstvu
ze ZŠ Jasanová.
Finále závodu patřilo štafetovému
závodu týmů zastupujících jednotlivé městské části a sbor hasičů, městských policistů a veteránských mistrů světa. Z vítězství
se radovala štafeta osobností
městské části Brno-Bystrc, která
zvítězila nad týmem veteránů
a štafetou Žabovřesk. V těsném
závěsu za ní, a tedy na čtvrtém
místě, skončila štafeta reprezentující Brno-střed.
Při slavnostním vyhlášení předal
Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ
Brno-střed, společně se starosty
městských částí Žabovřesky
a Bystrc pamětní listy, medaile
a pěkné ceny těm nejlepším. Akce
proběhla za finanční podpory
městské části Brno-střed.

(red)
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Filmový festival zimních sportů vystřídá Expediční kamera

Filmový festival zimních sportů
se za přispění městské části
Brno-střed uskutečnil 21. listopadu loňského roku. Organizátor brněnské sdružení Naboso
již nyní zve na březnovou Expediční kameru.
„Na více než 280 diváků čekalo
v sále B. Bakaly čtyři hodiny špičkových filmů o sněhu, ledu, extrémním lyžování a mnoho dalších zimních ,šíleností‘. Kulturní program
byl doplněn o výstavu fotografií se
zimní tematikou, ochutnávkou čajů
a možností vyzkoušet tzv. Fofr ran-

de – zaměřené hlavně na sportovce a cestovatele,“ představil zimní
festival Pavel Pichler ze sdružení
Naboso.
Filmový festival probíhal v 77
městech České republiky a v Brně
se uskutečnilo vyvrcholení této
akce, která je zimní odnoží již
zaběhlého a tradičního festivalu
– Expediční kamera. Ten, stejně
jako Filmový festival zimních
sportů, pořádá v Brně brněnské
sdružení Naboso.
„Naboso sdružuje lidi, kteří ve své
volné chvíli rádi objevují krásy přírody nejen naší malé země, ale

i o kousek dál u našich sousedů.
Lidi, kteří rádi šlápnou do pedálu
a projedou se krajinou, lidi, kteří
se umějí chovat v přírodě a k přírodě,“ dodává Pichler.
Pro své členy pořádá sportovní
akce, workshopy, přednášky
a zaměřuje se i na pořádání festivalů o cestování. Již třetím rokem
slavnostně zakončuje celorepublikový festival Expediční kamera,
který se těší, nejen v Brně, velké
oblibě.
Letošní ročník se uskuteční
15. března v sále B. Bakaly od
18.00 hodin. Návštěvníci se

mohou těšit na čtyři hodiny filmů
o dobrodružství, divoké přírodě,
extrémních zážitcích i sportech.
Připraven je opět bohatý doprovodný program, včetně ochutnávky čajů, hudebního vystoupení,
výstavy fotografií a soutěže o hodnotné ceny. Více informací o festivalu na www.naboso.org.

(red)

Akci

podpořila

Ples před oponou vydražil milion korun pro tělesně postižené

Charitativní aukce
Jeden milion korun vydražil
Marek Eben na třetím ročníku
Plesu před oponou, Reprezentačního plesu města Brna. Ten
proběhl 14. ledna v noci
v Mahenově divadle.
Zhruba hodinu trvala charitativní
dražba, v níž mohli zájemci získat
umělecké předměty, zájezdy,
šperky, limitovaný soubor atraktivního alkoholu či luxusní zaříze-

Glenn Miller Orchestra
ní. Vyvolávací cena jednotlivých
darů byla vždy zhruba o polovinu
nižší, než činila jejich původní
hodnota. Celkový součet dražby
se vyšplhal na 486 000 Kč. Posléze primátor města Brna Roman
Onderka tuto cenu zaokrouhlil na
500 000 a vyzval návštěvníky plesu, aby ještě vydražené finanční
prostředky zvýšili podle svých
možností.
Vedle podnikatelů se k navýšení

závěrečné ceny přidali i další hosté: např. student Janáčkovy akademie múzických umění či
důchodce, který Kociánce věnoval svůj jeden měsíční důchod.
Celkově se suma pro Ústav
sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka vyšplhala na jeden milion korun.
Kociánka je otevřené zařízení pro
týdenní a celoroční pobyt dětí
a mládeže. Poskytuje služby

sociální péče a podporu dětem
a mládeži s tělesným a druhotným
mentálním postižením, které podstatně snižuje normální způsob
jejich výchovy, vzdělání a přípravy
na povolání. Příprava na sociální
začleňování a povolání je realizována ve spolupráci se speciálními
školami, brněnskými středními
a vysokými školami. Další informace www.kocianka.cz.

(red) Foto Jana Hallová
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Na kluzišti na Nových sadech bruslil s dětmi v maskách drak i obr
Více než třicítku dětí v maskách
i bez nich přivítali na kluzišti na
Nových sadech v neděli 15. ledna herci divadla Koráb Radim
a Petra.
Provedli je Veselým karnevalem
na ledě, který uspořádala Veselá
kavárna. Pro bruslaře si připravili
nejen hravé písničky, ale hlavně
spoustu zajímavých soutěží.
Mnohé děti stály na bruslích
poprvé, proto se nejdříve s ledem
a jeho záludnostmi seznamovaly
– někdy s úsměvem, jindy přišly
na řadu i slzičky. Po chvilce však
všechny zkoušely jízdu v podřepu, na jedné noze, pozadu, dělaly
holubičky a dokonce nacvičily jízdu ve stylu Martiny Sáblíkové.
Mezi další náročné disciplíny pat-

4
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Únor 2012

řila jízda s hula-kruhy, trpasličí
sběr a hod balonků či ptačí projížďka. Odvahu dětí vyzkoušel
drak a naučit se bruslit přišel i dobrácký obr, který u dětí i rodičů
vzbudil velké nadšení.
Vyhodnoceni byli nejrychlejší,
nejšikovnější, nejelegantnější
a nejladnější bruslaři, drobnou
odměnu získaly také všechny
děti, které přišly v maskách.
Záštitu nad akcí převzal starosta
městské
části
Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.

(red)

Akci

podpořila

Informace za radnice

Radnice MČ Brno-střed pokračuje v úspěšném projektu Music Point
Pokračování ze strany 1
Potřebujeme alespoň nějakou
nahrávku a pár informací o zájemcích – jde pouze o to, abychom
byli schopni program rozumně
poskládat tak, aby si na své přišli
nejen účinkující, ale i diváci,“ řekl
starosta Šťástka. Podle něj stále
platí, že se jedná o velmi otevřenou aktivitu, jejíž definitivní podobu mohou výrazně ovlivnit právě
muzikanti.
Nápad vytvořit Music Point –
místo pro dobrou muziku v centru
Brna – vznikl začátkem roku
2011. Původně se mělo na náklady radnice městské části Brno-střed zakoupit jen základní tech-

nické vybavení, jako jsou kytarové
či basové zesilovače, a dohodnout místo, kde by si mohli začínající muzikanti zahrát. Nakonec
dostal premiérový Music Point
podobu stálého pódia na náměstí
Svobody u Morového sloupu,
odkud zněla po celé léto, téměř
každý pátek, pestrá směsice
žánrů. A první ročník projektu
zakončil festival v parku na Moravském náměstí, na němž své
hudební umění předvedlo sedm
účinkujících.
Druhý rozšířený ročník Music
Pointu opět připravuje radnice
městské části Brno-střed a její
kulturní a vzdělávací středisko.

Posluchači i hudebníci najdou
všechny potřebné informace na

webových stránkách projektu
www.music-point.cz.
 (red)

Koncertní cyklus Filharmonie Brno seniorům probíhá i v roce 2012

První koncert z cyklu Filharmonie Brno seniorům bude patřit
28. března houslistkám Due in
Eterno.

V loňském roce se
senioři a obyvatelé
města Brna vůbec
mohli těšit z cyklu čtyř
koncertů, který si pro
ně připravila radnice
Brno-střed ve spolupráci s Filharmonií
Brno. Protože se koncerty setkaly s mimořádným ohlasem ze
strany posluchačů,
bude cyklus pokračovat i v letošním roce.
Podobně jako v loňském roce budou převažovat mladí interpreti, kteří
přinášejí zajímavé oživení do českého interpretačního umění.
Prvním z účinkujících bude houslové duo s názvem Due in Eter-

no. Jeho členy jsou houslistky Ivana Frajtová a Ivana Kovalčíková
– ty se poprvé setkaly již před 15
lety ve Slavičíně ve třídě uznávané houslové pedagožky Jaroslavy
Staňkové. Právě ona své žačky
již v dětství přivedla ke komorní
hře a umožnila vznik houslového
dua, které začalo sbírat hudební
vavříny již v roce 1994 a od té
doby zaznamenalo mnohé další
soutěžní i profesionální úspěchy.
Během 15leté spolupráce prošly
členky Due in Eterno dlouhou
cestou vzájemného poznávání
a společného vývoje. Takto
vykrystalizoval celistvý hudební
celek stmelený dokonalým
hudebním a především lidským
porozuměním. Propojení dvou
tolik rozlišných povah a tempera-

mentů působí jako živá voda ve
stojaté vodě dnešní vážné hudby.
Jedna druhé si nejsou kopiemi,
jak by se na první pohled mohlo
zdát, ale ani na sebe nenaráží
odlišnost jejich hudebního rukopisu. Svou koncepci staví na podkladě vzájemného prolínání,
ovlivňování a doplňování se.
První koncert cyklu Filharmonie
Brno seniorům se uskuteční
28. března v 17.00 hodin v sále
radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2. Vstupenky v ceně 50 Kč se prodávají
v CVČ Botanka, Botanická 13,
tel.: 541 238 664, 725 871 752,
a to ve všední dny v časech
9.00–12.00 hod. a 14.00–18.00
hod.

(red)

Celkem 6,5 mil. korun investovala radnice MČ Brno-střed do opravy
tělocvičny a keramické dílny na Základní škole náměstí Míru
Stavební práce proběhly
v rekordně krátké době dvou
měsíců. Slavnostní otevření
v pondělí 9. ledna zahájilo provoz nově zrekonstruované tělocvičny a keramické dílny.
Tělocvična dostala novou palubovku, obložení stěn, mříže na
okna i kryty na topná tělesa
a všechny fixní prvky od ribstolů,
košů na basketbal až po kruhy.
Nyní tělocvična poskytuje kvalitní
a bezpečné zázemí pro výuku
tělesné výchovy.

Keramická dílna prošla zásadní
renovací také díky sanaci celé
školní budovy proti vlhkosti. Prostory byly rozšířeny, nově zřízeno
bylo sociální zařízení, vyrovnána
podlaha. Škola dovybavila učebnu novým nábytkem, takže nyní
u žáků oblíbené tvoření probíhá
ve zcela novém prostředí.
Z původní dílny zůstal zachovaný
pouze hrnčířský kruh a vypalovací
pec.


(red)
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Názory

Výzva pro nájemce obecních bytů naší městské části
Městská část
Brno-střed se
rozhodla zavedením Seniorského programu
pomoci seniorům
žijícím
v obecních bytech svěřených městské části
Brno-střed. Tento program však
otevírá cestu nejen pro seniory,
kteří již nemohou příliš ovlivnit
svůj příjem, ale i pro nájemce
obecních bytů, kteří hledají větší
a komfortnější bydlení. Seniorský
program je určen také rodinám
s dětmi, obývající mnohdy malometrážní byty a v blízké budoucnosti chtějí pro svoji milovanou
drobotinu či dospívající mládež
vytvořit lepší zázemí. Před nedávnem jsem četl článek, kde
autor oslovil příslušníky různých
evropských národností a konstatoval, že např. Švédové se cítí

mladí do 35 let a naproti tomu
Řekové se vidí mladí do 50 let.
Nevím, článek neuváděl, jak se
cítí Češi či Moravané, ale vím, že
je dobré hranice nevnímat, bourat zavedené a mnohdy zkreslující pohledy a navzájem bezproblémově spolu komunikovat.
Proč se tak obšírně o těchto
věcech rozepisuji? Seniorský
program má jasné vymezené
hranice, ale rád bych je smazal.
Pomozme si navzájem. Tato má
výzva se obrací právě k té mladší skupině. Věk odchodu do starobního důchodu stoupá a stejný trend sleduje i nájemné.
Včerejší mladí jsou dnes starší,
dnešní mladí budou starší. Čas
nikdo nezastaví. Vraťme se tedy
na začátek. Navštivte nás,
písemně oslovte, mladí i senioři,
ať vám městská část může
pomoci. Proč se tak hlasitě
ozývám? Konec regulace ná -

jemného ve městě Brně se
blíží. Co nevidět budou zase
Vánoce a 31. prosinec 2012

hned po nich – konec regulace.

Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta (ČSSD)

Výzva: Seniorský program pro rok 2012
Vyzýváme všechny seniory, kteří
jsou nájemci obecních bytů
v domech ve správě městské
části Brno-střed a kteří se mohou
nacházet ve složité situaci související s úhradou nájemného
a služeb, aby se v případě zájmu
písemně obrátili na Odbor bytový
Úřadu městské části Brno-střed
s žádostí o zařazení do seznamu
seniorů, kteří mají zájem o výměnu bytu. 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.

Informujeme

Předlužení domácnosti v některých případech končí rozvodem
Občanská poradna Brno se
dlouhodobě věnuje dluhovému poradenství pro lidi, kteří
upadli do dluhové pasti.
Velmi často se na poradnu obracejí lidé, kteří se v důsledku předlužení své domácnosti rozhodli
ukončit manželství či vztah se
svým partnerem. Prvotním impulsem bývají dluhy jednoho z partnerů, které vznikly z podnikání či
jeho nezodpovědným nakládáním s penězi. Ovšem s dluhy, které vznikly během manželství, je
problém, že věřitelé nerozlišují,
který z partnerů je za jejich vznik
odpovědný. Dlužníky jsou oba
stejnou měrou. Do určité míry lze
situaci řešit právě rozvodem, kdy
se v rámci vypořádání společného jmění manželů partneři
dohodnou, komu připadne odpovědnost za splácení daného
závazku. Pro věřitele však toto
ujednání není závazné a může
splacení i nadále vymáhat po
obou z manželů. Ten z nich, který

byl podle předchozího ujednání
tímto poškozen, může až zpětně
po bývalém partnerovi zaplacenou částku vymáhat.
Do určité míry lze situaci předejít
zúžením společného jmění manželů, kdy majetek je převeden jen
na jednoho z nich – nesmí zde
však jít o záměr poškodit věřitele,
který se i nadále může např. v případě exekuce domáhat tohoto
majetku, má-li podezření, že k převodu došlo s úmyslem vyhnout se
placení závazku.To neplatí jen pro
manžele, ale v případě převodu
majetku pro všechny blízké osoby.
Aby předlužení domácnosti nevyvrcholilo v osobní tragédii či rozpad rodiny, je vhodné řídit se několika základními pravidly:
1. Neignorovat problémy, samy
od sebe nezmizí.
2. Nevzdávat pokusy o dohodu
s věřiteli, když je jednání
s nimi obtížné a odmítají úvodní návrhy.
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3. Nenechat se pod nátlakem
nebo dobrovolně vmanipulovat do slibů, které nelze splnit.
4. Nepůjčovat si peníze na splacení starších dluhů. To se týká
zejména kreditních karet nebo
karet pro platby v obchodech.
5. Nebát se požádat o radu
odborníka.
Občanská poradna Brno realizuje od června 2010 projekt „Kvalifikované dluhové poradenství“,
díky kterému poskytuje bezplatné poradenství obyvatelům

Brna, kteří upadli do pasti dluhů.
Během prvních dvanácti měsíců
realizace projektu využilo této
služby na pět stovek lidí.
Dluhoví specialisté Občanské
poradny pomáhají v orientaci
v otázkách exekucí, při vyjednávání s věřiteli, podání insolvenčních návrhů či sestavení finančních plánů. Více informací na
www.poradnabrno.eu, na tel. čísle 545 241 828 a e-mailu poradna.brno@volny.cz nebo osobně
na Anenské 10.


(red)

Revír Střed Městské policie má nového vedoucího
Městská policie oznamuje
změnu na pozici vedoucího
revíru Střed, který sídlí na ulici Křenová 288/4.
Šéfem revíru se stal Petr Bouček, jeho zástupci jsou Bc. Ra-

dek Hála a Jan Šmehlík. Telefonické spojení (543 566 111
a 543 210 749) zůstává beze
změn. Ke komunikaci se strážníky lze rovněž využít kontaktní
formulář na www.mpb.cz.

(red)

Informujeme

Internetová encyklopedie Brna zahrnuje 475 objektů z Brna-střed
S pomocí dotace od radnice
Brno-střed se Internetová
encyklopedie dějin Brna rozšířila o ulice, stavby a objekty
v městské části Brno-střed.
„V rámci čerpání dotace byly provedeny programové úpravy
v encyklopedické sekci Objekty.
Zaměřili jsme se na současné i již
dávno neexistující pomníky,
pamětní desky, sochařské realizace, atd., nacházející se na území městské části Brno-střed,“
upřesnila za autorský kolektiv Jitka Šibíčková.
Bylo doplněno i několik desítek

nových záznamů a obrazového
materiálu. Počet objektů, které
jsou propojeny na tuto městskou
část, dosáhl čísla 475. Všechna
hesla jsou navázána i na ostatní
tematické okruhy encyklopedické
databáze (osobnosti, ulice, stavby, atd.), proběhla i grafická úprava náhledů obrazů.
Celá databáze byla nastavena
tak, aby všechny výše uvedené
objekty bylo možné zobrazit
i v rámci samotného encyklopedického hesla věnovaného městské části Brno-střed.
Internetová encyklopedie dějin
Brna (www.encyklopedie.brna.cz)

je kulturně informační portál
zahrnující 34 000 záznamů
a 12 000 obrazů vážících se k historii i současnosti města Brna.
Jednotlivé záznamy jsou mezi
sebou vzájemně propojeny a uživatelům tak umožňují poznat historii i současnost jihomoravské
metropole v širších souvislostech.
Celý projekt Internetová encyklopedie dějin Brna je utvářen z jednotlivých dílčích projektů. Ty jsou
po svém zpracování plynule
začleňovány do stávající struktury celé databáze tak, aby uživatelé mohli bez problémů listovat jak mezi jednotlivými hesly,

tak i celými tematickými okruhy.
Téměř padesátičlenný autorský
kolektiv encyklopedie, složený
z odborných pracovníků řady
brněnských kulturních a vzdělávacích institucí rozšiřuje databázi
encyklopedie bez nároku na
honorář. Finanční částky jsou
určeny na programový rozvoj projektu, jeho údržbu a zálohování.

(red)

Projekt

podporuje

Po stopách našich předků se ve své publikaci vydal Radan Květ
V loňském roce vydal brněnský
vědec Radan Květ Atlas starých stezek a cest na území
České republiky, první dílo svého druhu u nás.
Učinil tak po desetiletích systematického bádání, po řadě článků, esejů, vystoupení na konferencích,
semináProjekt
podporuje
řích a po
vydání

knihy „Duše krajiny“ (2003), v níž
vymezil nový obor, stibologii, studium komunikací od pravěku po
počátky novověku metodami geografie, archeologie a historie.
V první části autor probírá základní fakta o starých cestách. Nejvíce
se věnuje dálkovým trasám
evropského, resp. středoevropského významu. Popisy doplnil
řadou fotografií, plánků a map.
V rámci identifikace průběhu cest
věnuje pozornost terénní pre-

dispozici, využívá v plné míře staré mapy, nejrůznější záznamy,
jazykovědné, resp. názvoslovné
ukazatele i dosavadní poznatky
a studie jiných badatelů – připojil
obsáhlý seznam použité literatury.
Ve druhé části atlasu je v abecedním řazení podrobně popsáno
a dokumentováno 35 dálkových
cest, 11 cest regionálních a připojeny jsou čtyři ukázky cest
lokálních. Podstatnou část atlasu
tvoří mapy starých stezek, jejichž

trasy kreslil autor na podklad starých vojenských map z minulých
staletí.
Kniha byla nominovaná do soutěže Nejkrásnější kniha roku.
Rada MČ Brno-střed podpořila
distribuci knihy neziskovým organizacím, díky čemuž ji čtenáři
mohou nalézt např. v Knihovně
J. Mahena na Kobližné, v Muzeu
města Brna nebo v Turistickém
informačním centru.

Miroslav Sedláček

Poplatek za komunální odpad 2012 je nutné zaplatit do konce května
Splatnost poplatku za komunální odpad pro letošní rok je
jako v minulých letech 31. května. Jeho výše činí 500 Kč na
osobu.
Pro úhradu místního poplatku
v hotovosti budou od čtvrtka
1. března v provozu pokladny
v přízemí budovy Magistrátu
města Brna na Malinovského
náměstí č.3 a i nadále na Šumavské 33.
Pokladní hodiny:
pondělí od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 17.00 hod.
úterý
od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 14.30 hod.
středa od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 17.00 hod.
čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 14.00 hod.
pátek
od 8.00 do 12.00 hod.
Správcem poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu měs-

ta Brna, oddělení správy poplatku
za komunální odpad, pracoviště
Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A. Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně)
a kalendářní rok činí poplatek
500 Kč, možnost bezhotovostní
úhrady je převodem na účet
č. 156304/5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na
kontaktních místech magistrátu.
Při těchto způsobech platby je
nezbytné uvést jako variabilní
symbol rodné číslo poplatníka,
při společných platbách je nutno
oznámit jména a data narození
osob, za něž je úhrada pod tímto
variabilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak
lze učinit prostřednictvím oznámení na www.brno.cz/odpady.

Legislativní změny:
– nový institut vyměření Hro-

madným předpisným seznamem naplňuje princip procesní
ekonomie a rychlosti daňového řízení; správce poplatku
hromadný předpisný seznam
zpřístupní k nahlédnutí po
dobu nejméně 30 dnů. Správce poplatku zveřejní veřejnou
vyhláškou, kterou vyvěsí po
dobu 30 dnů, označení místního poplatku jakož i místo
a dobu (od…do), kdy lze do
hromadného předpisného seznamu nahlédnout. Za den
doručení se považuje 30 den
po jeho zpřístupnění. Praxe
tedy může vypadat tak, že poplatník neuhradí sám ve lhůtě
splatnosti a o tom, že je na něj
vedena exekuce se dozví až
v momentě, kdy je mu zablokován účet, stržena část mzdy,
důchodu atd.
– exekuční řízení se zrychluje,
po marném uplynutí náhradní

lhůty stanovené v platebním
výměru/hromadném předpisném seznamu správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci
– institut žádosti o prominutí již
není možný realizovat pro
místní poplatky, správci daně
byla vzata pravomoc daň nebo
její příslušenství prominout
Kontakty
– Osobní: Šumavská 33, budova A, 8. a 9. patro, v úředních
dnech
pondělí,
středa:
8.00–17.00 hod. a pátek:
8.00–12.00 hod.
– Telefonické: 542 174 301–06
– Písemné: Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67,
601 67 Brno
– E-mail: odpady@brno.cz
– Web: www.brno.cz/odpady


(red)
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Mezinárodní den průvodců myslí i na handicapované spoluobčany
Turistické informační centrum
města Brna a Asociace průvodců ČR zvou na tradiční
Mezinárodní den průvodců
25. a 26. února.
Letos je opět na oba dny připraveno několik tematicky zaměřených okruhů, které povedou kvalifikovaní průvodci, členové
Asociace průvodců ČR. Procházky trvají přibližně dvě hodiny,
jeden okruh je čtyřhodinový.
Většina okruhů je situována do
centra města. Zájemci si mohou
vybrat okruh zaměřený na funkcionalistické budovy nebo budovy
secesního stylu, jiný okruh nabízí
prohlídku interiéru kostelů, nalákat
je možné i na okruh zaměřený na
významné paláce v centru města.
Novinkou v letošním roce je také
prohlídka Mincmistrovského sklepa v rámci jednoho z okruhů.

V nabídce jsou rovněž procházky
po jiných městských částech,
např. Královo Pole, Husovice,
Zábrdovice, Židenice. Zajímavá
bude určitě i procházka po Kraví
hoře. Pro děti a jejich rodiče je připraven okruh s názvem Po stopách brněnských pověstí. Pro
handicapované občany včetně
vozíčkářů je určen speciální bezbariérový okruh. Letos nebudou
ošizeni ani slabozrací nebo nevidomí občané, i pro ty je připravena
speciální procházka s odborným
vedením a výkladem.
Podrobnější informace na
www.ticbrno.cz a na plakátech.
Vstupné je 30 Kč, děti do 15 let
a lidé se ZTP zdarma. Předprodej
vstupenek od 7. února v pokladně
Labyrintu pod Zelným trhem, Zelný trh 21, Brno, út–ne 9.00–18.00
hodin.

(red)

Výběr separovaného textilu na Brně-střed
Firma E+B Textil bude 12.
a 13. března pořádat v naší
městské části sběr použitého
textilu přímo od domovních
dveří.
Firma, která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již
několik let sběr, separaci a další
ekologické zpracování použitého textilu, nabízí tentokrát občanům městské části Brno-střed
sběr textilu přímo od domovních
dveří.
Tentokrát se firma pro pohodlí
obyvatel městské části Brno-střed rozhodla zorganizovat
sběr použitého textilu přímo od
dveří domů.
Nepotřebný textil mohou zájemci vložit do igelitové tašky a tu
12. a 13. března umístit před své

domovní dveře. Po 18. hodině
budou tašky sesbírány a použitý
textil odvezen k dalšímu zpracování.
Přes 80 % textilního odpadu
z domácností je možné dále
zužitkovat. Sběr proto slouží
k maximálnímu ekologickému
využití textilního odpadu.
Co mohou zájemci nosit?
– funkční oblečení (pomoc
lidem v zemích tzv. třetího
světa)
– textilie z přírodních materiálů – např. bavlna, pletenina
(určené k dalšímu zpracování
na čisticí textil, výrobu koberců, jako izolační materiál)
Co recyklovat nelze?
– oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv.

(red)

Seznam ulic, kde proběhne sběr textilu:
12. března: Roubalova, Vinařská, Lipová,
Květná, Hroznová, Kamenomlýnská, Neumannova, Presslova,
Kalvodova, M. Pujmanové, L. Podéště, Boh.
Martinů, Rezkova, Kaplanova, Hlávkova,
Pavlíkova, Barvičova,
Vaňkovo nám., Tvrdého, Mahenova, Tome-

šova, Zachova, Všetičkova, Jiříkovského,
Heinrichova, Kampelíkova, Lerchova, Bílého,
Klácelova, Soukupova,
Wanklova, Wolkerova,
Dostálova, Sedlákova,
Rudišova, Havlíčkova,
Wurmova, Foustkova,
Helcetova, Krondlova,
Všetičkova, Jiříkovského, Zachova, Údolní.

13. března: Grohova,
Bří. Čapků, Stojanova,
Gorkého, Úvoz od Konečného nám. po Údolní, Obilní trh, Jaselská,
Marešova, Čápkova,
Arne Nováka, Jiráskova, Jana Uhra.
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Dětský dům Zábrdovice pracuje
s dětmi romského původu
Dětský dům Zábrdovice je zařízení pro děti a mládež žijící
v sociokulturně znevýhodněných podmínkách, jehož uživateli jsou děti převážně z lokality
Brno-střed.
Dětský dům, spolupracující také
s MČ Brno-střed, se od září 2010
účastní projektu Centrum na podporu nových metod a příležitostí
ve vzdělávání, jenž je financován
ze státního rozpočtu ČR a prostředků Evropského sociálního
fondu jako součást operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Stěžejním úkolem projektu je rozšiřování kompetencí pedagogů
a pedagogických pracovníků prostřednictvím výuky metod mentoringu a práv dítěte. Dětský dům
Zábrdovice je jako jediný partner
projektu nízkoprahové zařízení,
které se svou činností zaměřuje
na práci s dětmi a mládeží romského původu. Projektová činnost
umožňuje, aby pracovníci zařízení spolupracovali s pedagogy
a pedagogickými pracovníky ze
sedmi dalších organizací z celé
Moravy (mateřské, základní školy
a střední školy).

Projekt je zaměřen na prohlubování znalostí a dovedností pracovníků v oblasti mentoringu, což
jim umožňuje pracovat s žáky
efektivněji. Mentoring probíhá
v Dětském domě Zábrdovice formou individuálního doučování,
jehož hlavním cílem je zlepšit
školní výsledky dětí.
Vedle mentoringu se pracovníci
vzdělávají v oblasti práv dítěte
v kontextu lidských práv a své znalosti dále předávají dětem. V rámci
této oblasti byl v Dětském domě
vytvořen nový kroužek s názvem
„Malý právník“, jehož cílem je
informovat děti o jejich základních
právech a povinnostech, a to formou snadno přístupnou.
„Projekt probíhá druhým rokem
a již teď jsou patrné značné
výsledky. Na dětech je znát, že se
jim někdo soustavně a intenzivně
věnuje, jejich školní výsledky se
postupně zlepšují a zároveň je
pozitivně ovlivňována jejich motivace k učení. Značnou oporou je
neustálá spolupráce s rodiči
a pedagogy dětí, která je nedílnou
součástí práce každého mentora,“ uvedla za Dětský dům
Mgr. Lenka Kortová.

(red)

Informujeme

Noční krizové centrum pro osoby bez přístřeší funguje do února
Posláním nočního krizového
centra je umožnit osobám bez
přístřeší důstojné nouzové
přenocování ve vytápěných
prostorách v mrazivých zimních dnech.
Noční krizové centrum Armády
spásy (NKC) bylo zřízeno v prostorách nízkoprahového denního
centra, provozovaného v přízemí
Centra sociálních služeb Josefa
Korbela na Mlýnské 25. Na jeho
provoz přispěla mimo jiné i radnice městské části Brno-střed.
Finanční příspěvek byl využit na
nákup hygienických a dezinfekčních potřeb a prostředků proti
parazitům.
V zimním období je centrum otevřené od začátku prosince loňského roku do konce února kaž-

dodenně od 22.00 do 6.00 hodin
a je poskytováno zdarma. Kapacita centra je 49 osob, vzhledem
ke stejnému počtu židlí.
„Před nástupem klientů do NKC
byl zaveden systém každodenních rezervací na volnou židli.
V případě extrémních mrazů byl
počet 49 míst navýšen ještě
o šest, které mohli klienti získat
již v době uzavření denního centra v 16.00 hodin. Rezervace poté
byly před budovou centra rozdávány každých 15 minut až do
vyčerpání volné kapacity,“ vysvětlil způsob fungování nočního
centra projektový manažer
Armády spásy Vojtěch Kučera.
Tento způsob rozdělování míst
přinesl podle něj dva hlavní pozitivní dopady. Klient jednak relativně brzy ví, zda bude či nebude

Family Point: Místo pro rodinu

Projekt Family Point vytváří síť
míst přátelských rodině, kde
mohou rodiče pečovat o malé
děti a získat informace pro podporu rodiny. Jelikož přibývá stále více zahraničních zájemců,
rozhodli jsme se na stránkách
zpravodaje publikovat i verzi
v angličtině.
Jde o bezbariérová místa, která
jsou vybavena přebalovacím pultem, křeslem pro kojení, mikrovlnnou troubou a některá také
veřejným internetem. Pro děti jsou
na Family Pointech připraveny
hračky, pastelky a knihy. Ve Family
Pointu na Josefské ulici se
návštěvníci mohou v angličtině
obrátit na pracovnici, která jim
zprostředkuje rodinné, sociální,
psychologické nebo právní poradenství. Po předchozím objednání lze jednat také v německém
a ruském jazyce. Poradna probíhá

také telefonicky a e-mailem. Ve
Family Pointu se scházejí nabídky
místních organizací, které poskytují služby na podporu rodin. Další
aktivitou Family Pointu je poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání.
Na stránkách www.familypoint.cz
je odkaz pro cizojazyčné rodiče,
kde mohou najít nabídku aktivit
pro rodiny s dětmi v Brně a okolí.
Zájemcům nabízí také pravidelné
zasílání měsíční nabídky aktivit
pro rodiny s dětmi v anglickém
jazyce. Požádat o zasílání nabídky lze na adrese
info@familypoint.cz.
Projekt Family Point provozuje
Centrum pro rodinu a sociální péči
v Brně, ve spolupráci s Odborem
zdraví Magistrátu města Brna.
První Family Point byl otevřen
v květnu 2009. Další brněnské
Family Pointy jsou umístěné
především na úřadech městských
částí, v pobočkách městské
knihovny, v rodinných centrech
a volnočasových organizacích.
Na podzim roku 2011 bylo v provozu 27 těchto míst pro rodinu.
Nabídka pro rodiny cizinců žijících
v Brně je připravována ve spolupráci s Mgr. Blankou Hanzelovou.

danou noc moci využít služeb
nočního krizového centra.
A v souvislosti s tím nemusí
několik hodin mrznout a může se
jít před ubytováním ohřát například do prostor blízkých nákupních center či na nádraží.
Klienti mají k dispozici židli u stolu,
teplý čaj a chléb s máslem
a mohou využít sociální zařízení.
„Za období od začátku prosince
do 16. ledna, což je 47 nocí, službu využilo 156 klientů (129 mužů,
27 žen). Využití kapacity je prozatím 57,6 %,“ uvedl projektový
manažer. S ohledem na prozatím
mírnější zimu nebyla tedy dosud
kapacita nočního krizového centra překročena, klienti jsou odmítáni pouze z důvodu značné podnapilosti, což je v průměru cca
1 klient za noc.

Mezi klienty se dosud objevilo
25 cizinců, z valné většiny šlo
o občany Slovenské republiky.
Mnoho klientů se do centra vrací
opakovaně, více než čtyřicetkrát
zde přespalo šest klientů.
Armáda spásy pomáhá lidem,
kteří se ocitli v extrémní životní
tísni spojené se ztrátou domova.
V České republice provozuje
32 azylových domů a komunitních center. Jejím cílem je zachovat lidskou důstojnost klientů
a jejich návrat do běžné společnosti.

(red)

Family Point: The place for family
The project of Family Point
provides a network of family
friendly places where parents
and others are welcome to
take care of small children,
and get information about
family life as well.
These are handicaped friendly
places with a table for changing
baby nappies, an arm-chair for
breast feeding, a microwave,
and some of the Family Points
provide free public internet
access. There are toys, color
pencils and books to make children feel at home. In Family
Point at Josefska Street the visitors can talk to the responsible
person in English and receive
family, social, psychological or
legal advice. On request we provide information in Russian and
German languages. The advisory help line is opened for
phone calls and e-mail communication. The local organisations
administrating family support
service are advertised there.
Other activity is to support compatibility of family and professional life.
The web page www.familypoint.cz provides information to

no or limited Czech speaking
community about activities in
Brno and surrounding area
which are tailored to children of
6 years of age and bellow for
the particular month. For those
who are interested we may
send regular monthly list of
activities for children in English.
Just send your request to
info@familypoint.cz.
The project Family Point is operated by Centre for Family and
Social Care in Brno under cooperation with Health Department
of Municipality of Brno. The very
first Family Point was opened
in May 2009. Others are available in town halls of Brno,
branch libraries, family centres
and hobby clubs. There were 27
Family Points in total opened in
fall 2011. Center for Family and
Social Care, Josefská 1,
www.familypoint.cz,
www.crsp.cz.



Kateřina Szczepaniková,
translated by
Blanka Hanzelová

 Mgr. Kateřina Szczepaniková
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Rozhovor

Josef Veselý: Je lépe zapálit jednu svíčku, než proklínat tmu
Josef Veselý se narodil v Židenicích, v Šimicích, chcete-li, a je
na to patřičně hrdý. S úsměvem
říká, že k jeho spolužákům „na
Gajdošce“ patřili (je přece jedno, že o pár let dříve či později)
Bohumil Hrabal, herečky Vlasta
Matulová a Dagmar Veškrnová,
dále malíř Bohumír Matal, klavírista Jaroslav Smýkal či fotbalisté Milan Pacanda a Petr
Švancara.

Jak vzpomínáte na svoje
dětství?
Židenice za mého dětství byly
skutečnou vesnicí. Běhalo se bosky, ve žhavém popelu se pekly
brambory, v Akátkách a v zákopech v Borkách se vedly patálky
s přespolními a v Židenickém
potoce bylo možné chytit hrouzky.
Na Staré osadě na zápraží sedávaly panímámy a kontrolovaly
poklidný běh světa.

Už tam někde byl asi
zárodek vaší rozhlasové
práce…
Měl jsem skvělé kantory. To, co
přednášeli, nebyla učební látka,
ale infekce, a já se rád nakazil.
Úplně první mě zbláznila do dějepisu paní učitelka Ilja Němcová
na brněnské základní škole Gajdošova. Brala historii jako nekonečnou sérii lidských příběhů. Na
svědomí mě má i paní profesorka
Šálková, u které jsem maturoval
z dějepisu. Dokázala mi, že dějiny
nejsou mrtvé pletivo letopočtů
a jmen a bitev či korunovací, ale
prokrvená živá tkáň všemožných
lidských osudů. Ze všech těch příběhů – velkých, ale i těch docela
nepatrných – se pak skládají dějiny, přičemž v době, kdy se dějiny
dějí, lze jen stěží odhadnout, kudy
si jejich proud vyhloubí řečiště.
Významně se na mně podepsal
pan profesor Vladimír Kovářík
z novinářské fakulty, dramaturg
televizní Babičky a F. L. Věka
a svého času průvodce rozhlasovým literárním místopisem.
Vychoval mě v přesvědčení, že
ne vše, co je současné, je nutně
aktuální, a ne vše, co je staré, je
neaktuální; rozhlasový pořad
o osobnosti nebo události již notně historické může promlouvat
k dnešku hlasem docela mladým.

Na které z rozhlasových
učitelů nejraději
vzpomínáte?
Za všechny bych jmenoval Přemka Matulu, rozhlasáka každým
coulem. Svého času byl redaktorem jedinečného pořadu Paprsek,
autorem první rozhlasové reportáže o operacích srdce, které
v Brně prováděl pan profesor
Navrátil, a taky z hlubin ponorné
řeky Punkvy, kterou dnes natočit
nelze, neboť v těžkých skafandrech se už nikdo nepotápí
a dnešní akvanauti mají do pusy
vražen náustek s kyslíkem a tím
pádem z nich pod vodou nedostane nikdo ani slovo. Ten mě vycvičil, že každé slovo v rádiu vyřčené
musí být podloženo, o každém
faktu musím něco vědět, kupříkladu, že Karel IV. neměl ve svých
62 letech ani jeden zubní kaz,
zato ho trápila dna na střídačku
s artrózou, a ještě mnoho stran
detailů důležitých i méně důležitých, i těch zcela nedůležitých
musím nastudovat, ne že bych je
v pořadu použil, třeba se na ně
ani nedostane, ale já je musím
znát.

K těm rozhlasákům, kteří
vás životem provázejí patří
jistě i Jaromír Ostrý.
Já se s ním snad znám odjakživa.
Už v dřevních letech sedmdesátých mi nejprve jako režisér ozvučení vybíral do mých pořadů hudbu a zvuky, pak je začal režírovat,
až jsme začali jeden z nich (Trefu)
vysílat společně. A dělali jsme ji
bez nějakých drobných dvacet let.
Spolupráce s Jardou Ostrým mě
opravdu poznamenala, a není
divu, že se z ní dodneška vzpamatovávám.

V novém pořadu Siesta,
a nejen v něm, kdy si živě
povídáte s posluchači na
nejrůznější témata,
projevujete obdivuhodnou
empatii a žádného
z volajících neodmítnete.
Je to profesionalita, nebo
slušnost, nebo vás
všechny sdělované
příběhy a osudy skutečně
zajímají? Co byste vzkázal
svým posluchačům?
Přátelé, každý sport, každá hra,
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Profil
má svoje pravidla. Má-li mít smysl
si hrát (a Siesta je takovou hrou),
nutno je dodržovat. Tedy kupříkladu držet se tématu a neutíkat do
oblastí nikterak nesouvisejících.
Masaryk říkal, že rozčilení není
program. Mohu-li si troufnout jej
doplnit, dodal bych, že nadávání
už vůbec ne. Mým životním mottem jest: „Je lépe zapálit jednu
svíčku, než proklínat tmu.“ Přidržuji se jej.

V lednovém rozhovoru
prozradila Denisa
Kapitančiková, že Brno je
pro ni město tak akorát.
Vy jste prý neodešel za
lákavou nabídkou do
Prahy proto, že i Brno je
vám velké. Je to pravda?
Je velké, natož pak Praha. Hotový
Babylón. Mně by se ze všeho nejvíc líbily takové Boskovice, nebo
dejme tomu Olešnice, tam si ještě
vyměňují pozdravy i úplně cizí lidi
a děcka říkají na ulici dospělým
Dobrý den. Tak to se mi nesplní
a já jsem teda rád, že jsem v Brně.
V Brně jako městě i v Českém
rozhlase Brno. Je to dobrá adresa. Já se cítím doma všude dobře.
Na Brno a Moravu nedám ovšem
dopustit, s tím nic nenaděláte, ty
jsou v mé srdeční komoře a předsíni. A jelikož mi toto město udělilo
před časem svou Cenu, tak jsem
mu dlužen. Jestli dluh splatím,
nevím, ale pravidelné splátky
posílám.


Vladimír Koudelka

Mgr. Josef Veselý se narodil
10. února 1950 v Brně. Jako
absolvent Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze
nastoupil v roce 1973 do Československého rozhlasu Brno
a brněnskému rozhlasu je věrný dodnes. Jako autor se
podepsal pod řadu úspěšných
pořadů, např. Šipku mladých
cestovatelů, Domino, Rádio na
polštář, Hezky česky, Kdo to
byl?, Rendez-vous, Račte
vstoupit k Josefu Veselému
atd. Jeho nejúspěšnějším
pořadem jsou Toulky českou
minulostí, které od roku 1995
každý týden vysílá Český rozhlas celostátně, reprízy běží
na další desítce stanic. Historickým a vlastivědným exkurzům věnoval také knihu
s názvem Kterak…, která přibližuje poutavou formou známé i méně známé postavy naší
historie, objekty a místa. Natočil rovněž řadu rozhovorů
s významnými českými osobnostmi, např. se Zdeňkem
Mahlerem (ten mu napsal
předmluvu k jeho knize Kterak…), Františkem Kožíkem,
Arnoštem Lustigem a dalšími.
Josef Veselý patří k nejuznávanějším rozhlasovým publicistům současnosti, má velký
podíl na tom, že Český rozhlas
Brno je nejúspěšnější regionální stanicí u nás. Je držitelem
Ceny města Brna v oblasti žurnalistiky a publicistiky. K jeho
zálibám patří fotografie, turistika, zahrádka, genealogie.
Josef Veselý je šťastně ženatý
(rubínově), má dvě děti a již tři
vnuky.

Naše školy

Škola nás baví aneb Zábavná odpoledne v ZŠ Křídlovická

Pedagogové II. stupně ZŠ Křídlovická již třetím rokem organizují cykly zábavných odpolední s názvem Škola nás baví,
určené žákům prvního stupně,
především pak žákům čtvrtých
a pátých tříd a jejich rodičům.
Nejbližší odpoledne je naplánováno na 14. března a 10. května.
Žáci prvního stupně se tímto způsobem hravou formou seznamují
s druhostupňovým prostředím,
mají možnost nahlédnout „pod
pokličku“ některých odborných
předmětů, které je v budoucnu

čekají. Zábavnými, často monotematicky laděnými úkoly pedagogové přibližují dětem učivo, typy
úloh, techniku či pokusy, na něž
se mohou v dalších ročnících
těšit. Poněvadž jsme školou úzce
spolupracující s Mensou ČR a na
druhém stupni mohou žáci studovat ve třídách s rozšířenou výukou
matematiky,
přírodovědných
předmětů a informatiky, většina
úkolů v rámci cyklu Škola nás baví
je z oblasti matematiky, logiky
a přírodních věd. Akce je určena
jak žákům naší školy, tak i zájemcům z jiných škol, kteří jsou také

srdečně vítáni a mohou se bez
obav zapojit.
Zatímco se děti věnují řešení
zadaných úkolů, rádi poskytujeme jejich rodičům informace, které je o škole, třídách s rozšířenou
výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky či
spolupráci s Mensou ČR zajímají.
Chceme rodičům ukázat, že kvalita a úroveň vzdělání, které dětem
poskytujeme, je velmi dobrá. Navíc je dětem předávána s respektem k tomu, že jsou ještě dětmi.
Tato odpoledne připravujeme pro
děti třikrát až čtyřikrát ročně. Kaž-

dé odpoledne má své téma, své
úkoly i odměny. Ve středu 11. ledna 2012 proběhlo odpoledne
s podtitulem Zimní radovánky
a všichni účastníci si kromě
nových poznatků odnesli také
1. certifikát o účasti na akci Škola
nás baví, část 1. – „Zimní radovánky“. Na další odpoledne, které
se uskuteční ve středu 14. března
a poté ve čtvrtek 10. května vždy
od 15.15 hodin, srdečně zveme
všechny zájemce.


Mgr. Irena Vokrojová

Nový rok v ZŠ Křídlovická přivítaly děti pálením polínek

Konec kalendářního roku je
dobou rekapitulace a předsevzetí. Dobou sčítání pro a proti,
uvědomování si hodnoty svého
já. Dobou pokory a usmíření.
Poradenské pracoviště ZŠ
a MŠ Křídlovická proto 9. ledna
zorganizovalo pro žáky školy
akci Moje polínko.
Žáci pátých až devátých tříd tak

již opakovaně vstoupili do nového
kalendářního roku společnou
akcí. V roce 2011 zahájili nový rok
vypouštěním lampionů, na něž
žáci tříd napsali to, co je loni trápilo, ale i to, co by si v novém roce
přáli, čeho by chtěli dosáhnout.
O velké přestávce pak děti společně vypustily barevné lampiony
do oblak. Letos si každý žák přiložil svoje polínko do ohně na

školním hřišti. Polínko si žáci připravili se svými třídními učiteli
v třídnických hodinách zvaných
Domečky. Polínka byla popsána
žákovskými problémy a školními
potížemi, vším tím, s čím nechceme nový rok začínat. Vše špatné
pak symbolicky shořelo a budova
školy zkrásněla pestrými nafukovacími balonky nesoucími přání
školních úspěchů a předsevzetí,

kterými děti zvenku ozdobily okna
svých tříd.

PhDr. Jana Veselá, Ph.D.,
školní psycholog

Zřizovatelem
školy je
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Naše školy

Vánoční dílny na ZŠ nám. Míru proměnily deváťáky v pomocníky

V pondělí 19. prosince si všichni žáci a učitelé na ZŠ nám. Míru
vyzkoušeli být na chvíli výtvarníky, švadlenami nebo tiskaři.
Nůžky, lepidlo, pastelky, barevné
papíry, štětce a k tomu vydatná
svačina. Poněkud nezvyklé učební pomůcky pro všední školní den.
Ovšem v pondělí 19. prosince
prošlého roku žáci základní školy
na náměstí Míru opravdu žádné
učebnice ani sešity nepotřebovali.

Všichni do jednoho, včetně učitelů
a dokonce i paní školnice, jsme
se pro jedno dopoledne proměnili
ve výtvarníky, švadlenky, tiskaře,
aranžéry, grafiky, prostě umělce
všeho věku, zaměření a dovedností. Konaly se totiž tradiční
Vánoční dílny.
Ten den nezáleželo na znalostech
a vědomostech. Nikdo nekontroloval domácí úkoly a nedávaly se
známky. Ve všech prostorách školy zavládlo tvůrčí nadšení, dětská
fantazie a kreativita. Během dopo-

ledne děti zhotovily velmi zdařilé
vánoční dekorace od tradičních
novoročních přání přes závěsné
ozdoby, batikovaná trička a dečky,
až po adventní věnce a zdobené
svícny, které mohly naprosto konkurovat těm běžně prodávaným.
Většina tvůrců byla nakonec mile
překvapena výsledkem své práce. Děti měly možnost zapojit kromě své nevyčerpatelné fantazie
i šikovné ruce a poznat, nakolik
jsou zručné při práci s přírodními
materiály. Naopak učitelé jednou

viděli svoje žáky v situacích, kdy
jeden radil druhému (v dobrém
slova smyslu), kdy žáci 9. ročníku
pomáhali malým prvňáčkům,
žádné vyrušování, napomínání
a poznámky.
Díky ochotě učitelů osobně se do
organizace dílen zapojit se takto
podařilo přispět k příjemné sváteční atmosféře předvánočního
času.


Mgr. Irena Vaníčková

Žáci ze ZŠ Hroznová potěšili seniory v domově v Koniklecové ulici
Jak už se stalo tradicí, žáci
základní školy na Hroznové ulici v Brně docházejí do domova
pro seniory na Koniklecové ulici, aby potěšili jejich obyvatele
svým vystoupením. Stejně tak
tomu bylo i 6. ledna.

Zřizovatelem
škol je

V pátek 6. ledna se vydali žáci
2. A s paní učitelkou Buřilovou
s plnými taškami věcí trolejbusem k domovu pro seniory. Vezli
si s sebou rekvizity a dárky. Tentokrát měli připravené pásmo
o čertech a patřičně se na to
vybavili. Z jejich svítících rohů,
kožichů, ocasů a umouněných
tváří šla hrůza. Účinkující recitovali básničky, zpívali a tancovali,
předvedli své umění i ve hře na
zobcovou flétnu. Nakonec každý
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divák obdržel na památku papírového čerta.
Po vystoupení dostali žáci čaj
a sušenky, dokonce i sněhové
pusinky, které pro ně upekla jedna z uživatelek domova. Babičky
a dědečkové měli z příchodu dětí
velikou radost a už se těší na další setkání, které jsme jim přislíbili.
Druháčci se ke svému účinkování
v domově pro seniory vrátili ještě
ve vyučování. Povídali si o soužití

více generací v rodinách. Vyvodili
si sami, že ne všichni staří lidé
mají to štěstí, aby dožili svůj život
mezi svými blízkými. Především
jim je proto zapotřebí přinést alespoň drobnou radost. A to se
našim dětem opravdu povedlo.
Děkujeme jim i paní učitelce Buřilové.


Mgr. Vlasta Skácelová,
Základní škola Brno,
Hroznová 1

Naše školy

Na vánočním koncertě se Křenová pochlubila svými talenty

Dne 20. prosince v 10.00 hodin
v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích
se uskutečnilo předvánoční
vystoupení žáků základních
škol, které jsou sdruženy
v organizaci Síť brněnských
otevřených škol.

Byl to už druhý ročník vánočního
koncertu, který pořádala ZŠ a MŠ
Křenová v rámci aktivity Otevřená
škola. Křenová se pochlubila
novými talenty ve svém hudebním
souboru Bongáči a po velkém
úspěchu prvního ročníku byla
účast rozšířena o další vystupu-

jící. Byly to školy ZŠ a MŠ Brno,
Jihomoravské náměstí, Horníkova a Gajdošova, které předvedly
krásná vánoční pásma svých dětí.
Jako host vystoupil písničkář
Pavel Helan a studentka FF MU
Brno Andrea Kapounková. Ve
zcela naplněném sále kostela

sklidili účinkující od posluchačů
velký potlesk a uznání za svoje
výkony. Všichni se proto už těší
na ročník další.


Ludmila Kotlánová
Foto Petr Kapounek

Bakalka v rámci soutěže hledá English Star prvních a druhých tříd
ZŠ Bakalovo nábřeží vyhlašuje
soutěž „English Star“ pro žáky
prvních a druhých tříd základních škol rozdělenou do tří
kategorií. Přihlášky je nutné
zaslat nejpozději do konce
února.

Soutěž se bude konat dne
20.března v prostorách ZŠ Bakalovo nábřeží 8 v Brně od 8.00
hodin. Jsou vyhlášeny tři kategorie. První pro žáky prvních tříd,
druhá pro žáky druhých tříd a třetí
pro žáky, kteří absolvovali anglické mateřské školy a současně

jsou žáky první, nebo druhé třídy.
Do každé kategorie může každá
škola vyslat jednoho soutěžícího.
Tematické okruhy a další informace budou zveřejněny na internetových stránkách školy na
www.bakalka.cz pod názvem
„English star“. Přihlášky mohou

zájemci zasílat nejpozději do
29. února na e-mailovou adresu
rosenkrancova@bakalka.cz, kde
budou zodpovězeny i případné
další dotazy.


(red)

Závěr roku 2011 strávili na ZŠ Hroznová společenským tancem

Poslední školní den v roce
2011 byl pro holky a kluky
z 8. a 9. ročníku základní školy
Hroznová neobvyklý. Vánoční

čas jsme nově strávili se společenským tancem.
Akci jsme ve čtvrtek 22. prosince

zahájili ve školní tělocvičně krátkým připomenutím zesnulého
prezidenta Václava Havla. Hlavní
náplní programu byla výuka společenských tanců. Nejprve přišel
na řadu pomalý waltz, potom latinskoamerický jive a nakonec jsme
si zkusili klasickou polku. Vždy
jsme začali od základních kroků
a dopracovali se až k tanci v páru.
Na závěr proběhla malá taneční
soutěž. Zajímavým bonusem bylo
vystoupení úspěšného dětského
tanečního páru.
Když se poprvé osmáci a deváťáci
dověděli o připravované akci,
zavládla lehká nejistota. Společenský tanec na základní škole
není přece jenom příliš k vidění.
O to větší byly dojmy, které dopo-

ledne zanechalo. Nešlo jen o oblečení všech přítomných, ale především o vynikající kulturní
atmosféru a radost z pohybu.
Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří pomohli při organizaci akce.
Děkujeme zejména paní Burianové z taneční školy Starlet, která
se nám dvě hodiny věnovala.
V příštím roce bychom obdobný
program rádi zopakovali.

Mgr. Luděk Balcařík,
Základní škola Brno,
Hroznová 1

Zřizovatelem
škol je
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Inzerce

SLEVA

Oblastní ředitel ČMSS vypisuje výběrové řízení
na pozici finanční poradce ČMSS pro obvod Brno
Očekáváme:

Nabízíme:

• SŠ, VŠ vzdělání
• ochotu a touhu se stále vzdělávat
• dobré komunikační dovednosti
• obchodního ducha

• novou profesní dráhu a kariéru
• kvalitní zaškolení v bankovních produktech a službách
• práci se současnými klienty ČMSS
• silné zázemí stabilní a úspěšné společnosti

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte nás.
Ing. Jiří Hradílek, obchodní ředitel ČMSS
mobil: 777 636 994, e-mail: jiri.hradilek@cmss-oz.cz

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

Sdružení Taoistického Tai chi
v České republice

Příjem inzerce do zpravodajů

si Vás dovoluje pozvat na ukázkové hodiny Taoistického Tai chi,
zdravotního cvičení nejen pro seniory.
13. 2. 2012 od 17.30 hod. v prostorách KVIC, Pálavské nám., Brno-Vinohrady
15. 2. 2012 od 16.00 hod. v tělocvičně ZŠ Kotlářská 4, Brno-Veveří.
www.taoist.cz

Co chcete od života?

Zahrejte si
298,-

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

anglická školka
tel: 607 733 055

Brno-střed, Žabovřesky,
Bohunice, Starý Lískovec
Útěchov

www.safirka.cz
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PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz

Z důvodu stěhování
hledáme byt 2+1 až
3+1 ke koupi v centru
Brna a blízkém okolí.

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

500

Platíme hotově.
606 571 860

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče
Potřebujete rychle peníze?
Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás

www.

.cz

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

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

Inzerce

9é.831(029,7267Ë='ċ',&79Ë
9â(9<ěË'Ë0(635È91Ë=È58.28
Ò63ċâ1ċ9<ě(âË0(,(;(.8&(
1$1(029,7é0$-(7(.
WHO

PEDIKÚRA
Cena 190,- Kč

Naďa Jírová
Tábor 42d
Brno–Kr. pole

Po, St, Pá: 9–15
Út: 9–17
Čt: 13–19

tel.: 723 735 736
fa NEDOMA

A
V
E
L
S
Í
N

ZIM

62%

pro velký zájem akce prodloužena do 31.3.2012

*

více o slevách a akčních nabídkách na

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

7ĜLVOXQtþND

KOtGiQtGČWtXåRGURNXYČNX
GČWVNêVRXERU6OXQtþNDSURGČWLRGOHW
GRXþRYiQtPDWHPDWLN\SURåiN\=âD6â
.DPHQQi%UQR7HO
ZZZWULVOXQLFNDF]WULVOXQLFND#HPDLOF]

KONČÍME
a

LOUČÍME SE

s KRACHEM!

ZDARMA

FERNET 0,5 l
A JEŠTĚ -50% NA VŠE!
Ano, naprosto neuvěřitelné! U všeho zboží Vám při placení z našich super nízkých
cen odečteme nepochopitelných a šokujících 50%!!! A to není vše!!! Pozor, ke každému
obleku, flaušovému kabátu, pánské a dámské kožešinové bundě a ke každému
pánskému jarnímu plášti obdržíte Fernet 0,5l zdarma (ovšem musí Vám být 18 let a víc).
Tato super akce platí do absolutního vyprodání, ale minimálně 7 dnů od vydání tohoto
inzerátu. Dále nabízíme super výběr řemenů za 49,- Kč, kravat za 49,- Kč,
pánských košil od 149,- Kč, kalhot od 199,- Kč, obleků od 499,- Kč, atd. PŘIJĎTE!

BRNO, OC OMEGA, Nám. Svobody 9

budova se zelenými okny - 1. patro, z eskalátoru napravo
www.modaprostejov.cz
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Inzerce

Starožitnosti
Starožitnosti
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Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
zastávka Konopná (u hotelu Bílá růže, tr.: 9, 12)

IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: Nábytek ì obrazy ì rámy ì hodiny ì kapesní a náramkové
hodinky do r. v. 1970 ì stříbrné příbory ì české granáty ì tabatěrky ì
pudřenky ì svícny ì lustry ì šperky ì alpaku kombinovanou se sklem
ì porcelánové figurky ì veškeré sklo ì bižuterii ì světla ì rádia ì
gramofony ì fotoaparáty ì dalekohledy ì hračky ì divadla ì betlémy
ì vánoční ozdoby ì vojenské věci, hudební nástroje ì plakáty ì knihy
ì pohlednice ì reklamní předměty a další

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367
po–čt: 11–16.30, pá: 11–15 ì PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
Jsme
S
a OD PECIALI
S
BOR
NÍCI TÉ

REALIZACE

VAŠICH SNŮ

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

Provozovna: Střední 400

KLEINER
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www.radeco.cz
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www.levnesporaky.cz
Minská 109, Brno
tel.: 541 247 755, 602 933 328
po–pá 10–12 13–18
e-mail: nore@volny.cz

První brněnská strojírna Holding, a.s.

,ȫHχʙʜΞ]ΈɇʑʛΞʠUɛ
FIREMNÍ AKCE

RODINNÉ OSLAVY
SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
RAUTY
VÝSTAVY A VERNISÁŽE

jê¦¨±êi±ê®ê¥¤¥ê¢¡¤ê¦ªª
d®ê¾5ê¨£ª¾¡¦£ªê

Hlinky č.p. 510, č.o. 110
603 00 Brno, IČ: 49455737
e-mail: recepce@palacehlinky.cz
tel.: 543 124 111, mob.: 734 875 659
www.palacehlinky.cz

NABÍZENÉ PROSTORY
HISTORICKÝ REPREZENTATIVNÍ SÁL
ČERVENÝ A MODRÝ SALONEK
VÍCEÚČELOVÝ SALONEK

PLESY A KONCERTY

MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ

VINNÝ SKLEP, KAVÁRNA A UBYTOVÁNÍ

Zveme Vás na výstavu fotografií a olejů Sáry Saudkové a Jana Saudka, která se koná do 29. 2. 2012.
Od 8. 3. 2012 Vás zveme na výstavu prací Doc. Ing. arch. Zdeňka Makovského, která se koná do 31. 8. 2012.

Sleva 10 % na matrace a rošty Gumotex
ze standardního sortimentu. Platnost kuponu do
31. 3. 2012. Akce a slevy uvedené jinde se nesčítají.

KVALIITNÍÍ ČESK
KÉ
KUCHYNĚ
Ě
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www.noretrade.cz
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tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz

NÁVRHY, PORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ,
MONTÁŽE, SPOTŘEBIČE, DŘEZY,
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, VESTAVNÉ SKŘÍNĚ,
BYTOVÝ NÁBYTEK, MATRACE A ROŠTY

Školy v naší městské části

Výuka cizích jazyků na gymnáziu Kpt. Jaroše změnila své pojetí
Dnešní mladý člověk se
neobejde bez aktivní znalosti
alespoň jednoho světového
jazyka. Současně je zvyklý hledat vše na internetu, používat
sociální sítě, komunikovat
s přáteli v zahraničí. Proč toho
tedy cíleně nevyužít při jeho
výchově?
Jednou z významných aktivit
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR (MŠMT) je
podpora rozvoje vzdělávání na
českých školách. K tomu byl
v roce 2006 vypsán Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK),
v rámci něhož bylo a je dosud
možné v programovém období
2007–2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního
fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie
(EU). OP VK je právě zaměřen
i na oblast vzdělávání.
Gymnázium na třídě Kapitána
Jaroše v Brně se k tomuto programu přihlásilo a zažádalo ve
školním roce 2008/09 o grantový
projekt „Mluvme spolu – Let’s

speak together“ v uvedeném programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl
posouzen a přijat k financování
na dobu řešení od 1. 4. 2009
do 31. 1. 2012 a byla pro něj
schválena dotace v celkové výši
6 126 600 Kč.
Cílem projektu bylo změnit pojetí
výuky cizích jazyků ve škole. Tradiční formy výuky byly u všech
ročníků gymnázia postupně
doplňovány moderními, komunikativními formami, které měly
žáky více motivovat. Šlo především o metodu výuky s využitím
výpočetní techniky (e-learning),
dále o propojení výuky cizích
jazyků s výukou ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů
a podporu mezinárodních výměn
studentů partnerských škol.
Vlastní projekt probíhal v takzvaných klíčových aktivitách, které
zahrnovaly například vybudování
moderní jazykové laboratoře
a její doplnění programy pro
výuku jazyků, e-learningovou
výuku cizích jazyků ve všech třídách a skupinách na gymnáziu,
intenzivní jazykové kurzy pro

1. ročníky na začátku každého
školního roku, výměnné pobyty
se studenty partnerských škol
v zahraničí, práci studentů
v mezinárodních týmech na projektech zabývajících se srovnáním života v ČR s životem
v zemích partnerských škol, práci
studentů na projektech zahrnujících všeobecně vzdělávací
předměty a cizí jazyk a přípravu
studentů k mezinárodním zkouškám. Součástí projektu bylo
i vzdělávání samotných vyučujících v oblasti počítačově podporované výuky cizích jazyků.
Takřka tříletý projekt výrazně
posunul výuku cizích jazyků na
gymnáziu vpřed. Celoroční soutěž Hra gangů, do které se zapojovali žáci nižšího stupně gymnázia, měla mezi nimi značný ohlas.
Pravidelné zveřejňování průběžných výsledků žáky motivovalo
ke zvýšení úsilí ve sbírání bodů
pro své týmy a tím i nenásilnému
zlepšování svých jazykových
dovedností. Při vyvrcholení soutěže na konci každého školního
roku v rámci Projektového dne se
prokazovaly pokroky žáků dosa-

žené v průběhu celého roku.
Na vyšším stupni gymnázia měli
studenti možnost zdokonalení se
v cizím jazyce při výměnných
pobytech s partnerskými školami
v německém Darmstadtu, francouzském Nancy, ruském Schliesselburgu a v Connecticutu v USA.
Se svými kamarády v zahraničí
zpracovali i mnoho projektů zaměřených na porovnávání života
u nás a v zemích partnerských
škol.
Výsledky projektu slouží jak
žákům a učitelům školy, tak i pedagogické veřejnosti. K tomu, aby se
všichni zájemci mohli seznámit
s našimi výsledky, byla vytvořena
zvláštní stránka projektu na portálu naší školy (http://www.jaroska.cz), k projektu je však i možný
přístup
přes
stránky
http://www.mluvmespolu.eu/. Každoročně v lednu se na naší škole
koná Den otevřených dveří, kde
se široká veřejnost rovněž může
seznámit s projektem a jeho
výsledky.

Dr. Hana Talhoferová,
Gymnázium, Brno,
tř. Kpt. Jaroše 14

ZUŠ Františka Jílka vystavovala své výtvarné práce v Lužánkách

Výstava výtvarných prací žáků
ZUŠ Františka Jílka zVídeňské
ulice v Brně s názvem Kresby
a malby probíhala v Galerii
Lužánky od 10. ledna do 2. února.

Představila zde zpracování dvou
námětů, téma člověka a téma
květin. Soubor skupinových prací
s názvem Zahrada nabídl prostřednictvím velkých barevných
ploch zintenzivnění vizuálního

prožitku. Skupina temperových
maleb, nesoucích název Barvy
a tvary světa květin, si pohrávala
s rozvolňováním původně realistických předloh. Téma člověk bylo
zpracované ve dvou souborech –

Analýza růstu člověka a Fragmenty lidské anatomie, které byly
záminkou pro netradiční postup
při vytváření obrazových kompozic.

(red)

19
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Únor 2012

Neziskové organizace

Projekty Ratolesti jsou opět podpořeny ze sbírky Pomozte dětem!

V letošním roce se organizaci
již posedmé podařilo získat pro
nový projekt podporu ze sbírky
Pomozte dětem! organizované
společně Nadací rozvoje
občanské společnosti a Českou televizí.
„Vážíme si toho, že Ratolest Brno
získala také v tomto roce důvěru
ve výběrovém řízení sbírky
Pomozte dětem! Je to pro nás
nejen známka kvality, ale především motivace připravovat pro
naše klienty zajímavé projekty,
díky kterým můžeme rozšířit
nabídku našich služeb a vycházet
vstříc jejich aktuálním potřebám,
jako je třeba pomoc s uplatněním
na trhu práce,“ dodala ředitelka organizace Ratolest Brno

Lucie Kudrnová Vosečková.
Motivovat dospívající mládež
k zodpovědnému přístupu při volbě školy a následného povolání
je cílem nově spuštěného projektu Nízkoprahového klubu (NK)
Likusák s názvem „Máme plno!“
– Jak neskončit na pracáku. Projekt poběží po celý rok a je určen
rizikovým dětem a mládeži, kteří
žijí nebo se pohybují na velkých
sídlištích v Brně-Líšni a Vinohradech, kde služba působí. „V rámci
projektu chceme mladé lidi informovat o možnostech vzdělávání,
zprostředkovat jim nabídky práce
a brigád, ale i zvýšit jejich orientaci v pracovně právní oblasti.
Zaměříme se především na individuální poradenství, s klienty
budeme pracovat jak přímo v klu-

bu, tak i na ulici nebo pomocí
internetu a sociálních sítí,“ uvedla
pracovnice NK Likusák Lucie Quisová.
Úspěšný projekt „Poznej sám
sebe“ zaměřený na děti a mládež
ze sociálně vyloučené lokality realizovalo v loňském roce také
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež (NZDM) Pavlač. Snahou
projektu bylo umožnit dětem
aktivní a smysluplné trávení volného času a zlepšit jejich sociální
dovednosti. Pracovníci klubu připravili v průběhu roku pestrou
nabídku aktivit, mezi které patřily
hudební a výtvarné dílny, seberozvojové skupiny nebo pobytové
akce. Velký úspěch měly také aktivity na přání, na jejichž organizaci
se podíleli sami klienti. Během

roku bylo pracovníky osloveno
206 klientů a do aktivit se zapojilo
celkem 78 dětí.
V průběhu sedmi let získaly projekty organizace Ratolest Brno ze
sbírky Nadace rozvoje občanské
společnosti Pomozte dětem!
finanční podporu v celkovém součtu více jak 1,2 milionu korun.
Naučit děti a dospívající mládež,
jak aktivně trávit volný čas, pomoci jim s výběrem školy, brigády
nebo práce, to je snahou projektů,
které pro své klienty připravuje
nezisková organizace Ratolest
Brno. Už více jak šestnáct let
pomáhá Ratolest Brno sociálně
znevýhodněným dětem, mladým
lidem a rodinám nalézat řešení
v obtížných životních situacích.

(red)

Každý rok začíná stále více Čechů nakupovat fair trade výrobky

Ani Česká republika nezůstala
pozadu a ve stejném trendu
jako ostatní vyspělé země světa i u nás každý rok přibývá
počet prodaných fair trade
(dále jen FT) výrobků.

V roce 2010 narostl obrat prodaných fair trade výrobků u nás o 60
procent. Jedná se zejména
o čokoládu, kávu a čaj. Co vede
české spotřebitele k stále většímu
zájmu o FT?
Především je to transparentnost
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celého obchodu. U výrobků FT je
jasně známa nejen země původu
a složení výrobku, ale především
socioekonomické podmínky, za
kterých produkt vzniká. A právě
tyto podmínky jsou tím, co FT
obchod výrazně odlišuje.
Základním principem je důstojná
lidská práce, tedy právo na plat,
který pokryje alespoň základní
lidské živobytí, pracovní dobu
nepřevyšující mezinárodní normy,
bezpečné pracovní prostředí
a případně ochranné pomůcky.
Zaměstnanci mají právo sdružovat se do odborů. Otrocká a dětská práce je zakázána. Ačkoliv by
se mohlo zdát, že tyto principy
jsou dnes již samozřejmostí,
opak je často pravdou. Je s podivem, u jak velkého procenta
výrobků nelze dohledat jeho
původ. Raději nedomýšlet proč.

FT tedy v tomto směru nepřináší
žádné revoluční myšlenky, pouze
dbá na dodržování základních
pracovních podmínek.
Za revoluční lze ovšem považovat
tendence, ke kterým FT pěstitelství
v rozvojových zemích směřuje.
Podle evropského vzoru a díky
západnímu know-how se drobní
zemědělci sdružují do družstev.Ta
pak pěstují plodiny ve standardu
ekologického zemědělství, tedy
v bio kvalitě. Navíc část peněz
odvádějí do společného fondu,
který financuje rozvoj místní komunity, především v sociální oblasti.
Ve světle těchto okolností lze i na
cenu nahlížet trochu jinak. Zákazník často vnímá cenu zboží jako
„přiměřenou“. Oproti tomu ostatní
výrobky považuje za levnější,
ovšem za cenu pro něj nepřijatelPokračování na straně 21
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Pokračování ze strany 20
ných pracovních podmínek. Druhým hlediskem je podpora rozvoje
v zaostalých zemích udržitelným
způsobem. Mnoho lidí sice různými cestami rozvojové země
finančně podpoří, současně ale
nakupováním utvrzují velké společnosti v ignorování základních
pracovních práv zaměstnanců.
Produkty FT lze jasně odlišit od
jiných díky ochranné známce Fairtrade. Aby bylo zajištěno dodržování výše zmíněných standardů,
provádí Fairtrade Labelling Organisation (FLO), organizace zastřešující certifikaci všech družstev
a výrobků, kontrolní inspekce. Češi

ale jako nepříliš důvěřivý národ provedli několik kontrol osobně. Reakce byly i přesto velice kladné.
Specializovaným prodejem FT
výrobků se zabývá řada prodejen.
V Brně je to například Ekologická
poradna Veronica. I nespecializované obchody ale již pochopily, že
zájem o FT roste a postupně je
zařazují do seznamu svého zboží.
Další informace v Ekologické poradně Veronica na Panské 9
v Brně, každé pondělí až čtvrtek
9.00–18.00 a v pátek 9.00–14.00
hodin. Bezplatná ekologická poradna: 542 422 750, 608 426 032
nebo veronica@veronica.cz.

(red)

V Lipce se budou v únoru
vyrábět ošatky z orobince
Lipka zve zájemce na tvořivý
kurz Ošatky z orobince, který
proběhne 10. a 11. března na
pracovišti Lipová.
Milovníci rukodělných prací
mohou stejně jako v minulých
měsících využít programu pracoviště Lipka. Ta v únoru připravila tvořivý kurz Ošatky
z orobince.
Zájemci si na jednodenním kur-

zu pomocí techniky pletení na
dřevěné formě vytvoří výrobky
z orobince – dvě ošatky nebo
ošatku a podložku.
Kurz je nabízen ve dvou termínech, je potřeba se na něj přihlásit na telefonním čísle
543 211 264.
Doba trvání kurzu je vždy od
9.00 do 16.00 hodin, cena kurzu
je 650 Kč.

(red)

Modrá linka důvěry radí dětem a mládeži v krizové situaci
Projekt Modrá linka – linka
důvěry pro děti a mládež,
poskytuje kvalifikovanou krizovou intervenci a pomoc
v obtížných životních situacích
od roku 1994.
Její cílovou skupinou jsou děti,
mládež a mladí lidé, kteří se ocitli
v obtížné situaci, ale často se na
ni obracejí rodiče, sousedé a také
pedagogové.
Přínosem linky důvěry je její pevné navázání na psychosociální
síť v Brně a celém Jihomoravském kraji. Pomoc se uskutečňuje prostřednictvím telefonického
(pevná linka i mobil), VoiP Skype
audiochatového a internetového
poradenství. Zejména se jedná

o pomoc v oblastech osobních
a rodinných vztahů, při školní
neúspěšnosti, šikaně, ale také
při týrání, zanedbávání či pohlavním zneužívání. Linka důvěry
poskytuje anonymitu a důvěrnost
a proto je mnohdy jediným místem, kam se klient obrátí o pomoc
a radu.
Modrá linka má kvalifikovaný tým
pracovníků, který je složen
z pedagogů, sociálních pracovníků a psychologů s odpovídajícím vzděláním a odborným
výcvikem. Linka důvěry je akreditovaným pracovištěm České
asociace pracovníků linek důvěry
a vlastníkem osvědčení MPSV
o šetření kvality v místě poskytování služby.

Osmý ročník soutěže Moje Veličenstvo
kniha 2012 vyhlásilo EkoCentrum
Již tradiční výtvarnou soutěž, která probíhá po celé
České republice, vyhlásilo
EkoCentrum Brno. Její uzávěrka je 29. března v 16.00
hodin.
Moje Veličenstvo kniha je v celé
republice ojedinělá výtvarně
literární soutěž pro děti a mládež do 18 let. Cílem soutěže je
vlastními silami vytvořit originální knihu. Odborná porota
bude hodnotit výtvarné, literární a technické zpracování,
využití přírodních a recyklova-

ných materiálů, originalitu a celkový dojem. Uzávěrka soutěže
je 29. března v 16.00 hodin.
Více informací a inspiraci je
možné získat na www.ecb.cz
v rubrice Veličenstvo kniha.
Obchůdek EkoCentra Brno
nabízí velké množství výrobků
z přírodních a recyklovaných
materiálů, stále rozšiřuje
nabídku šetrné drogerie. Nyní
je možné získat vzorek čisticího prostředku na nádobí ve
speciální lahvi s rozprašovačem za vratnou zálohu 60 Kč.

(red)

Pracoviště provozuje také osobní
poradnu, která sídlí v kanceláři
v Brně na Anenské 10. Poradna
je bezplatná a přístupná klientům
každou středu od 14.00 do 18.00
hodin. Poradnu vede rovněž kvalifikovaná psycholožka.
Aktivitou doplňující linku důvěry
a osobní poradnu jsou výukové
programy pro žáky 4. a 5. tříd
základních škol, které jsou zaměřeny na prevenci výskytu nevhodných či patologických jevů.
Děti a mladí lidé se díky podpoře
linky důvěry a osobní poradny
naučí řešit tíživé a krizové životní
situace a předcházet jim. Dialogem s psychologem a jinými
odborníky dospějí k aktivnímu
přístupu k situaci, ve které se ocitly a odvaze usilovat o změnu.
Důležitou roli mají i výukové programy pro ZŠ. V interaktivních
programech s preventivním charakterem se žáci seznamují
s prací linky důvěry a dalších
institucí, které se věnují jejich
ochraně. Zbaví se tak nedůvěry
a přirozené obavy z kontaktu
a snáze využijí pomoci sociálních
služeb v případě potřeby.
Brněnská Modrá linka byla 13. 7.
2010 jako první a jediná linka
důvěry z České republiky oficiálně přijata do Mezinárodní federace telefonických krizových služeb IFOTES. Stalo se tak během
osmnáctého kongresu, který se
konal ve Vídni a kterého se účastnilo 1200 delegátů organizací
z celého světa.

Linky důvěry mají ve světě více
než padesátiletou tradici a pracují
stále na stejném principu. Umožňují anonymní a bezpečný telefonický nebo e-mailový kontakt
za účelem rozhovoru o aktuálních problémech neodkladného
nebo naléhavého charakteru.
Kromě pomoci při zvládání
různých krizových stavů poskytují také informace o službách
a kontaktech na navazující zařízení. Členství Modré linky
v IFOTES znamená podporu
vývoje, rozšíření možností vzdělávání a zkvalitňování služeb pro
klienty, které tímto krokem získávají další rozměr. Pro Modrou linku je důležité být součástí širšího
mezinárodního společenství
a moci se účastnit vývoje a růstu
služeb telefonické krizové pomoci
Mezinárodní federace telefonických krizových služeb. IFOTES
byla založena v roce 1967 a od
počátku úzce spolupracuje
s vedením EU, OSN a dalšími
organizacemi světového významu.
Kontakt na Modrou linku důvěry:
549 241 010, 608 902 410,
help@modralinka.cz. Uvedená
tel. čísla jsou v provozu denně od
9.00 do 21.00 hodin.

(red)
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Asociace Apla pomáhá lidem s autismem čtyřiadvacet hodin denně

Asociace pomáhající lidem
s autismem Apla-jm o. s. vznikla v roce 2002 z iniciativy
a potřeb rodičů i odborníků,
kteří pracují s osobami s poruchami autistického spektra
(PAS), jako součást celostátní
organizace Apla s působností
pro Jihomoravský kraj.
Veškeré aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkvalitnit
život lidem s PAS, snaží se proto
všemi prostředky podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s autismem.
Pomáhá prostřednictvím dvou
registrovaných sociálních služeb
– osobní asistence a odborného
sociálního poradenství. Dále pro-

vozuje dobrovolnické centrum
s akreditací MV ČR, volnočasové
aktivity, vzdělávací kurzy s udělenou akreditací od MPSV
a MŠMT ČR pro odbornou i laickou veřejnost, kulturní akce
a přednášky.
Osobní asistence je klíčovou službou Apla-Jm o. s. poskytovanou
od samého začátku fungování
organizace. Jedná se o terénní

službu zajišťující kvalifikovanou
péči o osoby s PAS s cílem rozvoje sociálních dovedností a posilování jejich sebevědomí. Osobní
asistence je hrazená služba podle
zákona 108/2006 Sb. Od roku
2010 poskytuje vedle zákonem
stanoveného povinného základního poradenství také odborné.
Díky akreditovanému dobrovolnickému centru sdružuje a školí
dobrovolníky, kteří ve svém volném čase bez nároku na finanční
odměnu pomáhají s propagačními akcemi organizace, aktivně se
zapojují do vymýšlení aktivit pro
klienty asociace (vedení kroužků,
výlety, tábory) a umožňují tak jim
i jejich rodinám naplňovat volný
čas smysluplným způsobem.

Volnočasové aktivity nabízejí řadu
kroužků (hudební, výtvarný, sportovní či keramický kroužek, pravidelné sobotní výlety, letní tábory
aj.) s možností vyžití ve volném
čase pro osoby s PAS.
Zaměřuje se také na osvětovou
činnost prostřednictvím akreditovaných kurzů MPSV a MŠMT
s aktuální tematikou PAS a příležitostné kulturní akce a přednáš-
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ky určené široké veřejnosti.
Od roku 2010 realizuje projekt
financovaný ESF Zaměstnávání
lidí s autismem, který je určen pro
dospělé s Aspergerovým syndromem a pečující o osoby s PAS.
Cílovým skupinám umožňuje
zapojit se na trh práce, osvojit si
pracovní návyky a s nimi spojené
sociální dovednosti.
Náplní osobní asistence je pomoc
mladým lidem s PAS od dvou let
věku při činnostech, které z důvodu své diagnózy nejsou schopni
zvládnout samostatně.
Na zajištění služby se podílí tým
osobních asistentů, klíčoví pracovníci, administrátor a koordinátor projektu. Jako registrovaná
sociální služba splňuje osobní
asistence kritéria daná zákonem
o sociálních službách.
Osobní asistenti splňují zákonnou
podmínku odborné způsobilosti.

na klíčová dokumentace: osobní
dotazník uživatele, individuální
plán a krizový plán. Metodickou
a psychologickou oporu zastřešuje asistentům koordinátorka
a externí metodici z SPC Štolcova, Brno společně s krajskou
koordinátorkou pro PAS. Před
uzavřením Smlouvy o poskytování osobní asistence vyplní žadatel
nebo jeho zákonný zástupce
osobní dotazník.
Osobní dotazník žadatele je soubor potřebných informací o uživateli, jeho potřebách, schopnostech, dovednostech a zdravotním
stavu, které tvoří podklad pro
zpracování individuálního plánu.
Do dvou měsíců od uzavření
smlouvy vypracovává osobní
asistent po konzultaci s uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem, koordinátorem a klíčovým
pracovníkem individuální plán.

Apla-Jm klade důraz na zajištění
služby přizpůsobené na míru uživateli, proto zajišťuje vstupní
12hodinové školení pro asistenty
zohledňující specifika cílové skupiny dětí a mladých lidí s PAS. Na
obsahové náplni školení se lektorsky podílejí rodiče uživatelů,
kteří mohou asistentům zprostředkovat autentickou zkušenost.
Služba je poskytována uživatelům
na základě uzavřené Smlouvy
o poskytování osobní asistence,
kterou uzavírá žadatel s Apla-Jm.
V souladu se stanoveným cílem
projektu se snaží o co nejmenší
omezení přání uživatelů. Z tohoto
důvodu nestanovuje minimální
měsíční počet hodin čerpání asistence a službu poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně.
Při plánování služby je zpracová-

Individuální plán stanoví cíle
osobní asistence konkrétního uživatele s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a potřeby. Krizový plán představuje souhrn
pravidel upravujících postup
zvládnutí krizových situací, které
mohou v průběhu naplnění služby
nastat. Vypracovává jej uživatel
nebo jeho zákonný zástupce,
povinností každého asistenta je
seznámit a jednat v souladu
s jeho zněním. Na přesném časovém plánu služby se dohodne uživatel nebo zákonný zástupce
s osobním asistentem.

(red)

Projekt

podporuje
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Fotografická soutěž Úhel pohledu zviditelňuje ženy nad 50 let

Eva Stanovská: Cestovatelky; 1. místo loňské kategorie A

Ludmila Caránková: Žena v akci; 2. místo loňské kategorie A
Občanské sdružení Ženy50
pořádá již tradiční fotografickou soutěž, jejíž uzávěrka je
30. března.

O věku 50+ se v současné době
píše v různých souvislostech. Nejčastěji s těžkostmi při hledání
nového zaměstnání. Jak tento věk
vnímají ženy, jaké mají sny, přání,

Petr Stolář: Na valašské dědině; 3. místo loňské kategorie A
očekávání, v čem vidí po padesátce smysl života, čemu se smějí, nad čím pláčou, jaké aktivity
provozují. O tom všem vypovídají
snímky zaslané do fotosoutěže
Úhel pohledu, kterou vyhlašuje
občanské sdružení Ženy50 ve
spolupráci s Kanceláří Brno –
Zdravé město MMB. Nad probíhajícím 4. ročníkem převzal záštitu starosta městské části Brnostřed Mgr. Libor Šťástka.
Uzávěrka soutěže je 30. března.
Do té doby je možné zasílat fotografie na níže uvedenou adresu,
a to do kategorie A, kde objektem
snímků má být žena ve věku 50+
nebo do kategorie B, zde naopak
musí fotografovat žena po padesátce, přičemž téma omezeno
není. Do každé kategorie je mož-

né zaslat nejvýše 5 snímků. Nezávislá porota vybere tři nejlepší práce v každé kategorii. Výherci
budou již tradičně vyhlášeni
v neděli 13. května na koncertu
ke Dni matek, kde obdrží i ceny.
Vítězné snímky budou promítány
na plátno, takže se s nimi mohou
seznámit všichni přítomní.
Občanské sdružení Ženy50 se
tímto způsobem snaží zviditelnit
ženy ve věku 50+. Více informací
v sídle sdružení na Anenské 10
nebo na www.zeny50.cz.

(red)

Akci

podporuje

Radnice finančně přispěla domovu pro seniory na nová křesla

Městská část Brno-střed při-

Projekt

podpořila

spěla Domovu sv. Ludmily finanční částkou na nákup kombinovaných křesel. Ta se dají
využít i jako křesla toaletní.
Domov sv. Ludmily pro seniory
poskytuje dlouhodobé ubytování

seniorům vyžadujících z důvodu
věku a zdravotního stavu nepřetržitou péči zahrnující ubytování, stravu a pomoc nebo podporu při zvládání běžných úkonů včetně péče
o vlastní osobu – tedy i hygienu.
Celková hygiena seniorů s sebou
nese mnoho specifik. Senior je při
celkové koupeli často odkázán na
personál a jeho podporu. Aby bylo
seniorům co nejvíce umožněno
zachovat alespoň část soběstačnosti v péči o vlastní osobu, využívá personál pro celkovou hygienu
tzv. sprchovací křesla. Tato speciální křesla umožňují pohodlné
usazení ve sprchovém koutu,
a tím i větší prostor seniora pro
zvládnutí některých úkonů.
Křesla jsou tak i velkou pomocí pro
pečovatelský personál, jemuž
usnadňuje pečlivé provedení celkové koupele s maximální možnou

pohodlností pro klienta a snížením
fyzické námahy na obou stranách.
Materiál nových křesel je nerezový a křesla jsou opatřena kolečky,
což umožňuje snadnější manipulaci. Kombinace toaletního
a sprchového křesla s sebou nese
úsporu prostoru a také možnost
postupného individuálního přidělení křesla jednotlivým klientům –
každý, kdo jej potřebuje, může mít
své „osobní“.
Sociální služba Domov pro seniory – Domov sv. Ludmily dlouhodobě ubytovává seniory s trvalým
pobytem na území městské části
Brno-střed. Senioři vzhledem ke
svému věku a zdravotnímu stavu
vyžadují péči další osoby. Počet
klientek z MČ Brno-střed je v současné době pět. Jedná se o klientky se sníženou pohyblivostí.

(red)
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Sport

Na kluziště za Lužánkami se vejde najednou až 250 nadšených sportovců

Druhé největší kluziště v Brně
vítá bruslaře každý všední den
od 15.00 do 17.00 hodin a od
18.00 do 20.00 hodin, v pátek
o hodinu déle. O víkendu začínají bruslící bloky již v 9.00
hodin ráno. Novinkou letošní
sezony je půjčovna bruslí.
Ledová plocha je udržována uměle a k její výrobě jsou použity kompresory a chladící médium bez
čpavku. Kluziště tak může být
s ohledem na počasí provozováno přibližně od listopadu do poloviny března. Počasí je nezanedbatelným faktorem, který
ovlivňuje výrobu ledu a provoz
ledové plochy. Použitá technologie pak nabízí možnost provozu
do plus patnácti stupňů Celsia (je
zde však opět několik vlivů omezující provoz, jako například přímý
sluneční svit apod.)
Maximální kapacita kluziště je
přibližně 250 bruslících. Pro návštěvníky je pak kluziště vybave-

no lépe než ostatní, a to především svým zázemím a přístupem.
Je zde možnost bezproblémového parkování v bezprostřední blízkosti kluziště a okolí hotelu Boby.
Zázemí je vybaveno 120 uzamykatelnými skříňkami, toaletami,
místnost pro odpočinek s nápojovými automaty. Samozřejmostí
je bufet nabízející rychlé občerstvení, studené i teplé nápoje.
Veškeré prostory jsou vybaveny
gumovou podlahou a jsou tak
přístupné v bruslích, což je opět
významnou výhodou proti ostatním kluzištím. Zájemci zde najdou
také obchod s hokejovým vybavením a brusírnu bruslí. Letošní
sezonu začalo kluziště provozovat půjčovnu bruslí pro veřejnost.
Přístup na kluziště je pak opatřen
bezbariérovým vstupem formou
schodišťového výtahu. Ceny
vstupného nabízí slevy pro děti,
rodiny a seniory.
Na kluzišti pak probíhají další
doprovodné a doplňkové akce pro

veřejnost a především pro děti.
Probíhají zde akce konané rádiem, mikulášská na bruslích či diskotéky na ledě. Také je možné kluziště využít pro lední hokej
a pronajmout si večerní hodiny
pro vlastní skupinu. Je však beznadějně obsazeno a je potřeba
zamluvit kluziště včas. Další možností, jak využít ledovou plochu,
je pronájem pro školy, soukromé
či firemní účely.
Pro ostatní období jsou připraveny další změny a úpravy. Je plánováno rozšíření venkovních
gumových povrchů, vybudování
šaten pro sportovce, rozšíření
nabídky půjčovny bruslí, upravení
stávající odpočinkové místnosti
a doplnění šatních skříněk, vybudování dětského koutku a mnoho
dalších. Dále je plánováno pro letní sezonu vybudování hřiště
s umělou trávou například pro fotbal, basketbal, tenis apod.
Zimní stadion byl v Brně vybudován již roku 1947 a měl kapacitu

12 tisíc diváků. V tehdejší době
se jednalo teprve o druhou umělou ledovou plochu v Československu. Roku 1962 dostalo do té
doby otevřené kluziště střechu
s unikátní příhradovou konstrukcí
navrženou architektem prof. Ferdinandem Ledererem. Na tomto
stadionu pak působil 11násobný
mistr ligy Kometa Brno (v průběhu
let však měl klub jiné názvy).
Kolem roku 2000 začal stadion
pustnout a jeho stav byl natolik
neutěšený, že bylo rozhodnuto
o jeho demolici. Na místě, kde
byla venkovní plocha zimního stadionu, bylo vybudováno veřejné
kluziště s mobilní ledovou plochou
a zázemím.
Veřejné bruslení za Lužánkami
bylo dokončeno v roce 2009
a okamžitě byl zahájen jeho provoz. Rozměry kluziště jsou
30҂50 metrů a je tak druhým největším brněnským kluzištěm. Více
na www.bruslenizaluzankami.cz.

(red)

Sportovní akademie mládeže Brno trénuje v basketbalu 150 dětí

Sportovní akademie mládeže
(dále jen SAM) zahájila svoji
činnost na začátku roku 2007.
Jsme občanským sdružením,

jehož hlavní sportovní činností
je rozvoj basketbalu u dětí
a mládeže na zájmové a výkonnostní úrovni.
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Nabízíme aktivní využití volného
času dětí, které mají rády pohyb.
Zaměřujeme se na všestranný
tělesný a psychický rozvoj dětí

a mládeže. U přípravky rozvíjíme
zejména rychlost a obratnost formou soutěží a her s míčem i bez
Pokračování na straně 25

Sport

Pokračování ze strany 24
míče. V kategorii minižactva jsou
tréninky zaměřeny na rozvoj
individuálních herních činností
jednotlivce. V kategorii žactva
a dorostu tyto činnosti neustále
zdokonalujeme. Chceme, aby se
děti basketbalem bavily nejen na
vrcholové, ale i na zájmové úrovni.
Od začátku je učíme týmové spolupráci s důrazem na pomoc
mladším.

Naším cílem je přivádět děti
k tomuto krásnému sportu, naučit
je dobře základním herním činnostem. Umožnit dětem, aby se
v SAM mohly na kvalitní úrovni
sportovně rozvíjet od nástupu do
základních škol až do svých 19 let.
V současnosti se v SAM učí hrát
basketbal 150 dětí ve věku od 6
do 16 let, zařazených podle zvládnutí svých basketbalových dovedností do osmi družstev a příprav-

ky, kterou každoročně otvíráme
pro chlapce a dívky 1.–4. tříd ZŠ.
Družstva chlapců a dívek u nás
společně nastupují do soutěží
v kategorii minižactva. Dívky od
12 let dále hrají ve družstvech
Frisco Sika Brno.
O děti se stará 9 kvalifikovaných
trenérů. Trenéři s vyšší trenérskou
kvalifikací mají mnohaleté basketbalové zkušenosti jako hráči.
Vedle těchto trenérů pomáhají
s naší činností rodiče a rodinní
příslušníci.
V uplynulé sezoně jsme se stali
ve všech třech kategoriích minižactva (9–12 let) přeborníky
oblasti jižní Moravy. Naše nejmladší družstvo chlapců a dívek
zvítězilo ve své soutěži smíšených družstev a získalo titul mistra
ČR. Nejstarší chlapci minižákovské kategorie si svým vítězstvím
zajistili pro tuto sezonu účast v lize
žáků, ve které si vedou velmi dobře a pro druhou polovinu soutěže

postoupili do extraligy žáků mezi
nejlepších 12 družstev ČR.
Družstvo našich kadetů (chlapci
15–16 let) je od září nováčkem
ligy, kde si vede velmi dobře. Svoji
činnost rozvíjíme na ZŠ nám.
Svornosti v Brně-Žabovřeskách,
kde trénují hlavně děti od 6 do14
let a mládež od 15 do 16 let hrající
oblastní soutěže jižní Moravy.
Kadeti absolvují svoji přípravu
a hrají ligová utkání v hale na Kounicově ulici. Pro příští sezonu
bychom si chtěli zajistit účast
i v dorostenecké lize. Více na
www.sambsmbrno.cz.

Bc. Eva Vyroubalová,
předsedkyně SAM

Badmintonová a tenisová školička seznámila děti se základy hry
TK Maly’s Open je občanské
sdružení zabývající se sportovními aktivitami zejména tenisem a badmintonem. S pomocí
dotace od radnice Brno-střed
uspořádalo měsíční kurz pro
děti.
Svoji činnost datuje již od roku
1995, kdy byl uspořádán první
tenisový turnaj Maly’s Cup 1995
a kromě Brna rozvíjí své aktivity
v dalších regionech a městech ČR
jako je Praha, Teplice, Pardubice,
Polička, Žamberk, Karviná, Vendryně, Rožnov pod Radhoštěm,
Prostějov, Brno-venkov a další.
V rámci aktivní spolupráce
s regionálními partnery se v tenisovém okruhu Maly’s Open uskuteční zhruba 100 tenisových turnajů ročně, kterých se zúčastní
stovky hráčů v různých tenisových disciplínách – dvouhra,
čtyřhra a Mix, takže návštěvníky
těchto akcí jsou nejen muži, ale
pravidelně také ženy.
„V posledních letech se stal velmi
moderní záležitostí badminton,

Akci

podpořila

takže i naše sdružení se pokusilo
na tento trend zareagovat a začali
jsme pořádat badmintonovou
soutěž v Brně, které se samozřejmě pravidelně účastní i hráči
z jiných regionů republiky, zejména z Vysočiny, Moravskoslezského kraje a východních Čech,“
uvedl předseda Výkonného výboru Ing. František Malý.
Sdružení neprovozuje vlastní sportovní areál, ale pro své aktivity si
komerčně najímá různá brněnská
sportovní zařízení jako TH Sprint,
TH Horova, TA Kohoutovice, TA
Chrlice, TA Kraví hora a další.
Z důvodu rozvoje nových aktivit se
sdružení rozhodlo vytvořit také
pilotní projekt na podporu sportov-

ních aktivit dětí předškolního věku,
zaměřených zejména na výuku
základů tenisu a badmintonu.
„Cílem této akce nebylo děti naučit
hrát tenis, to se nedá zvládnout za
pár hodin, ale formou hry je vtáhnout do základů této hry a za
pomocí odborných instruktorů jim
přiblížit tento sport. Na tento projekt jsme požádali o finanční podporu městskou část Brno-střed,
která naší žádosti vyhověla
a umožnila nám v měsíci listopadu
2011 připravit a uspořádat měsíční
kurz pro děti,“ dodal Malý.
Sdružení bylo u zrodu myšlenky
a také se aktivně podílí na
významné tenisové akci pro amatérské tenisty – Mistrovství České

republiky neregistrovaných tenistů
s mezinárodní účastí, což je projekt, který vznikl v roce 2004. První
tři ročníky se uskutečnily v Pardubicích a Hradci Králové, další čtyři
následně vTeplicích a Prostějově.
„Jsme velice rádi, že se podařilo
pro letošní rok dostat tento projekt
do Brna, protože mimo naše město měly zájem o tuto akci také opět
Pardubice a Třinec. Této akce se
účastní více než dvě stovky tenistů, a to nejen z celé ČR, ale jezdí
na ni také hráči a hráčky ze Slovenska, Srbska, Belgie, Ukrajiny,
Estonska, čímž dochází k významné propagaci pořadatelského města i v zahraničí,“ zakončil
předseda.
 (red)
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Rozhovor

Kateřina H. Hanzlíková: Taneční semináře stírají rozdíl mezi
Kateřina H. Hanzlíková, předsedkyně a zakladatelka občanského sdružení Bezmezí, tancuje úplně se všemi. Dvouleté
děti učí držení těla, dospělé trénuje v technikách současného
tance a v rámci aktivit sdružení
Bezmezí pořádá taneční zážitkové semináře, na nichž se potkávají a propojují lidé bez a se
zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Kdy a proč vzniklo
občanské sdružení
Bezmezí, jehož jsi
předsedkyní?
Vznikli jsme v roce 2010, ale
nápad jsem nosila v hlavě hodně
dlouho. Celé to začalo na studijním
pobytě v portugalské Évoře, kam
jsem odjela na jeden semestr na
tamější filozofickou fakultu. Hned
po příjezdu jsem hledala nějaké
taneční středisko, protože bez tance bych nevydržela. Přišla jsem na
náměstí a první, co jsem viděla,
byla taneční škola. Tam jsem se
poprvé setkala s technikami, které
jsem do té doby vůbec neznala,
zejména s kontaktní improvizací,
která je už velmi blízko taneční
terapii. Hodně jsem díky této zkušenosti poznala i sama sebe
a uvědomila si, že tanec skutečně
léčí. Vrtalo mi to hlavou, v tu chvíli
jsem si říkala, že toto své poznání
musím zprostředkovat všem, že
bych byla ráda, aby zažili něco
podobného, co já.

S improvizačními
technikami jsi pokračovala
i po návratu do Brna?
V Brně jsem bohužel nic podobného nemohla najít, a tak jsem
absolvovala několik kurzů v Praze. Od kamarádky jsem se
doslechla, že existuje i něco jako
taneční terapie a od další kamarádky, že na pedagogické fakultě
v Olomouci právě taneční terapii
otevírají. Dálkově jsem ji potom
vystudovala. V současné době si
ještě doplňuji potřebné vzdělání
v rámci čtyřletého výcviku, který
v Praze pořádá Česká asociace
taneční a pohybové terapie.
Myšlenka založit Bezmezí se rodila postupně, zejména, když jsem
potkala kamarádku Lenku Pláteníkovou, která dlouhodobě pra-

covala s nevidomými a chtěla
v tomto duchu pořádat různé
vzdělávací semináře. Jí se zase
líbil můj nápad vést taneční
workshopy. A když jsme přizvaly
do třetice Sandru Donáczi, rozhodly jsme se sdružení založit.

Co je hlavním poselstvím
Bezmezí?
Jednak propojovat skrze zážitkové
semináře lidi bez a se sociálním
a zdravotním znevýhodněním.
Pak také vyvolat nějakou diskuzi,
například na téma bezbariérovosti
a v souvislosti s tím tyto psychické
a fyzické bariéry bořit.

A prakticky ta práce
vypadá jak?
Spolupracujete se
sdruženími, které se
věnují handicapovaným,
nebo jak přicházíte
k lidem, kteří by vás mohli
potřebovat?
Zatím to funguje tak, že buď oslovíme my nějaké sdružení nebo
instituci a zeptáme se, jestli nepotřebují naši pomoc. Nebo se také
stává, že zase nás někdo zkontaktuje. V současné době navazujeme spolupráci s A Kluby, které
pomáhají lidem se závislostí.
A Lenka pak v rámci práce s nevidomými vede přednášky spojené
se zážitkem. Nabízí proto přednášky pro školy o životě nevidomých. Žáci si mohou vyzkoušet
projít se s bílou holí a hrají další
různé hry. Mají možnost se setkat
s nevidomou dívkou a povídat si
s ní. Seminář je nachystaný
v několika verzích, pro malé děti,
ale i pro deváťáky.

Ty máš zase na starosti
expresivní terapii. Jak
taková hodina probíhá?
Jde o uměleckou terapii, do které
se řadí kromě taneční terapie také
muzikoterapie nebo třeba dramaterapie. Zkrátka vše, co má souvislost s uměním. Umělecký prostředek je spojovníkem mezi
konkrétní emocí a skutečností.
Poznání problému probíhá skrze
metaforu, nevyřkne se přímo
a nahlas, takže to není taková
rána, ale vyjádří se právě například pomocí pohybu. Na konci
hodiny vždy probíhá diskuze
a účastníci mohou zvažovat, jak
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Profil
a proč se v dané situaci zachovali
daným způsobem.

Můžeš uvést něco
konkrétního?
Jedno z takových cvičení pracuje
s důvěrou, kdy se dvojice o sebe
navzájem opírá. Zkoušejí si také
uhýbat a pozorují, co to s kým
udělá. A potom si povídají o tom,
čeho se báli. Například toho, že
ho druhý člověk pustí nebo že se
záměrně dotyčný nechá pustit,
což může přeneseně znamenat,
že hodně riskuje, třeba i v životě.

Jak na takové netypické
pohybové hodiny reagují
jejich účastníci?
Většina účastníků už mnohdy
tuší, že hodina nebude úplně
typická už jen proto, že jim na
začátku například zavážeme oči.
Jinak zpětná vazba bývá opravdu
kladná, za což jsem moc ráda.
Oboustranně přínosné je setkávání nevidomých s těmi, co vidí.
Pro nevidomé je zajímavé sledovat reakce ostatních, kteří mají
zahalený zrak a často jsou překvapeni z toho, že určité situace
nejsou pro vidící normální tak jako
pro ně samotné.

Vloni v létě jste
spolupracovali s Domem
umění v rámci projektu
Sochy v ulicích. Co bylo
smyslem této akce?
Spolupráci s Domem umění
domlouvala Lenka Pláteníková
a vzešlo z toho, že bychom se
mohli stát součástí projektu
Sochy v ulicích, respektive vytvořit
doprovodný program. Každé úte-

Pedagožka, choreografka
a tanečnice Kateřina Honzírek
Hanzlíková se narodila 9. září
1980 v Brně. Vystudovala sdružená uměnovědná studia
a portugalský jazyk a literaturu
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, taneční terapii
na Univerzitě Palackého v Olomouci a od roku 2011 je ve
výcviku Taneční a pohybové
terapie pořádané Asociací
taneční terapie v Praze. Tanci
a pohybu se věnuje již od dětství. Pohybové základy získala
v moderní gymnastice, které
se věnovala od čtyř do čtrnácti
let, poté působila v několika
tanečních skupinách v Brně.
Absolvovala mnoho tanečních
kurzů a seminářů, kde se
seznámila s celou řadou tanečních a pohybových technik,
které nyní i vyučuje. Je zakladatelkou a předsedkyní občanského sdružení Bezmezí, společně s Jitkou Mozorovou vede
od roku 2010 kurz Integra pro
netanečníky a handicapované
pod sdružením Cyranovy boty,
věnuje se tanečním projektům
a pohybově spolupracuje na
divadelních představeních zejména se svým mužem Jiřím
Honzírkem, který je divadelní
režisér. Společně mají devítiměsíčního syna Matouše.

rý v srpnu jsme měli před Domem
umění svůj stánek s pomůckami
pro nevidomé a jinými potřebami.
Zájemci si mohli vyzkoušet chození s bílou holí. A kromě toho
jsme museli zajistit i večerní program. Promítaly se filmy, tančilo
se a za velmi důležitou považuji
Pokračování na straně 27

Rozhovor

nevidomými a vidícími. Ti si na začátku každé lekce zavážou oči
Pokračování ze strany 26
diskuzi na téma Město a jeho
neviditelné bariéry. Sešli se
zástupci města, sociologové,
architekti a jiní odborníci a hovořili
o městě Brně a jeho (bez)bariérovosti.

V čem obecně podle tebe
nejvíce lidé bez postižení
chybují, když komunikují
s handicapovanými?
U mě na sále se rozdíly mezi těmito lidmi stírají, protože vidící si dříve, než začnou tancovat, zavážou
oči. Pokud jde o kontakt na ulici,
je často vidět, že to lidé myslí dobře, rychle k postiženému přiskočí
a začnou mu pomáhat, ale už
zapomenou pozdravit a představit
se. A samozřejmě se zeptat, jak
a s čím mohou pomoci. Lidé tedy
zapomínají komunikovat, ale
hned přiskočí a pomáhají, a bohužel ne vždy dobře.

V pohybovém studiu
Cyranovy boty také vedeš
kurz pro netanečníky

a handicapované. To je
zajímavá kombinace.
Jde o kurz s názvem Integra,
jehož cílem je vytvořit nějaké
taneční představení. Setkání probíhají každou středu a může přijít
opravdu kdokoliv. V současné
době hledáme zejména další handicapované tanečníky.

Jako lektorka tance
poznáš už na první
pohled, že někdo nemá
tanec v krvi, nebo může
tancovat skutečně každý?
Pracovat se dá samozřejmě
s každým. Ale hned na první
pohled, už podle chůze je možné
poznat, kolik má člověk zkušeností a jak mu tanec půjde. Nejtěžší jsou pro mne hodiny pro
dospělé začátečníky, kteří už mají
spoustu špatných návyků, počínaje držením těla.

K tomu všemu ještě vedeš
pohybové aktivity pro
malé děti, věnuješ se
tanečním projektům, ale

především jsi na mateřské
dovolené s třičtvrtěročním
synem. Jak to všechno
zvládáš?
Samozřejmě na prvním místě je
Matouš. Poslední půl rok jsem si
toho ale nabrala hodně, takže

budu muset trochu zvolnit. Je ale
pravda, že odreagování ve formě
tance je pro mě příjemné. A navíc
si nemusím vždy zajišťovat hlídání, protože na některé kurzy beru
syna s sebou.


(red) Foto Petr Březina

Kultura

Umění australských domorodců přibližuje Pavilon Anthropos

Výstavu, která se vydává za
posledními lidmi doby kamenné, tvoří exponáty, získané při
vědecké expedici MZM do
severní Austrálie v roce 1969.
K padesátiletému výročí otevření
obnoveného Pavilonu Anthropos
v brněnském Pisáreckém parku
(1961) připravilo Moravské zem-

ské muzeum od prosince loňského roku rozsáhlou výstavu ze
svých sbírek, získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem při vědecké expedici MZM
do Arnhemské země v severní
Austrálii v roce 1969.
Expedice v oblasti Arnhemské
země prováděla archeologické,
antropologické a zoologické

výzkumy, při nichž bylo získáno
velké množství sbírkových předmětů, kterým bylo díky vstřícnosti
australských úřadů po období
„Pražského jara“ uděleno povolení k vývozu do ČSSR.
Vrcholem expedice i připravené
výstavy jsou exponáty, získané
při setkání se skupinou domorodců kmene Rembarranga, vedenou stařešinou Mandargem. Tato
skupina si uchovala znalost technik i myšlenkového světa tradiční
společnosti lovců a sběračů
nedotčených moderní civilizací,
byly od nich získány zcela autentické umělecké předměty, malby
na kůře v „tzv. rentgenovém stylu“
i jedinečné informace sloužící
k výkladu původního domorodého australského umění a duchovního života.
Na výstavě je k vidění i řada jiných
předmětů zdobených tradičními
malbami – schránky na uložení
kosterních pozůstatků, hudební

nástroje (didgeridoo), rituální vesla. Tyto předměty dnes tvoří jednu
z nejcennějších sbírkových kolekcí Moravského zemského muzea.
Austrálie je také kontinentem
s nejbohatší tradicí pravěkého
i tradičního domorodého skalního
umění. Součástí výstavy jsou tak
kopie jednotlivých zobrazení
mýtických duchů i zvířat, v čele
s rozsáhlou kopií (12x6m) známé
skalní obrazárny Oenpelli. Instalace je doplněna získanými loveckými zbraněmi, předměty denní
potřeby kmene Rembarranga
a archeologickými nálezy –
kamennými nástroji. Velmi cenná
je rovněž rekonstrukce chaty s originálními malbami na kůře. Ve
výstavě bude možné zhlédnout
i televizní dokument ČT natočený
účastníky expedice v roce 1969
a atmosféru navodí i tradiční
australská hudba.

(red)
Foto Jan Cága
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Leitnerku rozezní citera ojedinělého hudebníka Michala Müllera

Jediný graduovaný hráč na
Koncertní citeru Michal Müller
vystoupí v březnu v Klubu Leitnerova.
S citerou začal již ve svých třinácti
letech u Ladislava Ryšavého ve
Varnsdorfu, ten v něm vypěstoval
velice blízký vztah k onomu skoro
zapomenutému nástroji. Je absol-

ventem Vídeňské konzervatoře
v oboru Koncertní citera.
Ve svém oboru patří dnes mezi nejprogresivnější citeristy světa. Jako
sólista je vyhledáván právě pro svůj
jedinečný a osobitý projev a přístup
k nástroji. Působí jako pedagog na
odborných citerových seminářích
v Německu, Rakousku, Slovinsku,
Polsku.Večer se návštěvníci Klubu

Leitnerova mohou těšit na hudbu
různých žánrů – od vlastní tvorby
Michala Müllera přes hudbu renesanční, barokní, klasickou citerovou literaturu, až po například Led
Zeppelin.
V hudbě má rád volnost a možnost sdělit něco vlastního a k tomu
používá často i svůj hlas. Jak sám
říká: „Citera je prostě můj nástroj,
kterým se mohu vyjadřovat, prostřednictvím něhož mohu komunikovat, stejně jako svým hlasem.“ Michal Müller zahraje také

druhý den 8. března v dopoledních hodinách; tentokrát pro studenty. Výchovný pořad bude koncipovaný jako koncert, doplněný
besedou o tomto netradičním
nástroji, který měl u nás kdysi velice bohatou tradici.
Koncert se uskuteční ve středu
7. března od 19.30 hodin v Klubu
Leitnerova. Vstupné je 90 Kč. Více
informací na www.leitnerka.cz.

(red)
Foto Petr Zápotocký
a Ája Dvořáčková

Netradiční výstavu Houby v Brně je možné zhlédnout v Redutě
Na výstavu dále tematicky naváže
březnový festival Ceremony of
Another Generation pořádaný
v Besedním domě, který bude ve
znamení dvojitého jubilea Johna
Cage (1912–1992), excentrika
a reformátora euroamerické klasické hudby, který byl zároveň
nadšeným mykologem a členem
Československé mykologické
společnosti.
V rámci vernisáže výstavy 18. led-

Výstava v prostorách divadla
Reduta představuje motiv houby a houbařství v kontextu současného umění až do konce
března.
Téma houby se v umění a kultuře
objevuje odpradávna všude tam,
kde rostou. Jejich tvarosloví vyráží
z ateliérů v časových periodách
obdobně jako skutečné plodnice
ze svého podhoubí. Poslední úroda sahá od postmoderny osmdesátých let až po současnost.
Výstava „Houby v Brně“, je právě
přehlídkou prací dvaceti umělců
brněnského regionu z několika

generací, zasažených touto
vlnou. Autory spojuje kromě společného námětu i hravost, humor
či ironie.
I přes ryze oblastní název „Houby
v Brně“, se zdaleka nejedná o akci
regionální úrovně. Ve výstavních
prostorách brněnské Reduty je
možné zhlédnout práce Dalibora
Chatrného, Jiřího Hynka Kocmana, Václava Stratila, Pavla Hayeka, Jiřího Sobotky, Mariana Pally
a dalších osobností výrazně překračujících hranice Brna. Kurátorem výstavy je vizuální tvůrce
a amatérský mykolog Tomáš Hlavenka.
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na proběhla i předpremiéra 13dílného seriálu „Na houby“ v režii
Pavla Jiráska. „Kdo nehoubaří,
není Čech,“ by mohla klidně znít
parafráze známého fanouškovského pokřiku vyjadřující obsah
seriálu, k jehož sledování zvou
průvodci Arnošt Goldflam, Josef
Polášek a přední čeští mykologové. První díl byl odvysílán 18. února na programu ČT2.

(red)

Kultura

Městské divadlo láká od února na historický muzikál Papežka
Muzikál podle světového bestselleru Donny W. Grossové zrežíroval ředitel divadla Stanislav
Moša.
Německý historický muzikál
Papežka se nepokouší nalézt
pravdu, pouze vypráví strhující
příběh, který se mohl stát. Muzikál
vznikl podle stejnojmenného
románu americké spisovatelky
Donny W. Crossové z roku 1996.
Kniha se ihned stala bestsellerem
a byla přeložena do několika jazyků. Inspiroval se jí mladý německý
skladatel a textař Dennis Martin,
jehož muzikál měl světovou premiéru 3. června 2011 v Zámeckém divadle v německé Fuldě.
Zde jej režíroval Stanislav Moša
ve spolupráci s kostýmní návrhářkou Andreou Kučerovou, scénografem Christopherem Weyersem, lightdesignerem Davidem
Kachlířem a choreografkou Julií
Poletovou. Muzikál Papežka byl
podruhé na světě uveden v Městském divadle Brno dne 4. února
v překladu Stanislava Moši
a Mikuláše Bryana.
V hlavních rolích diváci uvidí Svetlanu Slovákovou nebo Hanu Holišovou, Petra Gazdíka nebo
Roberta Jíchu, Ladislava Koláře,
Stana Slováka, Aleše Slaninu,
Igora Ondříčka, Ivanu Vaňkovou
nebo Johanu Gazdíkovou, Milana
Němce nebo Lukáše Vlčka, Terezu Martinkovou nebo Michaelu
Horkou, Jana Mazáka, Tomáše
Saghera nebo Alana Novotného
a další.

Na počátku devátého století se
kdesi v srdci evropského kontinentu (možná) narodilo v rodině
katolického kněze děvče, které
bylo obdařeno velikým nadáním.
Matka, která musela před svým
mužem předstírat ztrátu víry
v pohanské božstvo a nalezení
jediného, pravého Boha, ji pojmenovala (snad) Jana. Jana se (prý)
během svého vyrůstání naučila
číst, psát a přemýšlet tak, jak se
v té době hodilo pouze pro chlapce. Měla ale štěstí, narazila na
osvíceného učitele, který její snahy a touhy podporoval a dokázal
zařídit, aby byla (patrně) přijata
do klášterní školy ve Fuldě. I přes
její mimořádný talent a schopnosti
jí ale jako dívce středověký svět
nenabízel jinou možnost, než se
vdát a být dobrou manželkou.
S tím se ovšem Jana nedokázala
smířit, v touze po dalším vzdělání
se převlékla za muže a v tomto
kostýmu se (zřejmě) nenápadně
propracovávala na pomyslném
církevním kariérním žebříčku
hodně vysoko. Shodou velikých
náhod se jednoho dne ocitla
v Římě až na postu nejvyšším
a mezi lety 855–857 se (podle
legendy) stala oblíbeným papežem Janem Anglicusem.
Ačkoliv milovala své poslání
a byla Bohu vděčná za příležitost,
kterou jí věnoval, nedokázala
v sobě plně potlačit svou ženskou
přirozenost. Ve svém životě potkala muže, s kterým sdílela nejen
své největší tajemství, ale kterého
také plně milovala. Láska se jí pak

stala osudnou, když jednoho dne,
během procesí upadla z koně
a před zraky lidí, pro které ve funkci papeže tolik vykonala, porodila
mrtvé dítě a sama na místě prozrazena zemřela.
Dechberoucí příběh je pro většinu
historiků pouze středověkou
legendou, na které není nic pravdivého a která je pouze zajímavým tématem několika románů,
filmů, studií a bádání. Nicméně
stále existují i teorie, které Janu

považují za historickou osobu. Pro
toto tvrzení lze nalézt i několik
„důkazů“. Vedle nemnoha obrazů,
na kterých je Jana namalována
v okamžiku své smrti, rodící
v papežském oděvu, je to například i zkouška pohlaví nově nastupujícího papeže a změna tradiční
trasy papežského procesí tak,
aby se vyhnulo ulici, kde Jana
zemřela.

(red)
Foto Jef Kratochvil

Do Bakaly lze v únoru přijít na film nebo studentský striptýz
Sál Břetislava Bakaly na Žerotínově nám. 6 zve v měsíci únoru milovníky kinematografie na
následující projekce.

17. 2. v 18.00 hodin
K2 – Fly over 7000 – paragliding adventure in Karakoram
/ Dalibor Carbol
Kudrnovské cestování po
modré planetě
Dva piloti, dva dny, 285 kilometrů,
7000 metrů výšky bez kyslíkových přístrojů a český i slovenský

výškový rekord, když jako první
piloti doletěli nad Base Camp
K2. Dalibor Carbol (ČR) spolu
s Jurajem Klejou (SR) úspěšně
ukončili paraglidingovou expedici, na které za 4 letové dny uletěli
celkem 450 kilometrů v pákistánské části Himálaje, z toho bivakovým letem překonali 285 kilometrů dlouhou trať z Hunza Valley
nad Base Camp K2 a zpět k vesnici Askole. www.kudrna.cz/promitani, Vstupné: 60 Kč.

22.–24. 2.

23. 2. v 18.00 hodin

Japonské filmy – ozvěny festivalu EIGASAI 2012
Ve dnech 22.–24. února uvidíte
v sále Bakala to nejlepší z tvorby
japonského režiséra Takešiho
Kitana. Můžete se těšit na snímky,
Ohňostroj (Hana-bi / Fireworks,
1997), Kikudžiró (Kikujiro no natsu
/ Kikujiro, 1999), Loutky (Dolls,
2002), Achilles a želva (Akiresu
to kame, 2008), Bouřlivák (Outrage, 2010) a Samuraj (Zatoichi,
2003). Nebude chybět doprovodný program. Vstupné: 80 Kč.

Řecká odysea – Peloponés
a Kréta ze sedla kola / Jaromír
Krejčí
Kudrnovské cestování po
modré planetě
Řecko je kolébkou moderní
evropské civilizace. Zatímco
uprostřed kontinentu se ještě žilo
za zdmi z vepřovic, zde již vznikaly první vyspělé civilizace.
Památky na tyto vzdálené doby,
ale také pozdější rušné dějiny
Středomoří, zde najdete na kaž-

Pokračování na straně 30
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Zkameněliny staré 47 milionů let zdobí Palác šlechtičen
Moravské zemské muzeum
prezentuje ve svých prostorách 125 originálů zkamenělin
především obratlovců ze slavné lokality Messel, která je od
roku 1995 zapsaná do světového dědictví UNESCO.
Lokalita se nachází ve spolkové
zemi Hesensko u severních výběžků pohoří Odenwaldu nedaleko
Frankfurtu nad Mohanem a představuje dnes uzavřený povrchový
důl, kde se od roku 1885 do roku

severní i jižní pól nebyly pokryty
sněhem.V oblasti hornorýnského
prolomu docházelo na hranici křídy a třetihor k obnovení aktivity
starých tektonických zón a s tím
spojené rozsáhlé sopečné činnosti. Sopečné exploze po sobě
zanechaly řadu kráterů, z nichž
jeden se stal dějištěm messelského příběhu.
Kráter postupně zaplavila voda
a vzniklo rozsáhlé jezero. V oblasti
poblíž místa výbuchu byla vegetace téměř zcela zničena, ale

1971 těžily živičné břidlice. Toto
unikátní naleziště bývá často přeneseně nazýváno paleontologickými Pompejemi, neboť díky mimořádným fosilizačním podmínkám
jsou na zkamenělinách zachovány
i ty nejjemnější struktury včetně
obsahu žaludku, zbytků tkání, peří
ptáků, blanitých křídel netopýrů či
srsti savců. Lokalita tedy představuje jedinečný fosilizovaný archív
eocenního života před 47 miliony
lety.
Evropa byla v té době ještě ostrovem ze všech stran obklopeným
mořem a panovalo zde tropické
klima, které bylo způsobeno celosvětovým oteplením v období
eocénu, a to do takové míry, že

v tropickém klimatu se rychle
obnovila; břehy jezera se pokryly
rostlinstvem a jezero se stalo
domovem mnoha živočichů stejně jako sousedící deštný prales.
Nastal tropický ráj uprostřed Evropy. Proces, při kterém docházelo
k rozkladu odumřelých organismů, především řas, odčerpával
životodárný kyslík z jezerních vod.
Důsledkem toho se staly hlubší
vrstvy jezera včetně dna jedovatou pastí. Jezero bylo zcela odříznuto od přítoků vysokým kráterovým valem, a tak se do něj
nedostávalo příliš okysličené
vody z okolí. Během několika stovek tisíců až jednoho milionu let
řasy, houby, rostlinné zbytky

Pokračování ze strany 29
dém kroku. Miliony návštěvníků
z celého světa se i přes potíže
moderního Řecka vydávají je
poznávat. Avšak Řecko lze procestovat i jinak než prostřednictvím klimatizovaného autokaru.
Ačkoliv sami Řekové cyklistice
neholdují, právě ze sedla kola lze
dobře poznat nejen památky, ale
také nádhernou přírodu a život
místních lidí. Vydejte se s námi

na putování za historií do jarní
přírody poloostrova Peloponés
a ostrova Kréty, na kterých jsou
soustředěny doslova perly řecké
historie. Poznejte je očima nezávislého cykloturisty. Vstupné:
60 Kč.

28.–29. 2.
Filmový Studentský Striptýz
Studentské filmové cvičení
úplně donaha!
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a části jílů vytvořily na dně jezera
bahno, ze kterého vznikly slavné
messelské živičné břidlice
s pozůstatky živočichů a rostlin.
V rámci mezinárodní vědecké
spolupráce Geologického oddělení Hessisches Landesmusea
v Darmstadtu a Geologicko-paleontologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně má
Moravské zemské muzeum možnost prezentovat soubor originálů
zkamenělin z této vzácné lokality.
Návštěvník výstavy uvidí dokonale zachované kostry ryb, žab, ještěrek, krokodýlů, hadů, želv, mnoha druhů ptáků a savců.
Vnímavý návštěvník si správně
položí otázku, kde se na evropském kontinentě vzali živočichové, kteří dnes žijí na jižní polokouli,
jako krokodýli, mravenečník, tapír,
lemur či vačnatec. Nebo archaicky
vyhlížející kostlíni a kaprouni, kteří
dnes obývají řeky Severní Ameriky. Rozložení kontinentů bylo
v geologické minulosti rozdílné
a tzv. kontinentální mosty umožnily migraci faun z kontinentu na
kontinent.
Messel otevírá okno do historie
Země krátce po zániku dinosaurů,
kteří vyhynuli na Zemi před 65
miliony let a zanechali volné ekoFilmový Studentský Striptýz je
soutěžní přehlídka filmů studentů
Masarykovy univerzity, Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, JAMU
a Fakulty výtvarných umění VUT
(FAVU).
Ze soutěžních filmů diváci vyberou nejlepší snímek, který získá
cenu TIC-TAK.
Součástí přehlídky bude doprovodný program. Můžete se těšit
na autorské čtení připravovaných

logické niky pro vývoj a diverzifikaci savců. Je těžké ukázat na top
exempláře výstavy, neboť každý
je svědectvím o dávném a již
neexistujícím životě v tropech
Evropy. Nelze se však nezmínit
o dokonale zachované a jediné
nalezené kostře mravenečníka
rodu Eurotamandua, který se stal
i symbolem celé výstavy.
Pracovníci Geologicko-paleontologického oddělení připravili ve
spolupráci s Dětským muzeem
MZM k výstavě bohatý doprovodný program. Součástí výstavy
bude odborný výklad pro školní
skupiny (na objednání), výukový
program „Vývoj koně“, který
seznámí s prapředky dnešních
koní (únor–duben). Březnové
soboty budou patřit zajímavým
programům, např. „Mravenečník
a jeho kamarádi“ (3. 3. 2012)
a Vývoj koně (31. 3. 2012). Připravena je i výtvarná soutěž pro školáky.
Výstava Messel on Tour potrvá do
7. dubna v Paláci šlechtičen
Moravského zemského muzea na
Kobližné 1. Otevřeno je v úterý:
9–15.00 hodin, středa–pátek:
9–17.00 hodin, sobota a neděle:
13–18.00 hodin.

(red) Foto Jan Cága
scénářů, poslech nahrávek mladých skladatelů, vernisáž výstavy
fotografií studentů či koncert studentské kapely. www.fkbrno.cz,
vstupné na celý festival: 85 Kč,
Vstupné na den: 60 Kč / 40 Kč
pro členy FK.
Více informací na stránkách
www.bbakaly.cz, www.fkbrno.cz.


(red)

Volný čas

Sdružení taoistického tai chi láká zájemce na ukázkové hodiny
Mezinárodní sdružení taoistického tai chi bylo založeno
Mistrem Moy Lin-shinem roku
1970 v kanadském Torontu jako
nezisková organizace zaměřená na pomoc druhým.
V České republice působí od roku
1992. V současnosti jsou pobočky
této největší mezinárodní organizace, nabízející zdravotně prospěšná cvičení, ve více jak 20
zemích světa. V České republice
aktivně funguje ve 23 městech,
a to výlučně díky dobrovolníkům,
kteří pomáhají ve svém volném
čase bez nároku na jakoukoliv
odměnu. V současné době má
sdružení přes 1300 členů.
Cvičení vedou školení instruktoři,
kteří mají povinnost se neustále
vzdělávat a pravidelně se účastnit
intenzivních cvičení.

Hlavní náplní činnosti je nabízet
unikátní cvičení, zaměřené na
podporu a zlepšování fyzického
a duševního zdraví. Cvičit mohou
lidé všech věkových kategorií
a doporučované je pro široké
spektrum zájemců. Vhodné je zejména pro seniory, u kterých kromě zdravotního efektu, podporuje
i sociální aspekty.
Taoistické tai chi je sestava 108
pomalých otáčivých a protahovacích pohybů, které příznivě působí na fyzickou i duševní kondici.
Cvičení pomáhá k uvolňování
stresu, zlepšení soustředění,
paměti, ale i rozvíjení rovnováhy,
pohyblivosti páteře, kloubů
a šlach. Toto cvičení zlepšuje i cirkulaci krevního oběhu a funkci
lymfatického systému. Čím dál
více je pro svoje účinky doporučováno lékaři pacientům po pro-

dělané borelióze, roztroušené
skleróze, po operaci rakoviny
prsu, lidem trpícím bolestmi zad
apod. Cvičení napomáhá lidem
v navazování a zlepšování sociálních kontaktů, k soucítění
a pomáhání ostatním.
Již několik let se rozvíjí spolupráce Sdružení taoistického tai chi
ČR a města Brna, jako garanta
a organizátora celospolečenské
kampaně „Brněnské dny pro
zdraví“. V roce 2011 v rámci kampaně uspořádali několik cvičebních ukázkových prezentací na
území města Brna plus jako každý rok cvičební ukázkou podpořili
i Pochod všech generací. Díky
kampani spolupracuje i s dalšími
organizacemi zabývajícími se
zdravotně-sociální problematikou.
Na základě těchto zkušeností

začalo sdružení pracovat na projektu Mezinárodního centra taoistického tai chi v Brně, které by
mělo přinést stálé zázemí nejen
pro občany města Brna, ale pro
zájemce z celého středoevropského regionu.
V tomto pololetí budou v Brně probíhat ukázkové hodiny v následující dny:
13. 2. 2012 od 17.30 hod. v prostorách KVIC, Pálavské
nám., Brno-Vinohrady
14. 2. 2012 od 17.30 hod. v tělocvičně ZŠ Svážná, Brno-Nový Lískovec
15. 2. 2012 od 16.00 hod. v tělocvičně ZŠ Kotlářská 4, Brno
– Veveří.
Podrobnější informace na
www.taoist.cz.

(red)

20 LET KLUBU

únor/březen 2012
pondělí 13. února, 9.30 hod.
Merlin
úterý 14. února, 9.30 hod.
Merlin
úterý 14. února, 19.00 hod.
Večer scénického čtení
středa 15. února, 9.30 hod.
Merlin
čtvrtek 16. února, 9.30 a 19.00 hod.
Merlin – Divácký seminář
pátek 17. února, 9.30 hod.
Merlin
sobota 18. února, 10.15 a 15.30 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům – Dětská dílna
pondělí 20. února, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
úterý 21. února 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
úterý 21. února 19.00 hod.
Improvizační večer
středa 22. února 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
čtvrtek 23. února 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy
pátek 24. února, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy
sobota 25. února, 10.15 a 15.30 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska – Dětská dílna
pondělí 27. února, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
úterý 28. února, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

středa 29. února, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.
čtvrtek 1. března, 9.30 a 19.00 hod.
Merlin
pátek 2. března, 9.30 hod.
Merlin
sobota 3. března, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy
pondělí 5. března, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy
úterý 6. března, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň
úterý 6. března, 19.00 hod.
Večer scénického čtení
středa 7. března, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň
čtvrtek 8. března, 9.30 a 19.00 hod.
Manon Lescaut
pátek 9. března, 9.30 hod.
Manon Lescaut
sobota 10. března, 10.15 a 15.30 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

Změna programu vyhrazena!

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

únor/březen 2012
úterý 14. února v 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Setkání začínajících i pokročilejších literátů

středa 7. března v 19.30 hod.
MICHAL MÜLLER
Koncert pro citeru a hlas

pátek 17. února v 19.30 hod.
JOE COCKER BAND BRNO
Brněnský revival

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

úterý 21. února v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Jimi Hendrix – kytarový gymnasta

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

středa 22. února v 19.30 hod.
BEZOBRATŘI
Téměř lidová muzika

Změna programu vyhrazena!

čtvrtek 23. února v 19.30 hod.
Divadlo D EPOG: CESTY/POUTĚ
Hra o trmácení a nehybnosti
pátek 24. února v 19.30 hod.
CIRKUS DELL ARTE
aneb Harlekýno strůjcem manželského
štěstí
úterý 28. února v 19.30 hod.
JAN BURIAN
V pořadu „Burianova kulturní ozdravovna“
středa 29. února v 19.30 hod.
KOMASSAGE a DREAMFIELD
Alternativní pop-rock
pátek 2. března v 19.30 hod.
VOCATIS
Folkrockový večer
úterý 6. března v 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Setkání začínajících i pokročilejších literátů

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 DUBNU připravujeme: Píšete do šuplíku?,
Bosá pointa, poslechovka Jiřího Černého:
Amy Winehouse, Nebed a Žalozpěv, Backsight, Jan Burian, Údolní – Beat, Cesta, Trapeři
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Inzerce

Ceníte si věrnosti? My ano, proto Vás za ni odměníme

Odměňte
se novou

ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní o 40 000 Kč levněji a s úvěrem od
ŠkoFINu dokonce o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost teď ke svému staršímu vozu
ŠKODA získáte výhodně nový, i s prodlouženou zárukou zdarma. Váš vůz si
nadále můžete ponechat! Věrnost se zkrátka vyplácí.
Vzorový příklad: ŠKODA Fabia Classic 1,2 HTP/44 kW, cena vozu 162 900 Kč, splátka předem 49 900 Kč, výše
úvěru 113 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, poplatek za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, měsíční splátka úvěru
2 395,36 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění 2 899,36 Kč, výpůjční úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN bez
pojištění 10,20 %, RPSN 20,14 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění 173 961,60 Kč.
Akce je určena pro majitele vozů ŠKODA starších 10 let. Zvýhodněná nabídka 40 000 Kč není kombinovatelná
s ostatními akčními nabídkami. Více informací na www.skoda-auto.cz nebo u prodejců vozů ŠKODA.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vyobrazených vozů: 3,4–6,4 l/100 km a 89–149 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418 / 20
657 79 Brno

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

www.aerobicstudio.cz, tel.: 603 918 142

AQUA AEROBIC
ÚT
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B R N O – S TŘ E D
Lázně Ponávka 3a
19:00-20:00
17:00-18:00
18:00-19:00 AQ U A TĚH U LK Y
18:00-19:00
18:00-19:00

PO
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B R N O – S TŘ E D
Lázně R ašíno va 12
20:00-21:00
19:00-20:00
19:00-20:00
20:00-21:00
19:00-20:00

Cvičíme i AQUA AEROBIC a AQUA ZUMBU na 5 bazénech v Brně: BRNO – STŘED: Lázně Ponávka 3a
Lázně Rašínova 12, JUNDROV: ZŠ Jasanová 2; LESNÁ: ZŠ Milénova 14, KOHOUTOVICE: Aquapark

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ – ÚSPORNĚ A KVALITNĚ
Kompletní podnikatelský servis:
zpracování účetní a mzdové agendy včetně daňových přiznání
a přehledů pro pojištovny.
Podvojné účetnictví, daňové a ekonomické poradenství.
Cena dohodou.

Telef. č. 608 826 707, 608 755 679
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MaMa optik, Brno
DOSTUPNÉ BRÝLE
PRO VŠECHNY
Kotlářská 35a
Gajdošova 54
- zhotovení nových brýlí
- výměna skel do vlastních obrub
- opravy a doplňkový prodej
Důchodcům 15% sleva z obruby.
www.mama-optik.cz
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