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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
I v roce 2012 budeme na tomto místě každý
měsíc uveřejňovat fotografii osobnosti, která
má co do činění s městskou částí Brno-střed
a která v tom kterém měsíci slaví svoje narozeniny, případně je pro ni nebo pro její činnost
či práci onen měsíc nějak důležitý nebo zajímavý. První osobností naší rubriky v novém
roce je Denisa Kapitančiková, mluvčí brněnské městské policie.
Pokračování na straně 27

Závěr loňského roku
Vánoce ku
na Zelňáě 3
na stran

Tři nová dětská hřiště opravila radnice
MČ Brno-střed koncem loňského roku
Z jednoho zcela nového a dvou kompletně
zrekonstruovaných hřišť se ke konci loňského roku mohly těšit děti v městské části
Brno-střed.
„Na přelomu listopadu a prosince jsme vybudovali zcela nové hřiště v parku u Pavilonu
Anthropos, které reflektuje přírodní ráz celé
lokality a navíc je unikátní tím, že je tematicky
zaměřeno na pravěk. V případě použitých herních prvků se jedná o evropskou premiéru,
byly dovezeny až ze Spojených států amerických,“ řekl starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka a dodal: „Jednotlivé herní
prvky mají podobu stylizovaných fosilií a dominuje jim kostra tyranosaura.“

Součástí hřiště je i pískoviště a lavičky, odpadkové koše, stojan na kola, nové chodníky
a zpevněné plochy s mlatovým povrchem.
Celkové náklady dosáhly výše necelých dvou
milionů korun. „Hřiště patří svým rozsahem
i pojetím k nejrozsáhlejším a nejoriginálnějším
z těch, která byla na veřejných prostranstvích
ve správě městské části Brno-střed v posledních letech vybudována nebo alespoň zásadně zrekonstruována,“ dodal Šťástka.
Kompletní rekonstrukcí prošlo hřiště ve vnitrobloku ulic Bakalovo nábřeží a Polní. „Vzhledem k tomu, že je umístěno naproti naší
základní škole, je zaměřeno právě na školáky
a nabízí výhradně lezecké a lanové prvky, přičemž nedílnou součástí je i odpovídající tlumící vrstva z litého pryžového recyklátu
v barevném provedení,“ popsal projekt starosta Šťástka. I zde dosáhly náklady téměř
dvou milionů korun a zahrnují i nové zařízení.
V samotném závěru roku ještě městská část
Brno-střed připravila rekonstrukci dětského
Pokračování na straně 7

a období před vánočními
svátky prožívala celá
republika smutným loučením s Václavem
Havlem. Zpráva o jeho
smrti mě zastihla při
návratu z adventní Bratislavy a přiznám se, že vyvolala silný pocit.
Přenesl jsem se v čase o těch dvaadvacet
let zpět a znovu si uvědomil silné okamžiky
podzimu roku 1989. Nepravdivá, ale důležitá zpráva o úmrtí studenta Šmída na
Národní třídě, stávková aktivita studentů
a divadelníků, plné náměstí Svobody každý večer, televizní přenosy z Václavského
náměstí i z Letné, živý řetěz Brňanů
zasněženým městem. Doba cinkání klíčů,
doba, kdy tóny státní hymny vyvolávaly
v nás všech pocity jako od té doby už nikdy. Doba, jejímž symbolem je dodnes
právě Václav Havel. To vše mi prolétlo hlavou při zprávě o jeho úmrtí. I jeho první
prezidentský projev po zvolení, i ten první
novoroční. A mnoho dalšího. Přiznám se,
že ho ve vzpomínkách vnímám nejvíce
takto. Už méně jeho prezidentování
v závěru devadesátých let nebo jeho aktivity po skončení funkce. Rozloučení
s prvním českým prezidentem proběhlo
více než důstojně. Živelné pojmenovávání
ulic a stavění pomníků, jak mnozí navrhují,
mi už tak důstojné nepřipadá. Myslím si,
že by to nechtěl ani on sám. Vše dobré
v novém roce vám přeje

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Akce radnice

Čerti a andělé provázeli děti při zdolávání soutěžních úkolů

Mikuláš, andělé i čerti se
v pondělí 5. prosince měli co
ohánět. Do společenského
centra na radnici zavítalo
v doprovodu svých rodičů přes
150 dětí.
Na Mikuláše se přišli podívat
i malí zvědavci z Krizového centra
pro děti a dospívající. Premiérové
setkání s čertem prožily dvouleté
ratolesti, které se na radnici sešly
v hojném počtu. Některé děti toto
setkání vystrašilo, proto se čerti
chovali jako hodní kamarádi, kteří
pomáhali při zdolávání čertovských disciplín – hodu koulí, slalomu s kolečkem naloženým dře-

vem, stavění čertovské hranice či
hodu kroužkem na vidle.
Děti zvládly i nejstrašidelnější
úkol, výpravu do sklepního pekla.
Po této zkoušce odvahy bylo nutno projít ještě andělskou kontrolou. Všichni rodiče písemně stvrdili, že jejich dítě je poslušné, do
školky či školy chodí rádo a dělá
jim jen a jen radost. Pak již bylo
možné předstoupit před Mikuláše
a obdržet zaslouženou sladkou
odměnu.
Po celé odpoledne probíhaly ve
spolupráci s Ekocentrem Brno
také andělské rukodělky. Zde si
každý mohl vyrobit za pomoci
organizátorů z kulturního a vzdě-

lávacího střediska „Kávéeska“,
které Mikulášoviny připravilo,
mikulášské či vánoční ozdoby
z ekologických materiálů. Blížící

se Vánoce vybízely také k zakoupení jedličky v květináči, kterou
lze na jaře vysadit do přírody nebo
Fair Trade dárků.
 (red)

Vánoční trhy na Moravském náměstí nabídly i jízdu na ponících
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Akce radnice: Vánoce na Zelňáku
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Akce radnice

Starosta naléval na Zelném trhu vánoční čočkovou polévku

Návštěvníci Vánoc na Zelňáku si
mohli 23. prosince pochutnat na

čočkové polévce.Tu v dopoledních
hodinách zdarma naléval a rozdá-

val starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Polévka

zachutnala malým i velkým tak, že
si mnozí přišli i pro druhou porci.

Vánoce na radnici navštívili děti, klauni i herci Divadla Líšeň
Klauni Túdle a Nudle krátili
dětem pátek před Štědrým
dnem ve Společenském sále
radnice městské části Brno-střed.
Konaly se zde již tradiční Vánoce
na radnici, na nichž si děti se svými
rodiči mohli 23. prosince 2011 od
10.00 do 16.00 hodin vyrobit především z ekologických materiálů
vánoční ozdoby, obaly na dárky,
přání k novému roku nebo svícínek.
Inspirací všem byly slavnostně
vyzdobené stoly, každý s jiným originálním zdobením a také typickými
vánočními pochoutkami. Na těch

si mohli všichni smlsnout. Děti rády
využily možnost nazdobit si svůj
vlastní perníček, pustit ořechovou
lodičku po vodní hladině nebo vyrobit postavičku pastýře či zvířátka
a doplnit jí vystavený betlém. Pro
zpestření si mohly také zatancovat
s klauny a starší děti vyzkoušely
i žonglování.
Pro dospělé tu byla možnost
zakoupit dárek „na poslední chvíli“. Příjemně prožitý den zakončilo
krátké pohádkové představení
Andělé z lesa o holčičce, bytostech z lesa a andělích, které
sehráli herci Divadla Líšeň.

(red)
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Stalo se v naší městské části

Skauti přišli spolu s Mikulášem za dlouhodobě nemocnými
V neděli 4. prosince měli v Léčebně dlouhodobě nemocných
na Červeném kopci zvláštní
návštěvu. Večer tu totiž zaklepal na dveře sám svatý Mikuláš.
Doprovázen andělem, čertem
a skauty, rozdával pacientům za
zpěvu koled drobné dárečky, které
jim vyrobili skauti a skautky střediska Řehoře Mendla. Mikuláš
nezapomněl ani na sestřičky, které se tu o pacienty obětavě starají,

a tak byl tento večer snad pro pár
lidí o něco radostnější – pro některé z nečekané návštěvy Mikuláše,
pro skauty z pocitu vykonaného
dobrého skutku.
Skauti ze střediska Řehoře Mendla přišli dlouhodobě nemocné
stejným způsobem podpořit
i předchozí rok.


Václav Procházka,
středisko Řehoře Mendla

Největší betlém v historii města Brna zdobil náměstí Svobody

Řezbář Jiří Halouzka vytvořil
největší betlém co do počtu
figur, který byl neoddělitelnou
součástí Brněnských Vánoc na
náměstí Svobody.
Oproti betlému z předchozího roku
se loňský betlém rozrostl o další
figury, nakonec jich tedy bylo přesně 72. Byl pojatý jako scénická
vizuální instalace a na nám. Svobody zůstal až do 30. prosince.
Vánoční trhy zahájilo rozsvěcení
vánočního stromu v pátek 25. listopadu. Zároveň tak odstartovala

tradiční sbírka Českého červeného kříže, jejíž výtěžek je každoročně věnován dětem z dětských
domovů.
„Na náměstí bylo kromě betlému
umístěno 62 dřevěných prodejních stánků. Nechyběl ani ZOO
koutek, Ježíškova pošta aVánoční
expres pro nejmenší děti,“ vyjmenovala Petra Kačírková, ředitelka
Turistického informačního centra,
které vánoční trhy pořádalo také
na Staré radnici a nově v Mincmistrovském sklepě a v Labyrintu
pod Zelným trhem.
 (red)

5
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2012

Stalo se v naší městské části

Dobrovolnická galerijní tramvaj jezdila v prosinci po Brně

Cestující v tramvaji mohli během jízdy zhlédnout příběhy
jednotlivých dobrovolníků a fotografie mapující činnost kampaně na podporu dobrovolnictví Motýlí efekt.
„Pomáhat je normální“, to je heslo
kampaně na podporu dobrovolnictví Motýlí efekt nestátní neziskové organizace Ratolest Brno,
která v prosinci vyvrcholila výsta-

vou v Galerijní tramvaji Dopravního podniku města Brna.
Dobrovolnická galerijní tramvaj jezdila po Brně celý prosinec a střídala
se na různých linkách. Kdo se v ní
svezl, měl možnost zhlédnout osudy jednotlivých dobrovolníků, kteří
dokázali svou činností pozitivně
ovlivnit životy druhých. „Dobrovolníkem může být opravdu každý,
stačí jen chtít. Kdo má zájem se
nějak zapojit, může kontaktovat

Dobrovolnické centrum Ratolesti
Brno a domluvit se na formě činnosti, která bude plně vyhovovat
jeho možnostem,“ uvedla koordinátorka dobrovolníků Ratolesti
Brno Klára Bednaříková.
Kampaň Motýlí efekt, jež vznikla
v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011, je založena na
myšlence, že i mávnutí motýlích
křídel může způsobit vichřici,
podobně jako činnost dobrovol-

níků může ve výsledku znamenat
velikou změnu a pomoc. Realizátorem kampaně bylo brněnské
občanské sdružení Ratolest Brno,
které se podpoře a rozvoji dobrovolnictví věnuje již od svého vzniku v roce 1995. Dobrovolnické
centrum při Ratolesti Brno funguje od roku 2000 a poskytuje
zájemcům o dobrovolnictví informace, konzultace, organizuje
školení a semináře.
 (red)

Tělesně postižená Dominika reprezentovala Brno v polské Poznani

Okolo 90 plavců z pěti partnerských měst Poznaně – izraelské
Raanany, německého Hannoveru, nizozemského Assenu, ukrajinského Charkova a z Brna – se
sjelo do Polska, aby zde 9. prosince 2011 změřili své síly.
Brno reprezentovali plavci s tělesným postižením z Kontaktu bB,
kteří celoročně trénují ve Sportovním a rekreačním areálu na Kraví
hoře, společně s plavci Komety.
„Jednou z našich plavkyň byla
také šestnáctiletá Dominika
z městské části Brno-střed, stu-

dentka prvního ročníku Gymnázia
Matyáše Lercha. V Poznani nás
úspěšně reprezentovala, když
zaplavala svůj osobní rekord na
50 m prsa,“ uvedla Jana Nastoupilová z Kontaktu bB.
Letos se v celkovém hodnocení
žebříčku Českého poháru tělesně
postižených umístila v juniorské
kategorii na šestém místě z 28
hodnocených vrstevníků.
Ona sama však své úspěchy hodnotí velmi skromně, víc než boj
o medaile je pro ni setkávání s plaveckou rodinou Kontaktu bB, kde
od svých 10 let trénuje. „Dominika
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patří k plavcům s těžkým tělesným postižením, takže plavání je
ojedinělým aktivním pohybem, při
kterém nepotřebuje žádné kompenzační pomůcky,“ prozradila
trenérka Ivana Tesařová.
Díky plavecké metodice Konev je
plavání přístupné i pro takto handicapované osoby.V Brně, jednom
ze čtyř středisek sdružení, je plavců do výuky zapojeno kolem 85.
„Plavání by mělo všem přinášet
hlavně radost z volného pohybu,
ale je to také účinná prevence proti následkům postižení, jako jsou
třeba proleženiny, zvyšuje kapa-

citu plic a dovoluje protáhnout
svaly, které při pohybu na suchu
nejsou zapojeny,“ dodala Tesařová. Sdružení zapojuje do své činnosti mladé lidi na pozici dobrovolníků, kteří po proškolení
pomáhají jako plavečtí instruktoři.
V brněnském středisku se rozhodla svůj volný čas věnovat
smysluplné aktivitě téměř třicítka
studentů i pracujících. Více informací o plavání a o tom, jak se stát
instruktorem nebo jak podpořit
sdružení, zájemci najdou na
stránkách www.kontaktbb.cz.

(red)

Informace z radnice

Dětské hřiště u Anthroposu se pyšní tyranosaurem z Ameriky

Pokračování ze strany 1
hřiště ve vnitrobloku ulic Tučkova
– Kotlářská – Kounicova –

Zahradníkova. „Zájemci zde najdou zcela nové dřevěné herní
prvky s pohyblivými částmi v hodnotě sedm set tisíc korun. Toto

řešení je možné z toho důvodu,
že do vnitrobloku mají přístup
pouze místní obyvatelé a přilehlá
mateřská škola, a tudíž je malé

riziko vandalismu,“ doplnil představení nových herních prostor
pro děti Mgr. Libor Šťástka.

(red)

Od nového roku se změnila místa pro vyplácení sociálních dávek
Odbor sociální a zdravotní
Úřadu městské části Brno-střed předal od ledna 2012
agendu nepojistných sociálních dávek pod úřad práce.
V souvislosti se sociální reformou
převzal od 1. ledna 2012 úřad
práce výkon agend nepojistných
sociálních dávek, tedy systém
dávek pomoci v hmotné nouzi

a dávek pro osoby se zdravotním
postižením.
Žadatelé o dávky pomoci v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení a mimořádná
okamžitá pomoc musejí od ledna
2012 nově docházet na Úřad práce České republiky, krajskou
pobočku v Brně, sídlící na ulici
Koliště 19.
Žadatelé o jednorázové příspěv-

ky na opatření zvláštních pomůcek pro zdravotně postižené
občany mohou své žádosti
předkládat na Úřadu práce České republiky, a to na krajské
pobočce v Brně na Mojmírově
náměstí 10.
Od ledna je také zrušen opakovaný příspěvek za krmivo pro
vodícího psa pro úplně nebo
prakticky nevidomé občany.

Ostatní agenda bude nadále
vykonávána na odboru sociálním
a zdravotním ÚMČ Brno-střed na
Měnínské 4.
Činnost informačního centra
umístěného u vchodu do budovy
Magistrátu města Brna, Koliště 19 bude v plném rozsahu
zachována a posílena.

vanému cíli – jasnému prokázání
jednání v rozporu s nájemní
smlouvou a platnou právní úpravou a to nejen po stránce neplacení nájemného a služeb, ale
i vlastního užívání bytu a obtěžování ostatních nájemců
nevhodným chováním. Zajištění
těchto důkazů pomůže městské
části v efektivnějším postupu
v rámci soudních řízení, městská
část přinese soudu komplexnější
obraz skutečného stavu užívání
obecního bytu a tím předloží soudu doplňující důkazy pro jeho jednoznačné rozhodování ve prospěch žalující strany.

Nastavení podmínek pro získávání informací, jejich kompletaci
a doplňování vyžaduje jistý čas,
který postupně naplňujeme, ale
již dnes lze konstatovat, že provedená opatření jsou podporou
pro zlepšení bydlení nejen pro
občany bydlící v obecních bytech
na městské části Brno-střed.
Při této příležitosti, kdy vás mohu
oslovit na stránkách zpravodaje
městské části, vám chci popřát
vše nejlepší, hodně zdraví a ať
se vám daří naplňovat vaše sny.

Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta (ČSSD)



(red)

Spolupráce s městskou policií
Vážení občané,
dozněly oslavy
starého roku,
nový rok 2012 je
před námi a pro
nás se otevírají
možnosti
dál
realizovat kroky
pro lepší bydlení především
v obecních bytech na městské
části Brno-střed.
Již dvakrát jsem se ve svých příspěvcích dotknul otázek spolupráce s městskou policií, přestupkovým oddělením našeho úřadu,
správcovskou kanceláří a vzájemného hledání průsečíků infor-

mací vedoucích k rychlejšímu
vypořádání s nepřizpůsobivými
občany. Informace získané
o problémových spoluobčanech
doplněné o další údaje ze zásahů
městské policie v následném
období v domech ve správě
městské části, které nám dokreslují obraz o jednotlivých problémových místech a nevhodném
chování jak uživatelů obecních
bytů tak i jejich návštěv, poslouží
k uskutečnění dalších kroků ze
strany úřadu městské části
vedoucích k nápravě. S využitím
současné legislativy a získaných
informací se dostáváme k pláno-
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Informujeme

Projekt „Poznej svého strážníka“ je rozšířen na všechny městské části
Od nového roku bude v plné
verzi zprovozněna internetová
aplikace Městské policie Brno
nazvaná „Poznej svého strážníka“.
Dosud se zájemci mohli na webu
seznámit pouze se strážníky
s územní odpovědností, kteří
působí v centrální části Brna
v rámci revíru MP Střed. Po pilotní
části projektu spuštěné začátkem
letních prázdnin v roce 2011 se
nyní do něj zapojí i zbývajících
sedm revírů městské policie. Celkem se tak návštěvníci mohou
seznámit s bezmála stovkou
strážníků-územářů a jim svěřenými lokalitami a získat na ně
i různá kontaktní spojení pro pří-

pad co nejrychlejšího řešení rozličných problémů, které je trápí.
Městská policie Brno zahájila ojedinělý projekt „Poznej svého
strážníka“ již před několika měsíci a jeho cílem bylo umožnit obyvatelům města přímý kontakt se
strážníkem, který má odpovědnost za konkrétní území. Veškeré
informace o tomto strážníkovi
a jeho lokalitě jsou přístupné prostřednictvím internetových stránek www.mpb.cz.
Na webu MP Brno je umístěn
banner, prostřednictvím něhož si
zájemci budou moci na základě
na mapě zvoleného území, případně na základě ulice zadané
do speciálního vyhledávače,
vybrat určitou lokalitu a dozví se,

Osobní asistence: pro zdravotně
postižené, seniory nebo nemocné
Především zdravotně postiženým, seniorům a chronicky
nemocným je určena sociální
služba osobní asistence, kterou v Brně již několik let
poskytuje také občanské
sdružení Hewer.
Služba osobní asistence je
dostupná 24 hodin denně, 365
dní v roce. „Osobní asistence je
moderní sociální službou.
Podobá se pečovatelské službě, ale není omezena seznamem ani ceníkem úkonů,
poskytuje se za jednotnou sazbu ve dne i v noci, ve všední den
i ve svátek. Není problém využívat v pracovní době pečovatelské služby práci pečovatelek
a pozdě odpoledne, v noci,
o víkendu nebo svátek doplnit
potřebu péče službou osobního
asistenta.
Naši asistenti v Brně a okolí
měsíčně odslouží kolem dvou
tisíc hodin, což je ve srovnání
s ostatními poskytovateli vysoké číslo, které svědčí o kvalitě
služby,“ vysvětluje Lucie
Nováčková, vedoucí osobní
asistence Hewer v Jihomoravském kraji.
Osobní asistent je pro klienta

vším, co klient potřebuje – ošetřovatelem, kuchařem, pomocníkem, společníkem, doprovodem.
Za hodinu služby osobního
asistenta klient z Brna uhradí
částku 100 Kč. Osobní asistent
přitom klientovi pomůže vyřídit
poskytování příspěvku na péči
ze státního rozpočtu, pokud pro
to klient splňuje podmínky a příspěvek dosud nepobírá.
„Občanské sdružení Hewer
poskytuje službu osobní asistence od roku 1994 a v současné době působí v sedmi krajích
České republiky. Vyzkoušeli
jsme si, že pro klienta je přínosné mít stálého osobního asistenta, k němuž si postupně
buduje důvěru. Sociální práce
není stejná, jako práce v továrně – vyžaduje pochopení
a trpělivost stejně jako důslednost a pečlivost. Proto své osobní asistenty pečlivě vybíráme
a vzděláváme,“ dokončila
Nováčková.
Více info na www.pecovatel.cz
nebo na tel.: 736 505 555.



(red)
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který konkrétní strážník ji má
na starosti. Informace o strážníkovi tvoří jeho jméno a příjmení,
fotografie, mapa území, v němž
vykonává strážník službu, nechybějí ani elektronický kontaktní
formulář a telefonní číslo na konkrétního strážníka. Samozřejmostí je i odkaz na revír městské
policie, pod který vybraná lokalita
i strážník spadá, grafické umístění revíru na mapě a kontaktní
spojení na jeho příslušného
vedoucího.
Revírů má v současné době
brněnská městská policie osm
a vždy jde o územně-organizační
jednotku, která v sobě zahrnuje
jednu či více brněnských městských částí. Pilotně byl projekt

„Poznej svého strážníka“ vyzkoušen na území revíru Střed, v rámci kterého působí 18 strážníků
s územní odpovědností. Do konce roku 2011 se tak do projektu
zapojily všechny zbývající revíry.
Kromě těchto revírů disponuje
MP Brno také jednotkami, které
však mají celoměstskou působnost a nevážou se pouze na konkrétní území Brna. Celoměstské
jednotky se liší ve své specializaci, jsou jimi například Jednotka
dopravní, Jednotka operativního
zásahu, Jednotka psovodů či
Jednotka poříční.


Mgr. Denisa Kapitančiková,
tisková mluvčí MP Brno

Od nového roku se změnily služby
Knihovny Jiřího Mahena

Razantní snížení rozpočtu
knihovny pro rok 2012 a 2013
nás nutí k přijetí řady restrikčních opatření, která se dotknou
provozních dob i počtu poboček KJM.
V Ústřední knihovně (Kobližná 4)
dojde k omezení otevírací doby
pro veřejnost. Ve dnech po–pá
bude otevřeno od 10 do 18 hod.
(oproti dosavadním 19 hod.),
v Mahenově památníku (Mahenova 8) bude otevřeno v út, čt
a ne také od 10 do 18 hod., beze
změny zůstane v Ústřední
knihovně zachován sobotní provoz (od 10 do 14 hod.). Současně
dojde ke sjednocení začátku půjčovních dob ve všech provozech

KJM od 10 hod. Dále k datu
31. ledna dojde k uzavření pobočky ve Starém Brně (Křížová 24).
Čtenáře zveme k návštěvě
Ústřední knihovny, která je součástí automatizované sítě KJM.
Čtenáři automatizovaného provozu mohou s jedním průkazem
využívat služeb všech knihoven
v této síti.
Doufáme, že naši nelehkou situaci přijmete s pochopením a budete i nadále využívat našich služeb.
Umožní-li to v budoucnu finanční
situace, budeme postupně služby
vracet do původního rozměru.


Ing. Libuše Nivnická,
ředitelka knihovny

Informujeme

Klub přátel rodiny sdružuje
fanoušky rodinného života
Klub přátel rodiny, o.s. vznikl
v roce 2001 a sdružuje všechny
ty, kteří rodině fandí, podporují
ji a snaží se jí jakoukoliv formou
pomáhat.
Zároveň vytváří prostor pro realizaci různých aktivit a především
pobytů s programem pro rodiny,
maminky s dětmi, prarodiče
s vnoučaty, osamělé rodiče, rodiče s hyperaktivními dětmi, seniory
a další. Na pobytech je možné
využít bohaté nabídky volnočasových, vzdělávacích a relaxačních aktivit, jako jsou např. cvičení

rodičů s dětmi, výlety, společné
sportovní a výtvarné aktivity
a mnoho dalšího. Členem Klubu
se může stát jednotlivec, rodina
nebo organizace. Členství je bezplatné. Již nyní se mohou zájemci
hlásit na pobyty pro rodiny s dětmi
v době pololetních a jarních
prázdnin, na kterých je čeká
spousta zábavy a večerní program nejen pro děti. Více podrobností na webových stránkách:
www.klubpratelrodiny.cz a na
info@klubpratelrodiny.cz nebo
telefonu 736 608 607.

(red)

Kurzy a semináře připraví na
porod i na začátek rodičovství
Centrum pro rodinu a sociální
péči nabízí nastávajícím rodičům různé typy kurzů a seminářů, které je provedou těhotenstvím.
Připraví je také na porod a uvedou
do základů rodičovství a péče
o novorozence.
Kurzy, na kterých s námi spolupracují lektoři z brněnských
porodních sálů, probíhají v příjemných a snadno dostupných
prostorách v centru Brna na ulici
Josefská 1. Nastávající rodiče
mají příležitost vybrat si z kurzů
a kombinovat je podle individuálních potřeb a zájmů.
Poskytnou jim kvalitní, praktické
a aktuální informace včetně možnosti prakticky si vyzkoušet
a nacvičit nové dovednosti. Kurzy

mohou doplnit bezplatnou prohlídkou všech brněnských porodních sálů. Přihlásit se zájemci
mohou on-line přihláškou z webových stránek www.crsp.cz nebo
na tel.: 542 217 464.

(red)

Klub aktivních seniorů
se schází každý týden v pondělí
Centrum pro rodinu a sociální
péči se již 20 let věnuje podpoře rodinám v celé její šíři.
Různé generace se zde vzájemně potkávají.
Mohou spolu hovořit, vzájemně
se obohacovat, stejně jako hledat podporu a inspiraci pro spokojený rodinný život.
Pro seniory je připraven každé
pondělí 10.00–12.00 hod. Klub
aktivních seniorů, dvě hodiny
setkání nad konkrétním tématem, které seniory zajímá. Naučí

se v něm, jak trénovat paměť
pro každodenní život, jak být
motoricky zdatný i ve vyšším
věku, včetně toho, že si mohou
vsedě na židlích zatancovat
a mít další radost ze života. Právě tady potkají nové přátele
i důležité informace, jak obstát
nejen ve společnosti v této době.
Další informace na recepci
Centra pro rodinu a sociální péči
Josefská 1, telefon 542 217 464
nebo u paní Dany Žižkovské,
koordinátorky programu KLAS.

(red)

Zpevněné plochy pozemků pro podnikání se od roku 2012 zdaňují více
Zpevněné plochy pozemků
užívané k podnikání – předmět
daně z pozemků: od 1. ledna
2012 se sazba zvyšuje
z 0,20 Kč na 5 Kč za 1 m2.
Dnem 1. ledna nabývá účinnosti
novela zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o dani z nemovitostí“)
vydaná pod č. 212/2011 Sb., a to

změnou ustanovení § 6 odst. 5
zákona o dani z nemovitostí, kde
se zpevněné plochy pozemků
sloužící k podnikání budou zdaňovat sazbou 5 Kč/m2 podle § 6
odst. 2 zákona o dani z nemovitostí.
Vzhledem k tomu, že vymezení
zpevněné plochy pozemku jako
předmětu daně z pozemků je
změnou rozhodnou pro stanovení daně, neuvedenou v ustano-

vení § 13a odst. 2 zákona o dani
z nemovitostí, je poplatník povinen na zdaňovací období roku
2012 podat daňové přiznání,
v němž tuto novou skutečnost
zohlední.
Tzn., že fyzické i právnické osoby,
které mají ve vlastnictví pozemek, na němž se nachází stavba
ve smyslu § 2 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zně-

ní pozdějších předpisů, a tento
splňuje podmínky obchodního
majetku podnikatele (tj. majetek,
který patří podnikateli, slouží
nebo je určen k podnikání), jsou
povinni podat na zdaňovací
období roku 2012 daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání
a v něm tuto novou skutečnost
uvést.
 JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.,
ředitel Finančního úřadu Brno I
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Rozhovor

Basketbalový trenér a hokejový rozhodčí Fleischlinger oslavil sto let
Jméno Josefa Fleischlingera je
neodmyslitelně spjato se Sokolem Brno I stejně jako s basketbalem či hokejem. Žije v Brně-střed a přestože 12. prosince
oslavil stovku, stále pracuje.
Mezi jeho nejtěžší období patřil
odchod do důchodu, ve kterém
zůstal pouhých devět měsíců.

mohou značně zjednodušit hru.
Když se pod košem objeví pět
Američanů, každý se svojí výškou
přes dva metry, nemají soupeře.
Samozřejmě je nutné znát vývoj
v ostatních zemích, to je nesmírně
obohacující. Tento vývoj zahraničního basketbalu nás však bohužel
přerostl. Takoví Španělé, Turci
nebo Řekové jsou zkrátka lepší.

Srdečně vám blahopřeji
k úžasným stým
narozeninám. Máte už za
sebou několik oslav, jak jste
si je užil a kdo je pro vás
připravil?

Sport měl také větší
sociální charakter.

Zatím proběhly dvě oslavy (rozhovor vznikal 15. prosince.) a třetí
bude zítra. První se uskutečnila
v hotelu Voroněž, Jihomoravský
kraj sem svolal celou sportovní
veřejnost. Dostal jsem ocenění, které mám vystavené doma (JF byl
zařazen do brněnské Síně slávy
Nejlepších sportovců Brna, pozn.
red.). Pak jsem slavil zde na Sokole
mezi svými košíkáři. A na třetí oslavu přijedou basketbalisté z různých
koutů celé republiky, které jsem
kdysi trénoval. Naposledy jsem se
s nimi setkal před deseti lety a smáli
jsme se tomu, že bychom se měli
ještě někdy poté sejít. A teď za
mnou někteří přijedou. Už jich ale
zůstalo málo, většina již zemřela.

Chodíte se dívat na
basketbalové zápasy?
Teď už málo. Víc se dívám v televizi, ale na Mistrovství světa
v basketbalu žen jsem samozřejmě byl. Abych řekl pravdu,
současný mužský basketbal dost
upadl, vypadl ze všech soutěží.
Naši se dnes už ani nedostanou
do kvalifikace, to my jsme dříve
vůbec neřešili. V poslední době
ale vidím trochu zlepšení.

V čem se liší současné
trenérství od toho, které
jste budoval vy?
Basketbal je mladá hra, my jsme
začínali od nuly. Současní trenéři
už sice mají na čem stavět, ale
kopírují zahraniční vzory, a to je
špatně. Každý sport má svoje
pojetí. Trenér si vymyslí něco, co
by chtěl do hráčů vložit. Naši trenéři nemají vlastní nápady, kopírují americké a jiné vzory. Američané si vzhledem ke své výšce

Jistě, trénovali jsme zadarmo. Hráli
jsme basketbal hlavně pro radost,
ne pro peníze. Dnes se hráči v rámci jednoho mužstva skoro ani neznají. Každý je odjinud, každý za
jinou cenu. My jsme byli všichni
odsud, večer jsme se sešli v kavárně nebo si zahráli kulečník, byla to
pro nás společenská událost.
Zkrátka jsme žili spolu, dokonce
se vytvořily basketbalové rodiny.
Moji hráči se radovali z vítězství,
která byla těsná a kde museli hodně bojovat. Ne když porazili výrazně slabší tým.

Zaručuje výška postavy
úspěch v basketbalu?
V současném basketbalu i volejbalu převládá velká touha sehnat
vytáhlé hráče. Dřív, když jsem potkal nějakého vysokého kluka na
ulici, hned jsem se ho šel zeptat,
jestli by se nechtěl přijít podívat na
trénink. Povídám mu: „já jsem trenér a zaručuji vám, že o vás budu
pečovat. Sice zatím neznám vaše
dovednosti, ale díky své výšce
máte velký předpoklad být dobrým
hráčem“. Jednou jsem na ulici přemluvil tak vysokého kluka, že jsme
mu nemohli sehnat boty. Nakonec
jsem si ho vyzkoušel, když jsem
mu ale přihrával, viděl jsem, že je
nešikovný a že to nepůjde.

Když v televizi nebo naživo
sledujete basketbal,
rozčilujete se?
Nikdy. Protože jsem byl hráčem,
trenérem, rozhodčím i funkcionářem. Vím, jak věci fungují. Nemá
smysl si třeba rozhodčího znepřátelit. I on je jenom člověk,
všichni chybujeme.

V Sokole stále pracujete
jako účetní. To se vzhledem
k vašemu věku zdá až
neuvěřitelné.
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Profil
Pracuji zde na poloviční úvazek,
každý den kromě pátku. Práce mi
dává radost, bez ní bych to nevydržel. Pracuji spíš ze sobeckých
důvodů, kvůli sobě, abych neseděl
doma. Ve svém životě jsem devět
měsíců nepracoval. Odešel jsem
do důchodu v pětašedesáti letech
a za těch devět měsíců jsem tak
zchátral, že mě manželka pobídla,
abych šel zase něco dělat. Díky
štěstí jsem se dostal do Geofyziky
Brno, a pak zakotvil tady.

A když nepracujete, jak
trávíte volný čas?
Občas se vydám na procházku.
V poslední době mám ale potíže
s levou nohou, protože mě vloni
srazilo auto, takže se musím opírat o hůlku. Jinak sleduji televizi,
ale uvědomuji si, že je to nebezpečný požírač času. Když se na
ni nedívám, sedím v křesle a přemýšlím, a to je nepříjemné. Už
nemám nad čím přemýšlet, celou
svoji minulost mám prožitou a promyšlenou.

Narodil jste se za rakousko-uherské monarchie, zažil
obě světové války, mnoho
různých režimů. Který z nich
nejvíce podporoval sport?
Pro mě byla nejlepší Masarykova
republika. V té době jsem byl malý
kluk, ale pamatuji si, jak doma otec
mluvil o tom, že jsme svobodní. Na
Moravě bylo vždy velmi silné vlastenectví. Snažili jsme se ale nemíchat se do věcí, do kterých jsme
se míchat neměli, aby nevznikaly
zbytečné problémy. Než vznikla
republika, byla u nás bída. Myslím
ale, že právě ta naše houževnatost
nás nutila mít dobré výkony, abychom stále nebyli „ti druzí“.

Josef Fleischlinger se narodil
v Brně v roce 1911 do sokolské
rodiny. Od svých pěti let už
v Sokole cvičil a posléze stál
u zrodu košíkové v Brně. Původně chtěl studoval medicínu, ale
to mu zkomplikovali nacisté.
Celý život se tedy živil jako úředník. Jako trenér československé
reprezentace vybojoval v letech
1947 a 1955 dvě stříbrné medaile na mistrovství Evropy.
Fleischlinger byl i hokejovým
rozhodčím. Na olympijských
hrách ve Svatém Mořici v roce
1948 pískal jako rozhodčí hokejový zápas. V Brně přivedl basketbalisty Sokola Brno I k pěti
mistrovským titulům. Je technickým komisařem FIBA a předsedou komise rozhodčích. Pracuje v Sokole Brno I jako účetní.

Celý život jste prožil v Brně,
jste tedy patriotem? Jaké
místo v Brně máte
nejraději?
Samozřejmě, že mám Brno rád.
Nejlíp je mi doma a pak tady na
Sokole Brno I. zde je můj druhý
domov. Bydlím kousek od Lužánek a Tyršova sadu, kam jsem rád
chodíval na procházky.

Patříte k těm, kdo se
každoročně těší na vánoční
svátky?
Vánoce jsem dost dlouho prožíval
nuceně a nerad. Sportovci kvůli
Vánocům ztratí dny, kdy by mohli
trénovat. Místo toho jsou doma
a zpívají koledy. Nyní mi celý ten
předvánoční shon a nákupy připadají přehnané. Lidé nakupují
zbytečnosti, to je pro mě nepochopitelné. Ale pak si řeknu: To je
vývoj!
 (red)

Názory

Brno-střed pečuje o rodiny s dětmi
Jenom v letošním roce investovala městská část Brno-střed do
oprav a vybudování dětských
hřišť přes šest milionů korun.
Jak jsme již informovali v říjnovém
zpravodaji, rekonstrukcí prošla
hřiště Vsetínská–Renneská, mezi
ulicemi Pšeník a Sovinec či ve
vnitrobloku Bayerova–Botanická–Kotlářská–Dřevařská. V úplném závěru loňského roku k nim
přibylo nové hřiště v parku u Pavilonu Anthropos a novými herními
prvky byly osazeny prostory na
Bakalově nábřeží a ve vnitrobloku
ulic Tučkova, Kotlářská, Kounicova a Zahradníkova. Nemá smysl
projekty detailně popisovat – bližší informace včetně fotografií
najdete v tomto čísle našeho
zpravodaje, ráda bych však při
této příležitosti připomněla, jak
pestrá a atraktivní je naše péče
o volnočasové vyžití rodičů s dětmi.
Když v první řadě zůstaneme
u parků a hřišť, tak je namístě zmínit, že ve správě městské části
Brno-střed je pětadvacet volně
a zdarma přístupných hracích
ploch a sportovišť. Více než polovina z nich byla v posledních
letech zrekonstruována nebo byla

nově postavena a vybavena
moderními bezpečnými herními
prvky, navíc odolnými proti vandalům. Rodiče s malými dětmi tak
mají možnost zabavit se v příjemném prostředí a prakticky „za
domem“. Nebo mohou trávit svůj
společný čas ve více než
sedmdesáti parkově upravených
plochách celoměstského významu.
Tím ale výčet naší péče o rodiny
s dětmi zdaleka nekončí. Už těsně po narození vítáme miminka
do života příjemným a neokázalým obřadem v našem radničním
Společenském centru. Ač se
před lety uvažovalo, že tuto činnost úplně zrušíme, dnes je o ni
obrovský zájem. Díky našemu
kulturnímu a vzdělávacímu středisku je také minimálně jednou
měsíčně připravována na radnici
či v našich parcích nějaká zajímavá akce – teď naposledy to
třeba byly již čtvrté Mikulášoviny,
v nejbližší době se chystá karneval nebo Vítání jara, těšit se i letos
můžeme na Ježibabí slet, Kuličkiádu či na Drakiádu. Vzrůstající
návštěvnost, která se již nyní pravidelně pohybuje v řádech několika stovek lidí, nás velmi těší.

Vzpomenout musíme i naši spolupráci s Centrem pro rodinu
a sociální péči, které na Josefské
provozuje populární Family Point,
dlouholetou podporu Mateřského
centra Kuřátka, kde se scházejí
maminky s těmi nejmenšími,
nebo Centra volného času
Botanka – v jeho nabídce najdete
hlídání předškolních dětí Maceška, setkávání maminek a dětí
Míček Eda a spoustu kroužků pro
děti předškolního i školního věku.
V rekapitulaci toho, jaký servis
pro rodiny s dětmi zajišťujeme,
samozřejmě nesmí chybět námi
zřizované dětské Divadlo Polárka
na Tučkově ulici a Sportovní
a rekreační areál na Kraví hoře,
díky jehož péči je v tomto ročním
období v provozu i kluziště na
Nových sadech určené pro ty
malé a začátečníky.
Do budoucna také počítáme
s tím, že se pokusíme pro veřejnost otevřít venkovní sportoviště
u námi zřizovaných škol nebo ve
spolupráci se středními školami,
které sídlí na území naší městské
části.
Na závěr bych ráda připomněla,
že naše koncepční a dlouhodobá
péče o rodiny s dětmi získala

v roce 2010 uznání i v prestižní
soutěži Obec přátelská rodině,
kterou vyhlašuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí ve spolupráci se Sítí mateřských center
a Asociací center pro rodinu. Díky
tomu, že jsme se umístili na druhém místě v kategorii obcí nad
padesát tisíc obyvatel, jsme získali v roce 2011 půlmilionovou
dotaci, s jejíž pomocí jsme mohli
nejen uspořádat několik akcí pro
rodiny navíc, ale pořídit i nějaké
technické vybavení, které nám
pomůže při organizování těchto
aktivit i v budoucích letech.
Pevně doufám, že se rodinám
s dětmi žije v naší městské části
dobře a že si naši malí spoluobčané i jejich rodiče mají z čeho
vybírat. Pokud existuje něco, co
vám v nabídce námi organizovaných či podporovaných aktivit
chybí, budeme rádi, pokud si to
nenecháte pro sebe a svoje
náměty nám pošlete.

JUDr. Markéta Vaňková,
uvolněná členka ZMČ pro věci
organizační a právní, životní
prostředí, mládež,
kulturu a sport (ODS)

Neřešme všechno zákazy
V
rozpočtech
městských částí
se obrací každá
koruna a bojuje
se s hazardem.
Koncem
roku
2011 bylo v poslanecké sněmovně díky ODS a ČSSD schváleno třímiliardové krácení obcí
(zisky z hazardu). Je to paradoxní,
neboť kdykoliv se jedná o tom, že
velká města se zvláštními koeficienty by měla dostávat méně
z rozpočtového určení daní, tak
představitelé ODS a ČSSD křičí,
že velká města není možné

poškodit. Z těch tří miliard pro
obce by zhruba dvě miliardy inkasovala právě velká města jako
Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň.
Senát naštěstí zákon vrátil a při
novém schvalování byla pravomoc přerozdělování zisků z hazardu obcím vrácena. Některé
z nich však začaly populisticky
herny úplně zakazovat…
Přejmenuje se snad brněnská
Kajot Arena (2011), pojmenovaná
podle výrobce a distributora VHP,
VLT, znovu na Halu Rondo
(1982–2011)?
A jak obce ochrání své občany od
dalších lákavých nabídek rych-

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

www.stred.brno.cz

lých peněz – zakáží půjčky?
Podle informací České národní
banky zadluženost českých
domácností činí více než 1,1 bilionu korun a rok od roku roste.
Finanční povědomí naší populace
je žalostné, málokdo zná obsah
základních pojmů, jako je úvěr,
inflace, kredit, debet, RPSN. Jen
mizivé procento lidí má přehled
o vlastních financích, plánuje své
výdaje dopředu a dělá rezervy na
mimořádné životní situace. Stále
ještě mnoho lidí stvrzuje svým
podpisem něco, co si vůbec
nepřečetli nebo ignorovali nesrozumitelný obsah. To nahrává
nesolidním, často nebankovním
úvěrovým společnostem, které
prostřednictvím inzerce i televizní
reklamy nabízejí půjčku komukoliv, kdykoliv, na cokoliv a dokladování čehokoliv nepožadují.
Takže zatímco hazard bude zakázaný, co uděláme s reklamou na

půjčky a půjčkami všeobecně?
Občané si půjčují na spotřebu,
často bez odhadu vlastních možností dostát svým finančním
závazkům, přibývá osobních
bankrotů a exekutoři si podávají
dveře. Zadlužení nemají na
základní životní potřeby, na úřadech práce je plno a náklady na
sociální dávky šplhají do miliard.
Rozhodování by přesto mělo zůstat na občanovi. Musí však být
dostatečně informovaný. Informacím musí porozumět, umět je
vyhodnotit a odpovědně zvážit
své chování se všemi možnými
důsledky. To chybí minimálně dvěma generacím, proto je nutné
vzdělávat, nikoliv zakazovat.


Věra Soukalová,
předsedkyně
kontrolního výboru
ZMČ Brno-střed (TOP 09)
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Téma: Diamantové svatby v městské části Brno-střed

Manželé Dvořákovi: Nevzdali jsme to hned u prvního problému
dující roky. I když ovzduší nebylo
ideální, žili jsme více sami pro sebe
a cítili jsme se skutečně šťastní.

Rozdávali jste někdy svým
dětem rady, jak si udržet
vztah?

Myslíte, že se právě tyto
hodnoty v současném
blahobytu ztrácejí?

ZD: (smích) To ne, naše děti si
dělaly a dělají, co chtějí.

ZD: Lidé dnes mohou všechno.
My jsme neměli moc na výběr a to
nás drželo pohromadě. Myslím,
že právě ta soudržnost dnešním
mladým lidem chybí.

Jak jste se spolu seznámili?

Profil
Zdeňka Dvořáková se narodila v roce 1930 v Hodoníně.
V roce 1945 se přestěhovala
s rodiči do Brna. Vystudovala
obchodní akademii a začala
pracovat jako účetní ve strojní
a traktorové stanici a posléze
ve Vkusu Brno jako mzdová
účetní. Do důchodu odešla
v roce 1985.
Arnošt Dvořák se narodil
v Brně v roce 1927. Ještě než
se dostal na střední školu, byl
nasazen v textilní továrně a na
zákopech na severní Moravě.
Po roce 1945 začal studovat
obchodní akademii, v letech
1961–1968 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Do Kovopodniku města
Brna nastoupil v roce 1960
a pracoval tam až do svého
odchodu do důchodu, který
stihl těsně před revolucí dne
1. listopadu 1989.

Zdeňka (ZD) a Arnošt (AD) Dvořákovi si před šedesáti lety
vybrali jako místo své svatby
kostel sv.Tomáše. Loni v červnu
se rozhodli toto své krásné
a dlouhotrvající manželství, které prožili ve městě Brně, zpečetit. Diamantovou svatbu oslavili
v restauraci v Brně-Kohoutovicích, kde jim hodně štěstí a zdraví do budoucích let popřála
bývalá starostka městské části
Brno-střed MUDr. Dagmar Hrubá a potvrdila tak jejich manželský slib.

V prvé řadě bych vám
chtěla srdečně pogratulovat
k šedesátiletému

manželství a zeptat se, čí
byl nápad zorganizovat
diamantovou svatbu?
ZD: S nápadem přišel náš syn,
manželovi se původně nikam chodit nechtělo. Nakonec se sešla
celá rodina, naše dvě děti a tři
vnuci, vnučka a jeden pravnouček. Všem se svatba moc líbila.

Vzpomněli jste si v den
diamantové svatby na svoji
svatbu před šedesáti lety?
AD: V podstatě se dá říct, že ano.
ZD: Brali jsme se v roce 1951
v kostele sv. Tomáše v Brně. Zpívala jsem tam v kostelním sboru.
Měli jsme takový zvyk, že když se
ženil nějaký chlapec ze sboru, na
svatbě mu zpívaly dívky. Na naší
svatbě tedy zpíval sbor chlapecký.
A moje sestra nám pak zazpívala
Ave Maria.

Brali jste se tedy pár let po
válce. Jak jste toto období
před svatbou přečkali?
AD: Ještě za Protektorátu jsem
byl nasazen do továrny a posléze
ke konci války mě odvedli na
zákopy na severní Moravu. Nebylo to jednoduché období, museli
jsme vydržet. Spali jsme na slámě
na zemi v cukrovaru, kde se prakticky nedalo topit, takže když jsme
se ráno probudili, měli jsme jinovatku u úst.
ZD: Narodila jsem se v Hodoníně,
v roce 1944 nám vybombardovali
dům. Proto jsme se po válce přestěhovali do Brna, maminka už
v Hodoníně nechtěla žít. Tatínek
pracoval v bance, nechal se tedy
do Brna přeložit. Opravdu šťastným
obdobím byla naše svatba a násle-
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AD: Seznámili jsme se při bruslení, mně bylo kolem 22 let a ženě
o tři roky méně. Přitom jsme oba
studovali na obchodní akademii,
dokonce jsme spolu chodili do
nepovinné němčiny. Tam jsem ale
svoji ženu nějak zasklil (smích).

Jakým směrem jste se
vydali po studiích?
AD: Začal jsem pracovat ve Strojní a traktorové stanici a od roku
1960 jsem byl ekonomem v Kovopodniku, kde jsem zůstal až do
důchodu. V šedesátých letech
jsem ještě studoval dálkově Vysokou školu ekonomickou v Praze.
ZD: Většinu života jsem strávila
jako účetní v Oděvním družstvu
Vkus.

Čím musí být člověk
vybaven, aby si udržel takto
krásný a dlouhý vztah?
ZD: Každého člověka v průběhu
života potká nějaké těžší období,
ale vždy musí porovnat pro a proti,
zvážit všechny možnosti. Vyjasnit
si, jestli mu to stojí za to. To ale
neznamená, že si hned při první
příležitosti řeknu, že dál nejdu
a vzdám to. My jsme si své pro
vždy obhájili.
AD: Ano, manželka na mě byla
vždy hodná a měla velké pochopení (smích).

Závidíte mladším
generacím možnosti, které
se třeba vám v průběhu
života nenabízely? Dost
často se říká, že tyto
možnosti jsou důvodem
rozkolu současných vztahů.
ZD: Ani ne, myslím, že jsme vždy
byli dost akční pár. Snažili jsme
se vždy dosáhnout toho, co jsme
si předsevzali. Využívali jsme vše,
co nám život umožnil.

Ne každý pár ve vašem
věku aktivně používá
počítač a mobilní telefon.
Co vás udržuje při životní
síle?
ZD: Jednak máme zahrádku kousek od Brna, na kterou dost často
jezdíme a pracujeme na ní. Když
jsem přišla do důchodu, tak jsem
hodně svým dětem pomáhala hlídat vnoučata, ta dokážou člověka
držet na pozoru a v pohybu. Jelikož vnoučata jsou čtyři, tak nám
to vydrželo na dlouho. A jak už
jsem říkala, byli jsme vždy dost
činorodí, postavili jsme chatu,
manžel pomáhal synovi se stavbou domu.

A počítač vám pořídily děti?
AD: Kdepak, to byl manželčin
nápad. Když se chci na něco podívat, manželka mi to najde.
ZD: (smích) Protože mě štvalo,
že děti a vnoučata na počítači
umějí pracovat, a my ne. Ale zase
tak moc velký odborník nejsem,
přečtu si poštu, najdu si na internetu, co mě zajímá, a hlavně si
telefonuji přes skype s kamarádkou, která žije v Německu.

Z čeho se v současné době
nejvíce radujete?
ZD: Určitě jsou to naše vnoučata
a pravnuk. Hodně si užíváme
jejich cestovatelských a jiných historek. Když nám ukazují fotografie, máme pocit, že jsme ta místa
viděli na vlastní oči. Často se jako
rodina scházíme při nejrůznějších
výročích.

(red)

Téma: Diamantové svatby v městské části Brno-střed

Brněnský fotograf a výtvarník Rudolf Štursa oslavil diamantovou svatbu

Svoji ženu Marii poznal Rudolf
Štursa, jehož zatím poslední retrospektivní výstavu fotografií připravil v květnu a červnu Dům
umění města Brna, v tehdejším
nakladatelství Mír v roce 1948.
Diamantovou svatbou si letos v říjnu manželé potvrdili svůj slib
z roku 1951. „V nakladatelství Mír
pracovali mimo jiné pronásledo-

vaní nacisty a jejich pozůstalí.
Moje budoucí žena zde pracovala
jako sekretářka, nacisté ji ke konci
války popravili prvního muže,“
vzpomněl čtyřiaosmdesátiletý
Rudolf Štursa. Ten po maturitě na
obchodní akademii nejdříve dva
měsíce cestoval a poté začal
zpracovávat objednávky knihkupců v nakladatelství, kde poznal
svoji nastávající ženu. Přestože

se Rudolf Štursa narodil na Podkarpatské Rusi, kam se jeho otec
v roce 1922 přestěhoval, oblíbil si
Moravu, rodný kraj své ženy. „Po
válce se nakladatelství Mír přestěhovalo do Prahy. S ženou jsme ale
chtěli zůstat v Brně. Protože jsem
ve svém volném čase rád fotografoval, začal jsem pracovat na
brněnském výstavišti jako vedoucí
oddělení fotografie,“ vysvětlil Štur-

sa. Jeho koníček se mu stal dlouholetým povoláním.
Výběr z tvorby Rudolfa Štursy, kterou v květnu připravil Dům umění,
připomněl autorovo celoživotní
dílo od začátku padesátých let po
léta osmdesátá. Jeho fotografie
jsou svědkem doby, námětově
čerpají z širokého spektra lidských
vztahů a zachycují situační
momentky.
 (red)

Danuši Šráčkovou okouzlil její muž Jiří pro bílé podkolenky

Danuše a Jiří Šráčkovi se narodili v roce 1927, potkali se už
na základní škole, oba vystudovali Klasické gymnázium
a oba se vydali na lékařskou
dráhu. Promovali společně
13. prosince 1951, dva dny poté
se vzali a stali manžely. Šedesátileté výročí ztvrdili taktéž
jako ostatní páry diamantovou
svatbou, která proběhla 17. prosince loňského roku.
„K našemu prvnímu seznámení
došlo při nástupu do základní školy na náměstí 28. října, běžně
nazývaném po rakouské monar-

chii Wintrák. Tehdy byla sexuální
segregace, děvčata měla třídu
v prvním patře a chlapci v přízemí.
Ale k nějakým kontaktům docházelo. Školačku Danuši velmi
zaujaly moje bílé podkolenky
bratrů Wittalů,“ směje se Jiří Šráček.
Studium na Klasickém gymnáziu
jim zkomplikovala nacistická okupace. Potřeba pracovních sil vedla
k totálnímu nasazení, kdy místo
do septimy šli studenti do Technische Nothilfe a studentky do
různých prací ve městě. Po skončení války Danuše a Jiří ukončili
studium maturitou.

Oba se rozhodli studovat medicínu, Danuše si vybrala dětské
lékařství a Jiří zvolil gynekologii
a porodnictví. Během studií na
vysoké škole začali nastávající
manželé plánovat společný život.
Po promoci a svatbě byla Danuše
umístěna na dětskou kliniku
k akademiku Otakaru Teyschlovi
a Jiří na I. gynekologicko-porodnickou kliniku k prof. MUDr.Ludvíku Havláskovi, kde oba tvrdě pracovali a vraceli se domů
v pozdních nočních hodinách.
„Jiří pak musel nastoupit povinnou základní vojenskou službu na
dva roky. V tomto období jsem otěhotněla a v roce 1953 porodila
dceru Alexandru. Jiří však nedostal povolení přijet domů na opušťák,“ vzpomněla Danuše Šráčková.
Mateřská dovolená byla krátká,
Danuše nastoupila do práce
a nastaly potíže s péčí o malou
Alexandru. „Při tehdejším nízkém
platovém ohodnocení šel prakticky jeden plat na paní, která o dceru pečovala. V nočních službách
jsme se s manželem střídali, jinak
to nešlo, a viděli jsme se málo,“
doplnila Šráčková.

Postupně si oba manželé složili
odborné atestace I. a II. stupně,
Danuše získala kandidaturu CSc.
a docenturu v oboru pediatrie,
a věnovali se výuce a výzkumu.
Jiří je spoluautorem nitroděložního kontracepčního tělíska DANA
– nazváno po Danuši. „Po odchodu ředitele Fakultní porodnice
doc. MUDr. Antonína Černocha
do Prahy jsem převzal dílčí úvazek ředitele Fakultní porodnice.
Z politických důvodů jsem byl odejit do Ostravy,“ uvedl Šráček.
Zbytek rodiny se však do Ostravy
nepřestěhoval, Danuše se stala
primářkou kardiologie v Dětské
fakultní nemocnici a krajskou
odbornicí pro obor pediatrie Jihomoravského kraje. Mezitím se
manželům narodila druhá dcera
Andrea.
Od roku 1988 jsou manželé Šráčkovi v důchodu. „Manžel žije na
chalupě ve Volfířově a já žiji střídavě tam a v Brně. Naše cesta
nebyla vždy snadná, ale podařilo
se nám díky vzájemné toleranci
a úspěšnému řešení i kompromisům dožít se šedesátého výročí
našeho manželství,“ usmála se
Šráčková.

(red)
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Inzerce

+$9$5,-1Ë6/8ä%$%512
Nejvíce prodávaných nemovitostí v Brně

,167$/$7e56.e$723(1Èě6.e35È&(
ZZZMDQNRWDODYRGDIRQHZHEF]

-$1.27$/$.ĜtåRYi
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ZÍSKÁTE KOMPLETNÍ SERVIS
 PRÁVNÍ SLUŽBY
 PŘEPIS MÉDIÍ
 ZDARMA ZNALECKÝ POSUDEK URČENÝ
NA DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

ŨOQŖTļW ĶĿĽ '" Ļ2 W =D Ũ SļĻļĺN Tļķ lĹ VSTĹŗ
ŨķİĻVWĽNŖĹĻřYNVĽaWSĿ;62ŨWļTUķļŖļķļř
<NľľľĺĹNTVŗĹSĽĺřĻOYYNķĹRĽĹ<@A0'#$"

533 339 111

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRO VŠ A DOSPĚLÉ
ZAHÁJENÍ: Neděle 19. února 2012
v 19.00 h./ 7 lekcí
Taneční Centrum Dynamic,
Zábrdovická 2, Brno
Veškeré informace naleznete na
www.tsdynamic.eu, tel. 776 328 700

3 190 000 Kč

Hledáme byty 1+kk - 1+1
v ceně od 900 000 Kč
do 1 200 000 Kč
Kontakt: Ing. David Celnar,
tel: 602 712 097,
david.celnar@realspektrum.cz

www.realspektrum.cz

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

VOLEJTE 724 528 615
W W W. VA S S TAV- R E A L I TY. C Z
MANON-ÚČTO, s.r.o.
Slavíčkova 1a
638 00 Brno-Lesná
Zpracujeme daňovou evidenci fyzických i účetnictví právnických osob, případně přiznání k dani z příjmů. Též se
zabýváme správou nemovitostí, správou a účetnictvím
SVJ a bytových družstev. Upřednostňujeme osobní přístup
a služby šité na míru dle potřeb klienta.
V případě zájmu volejte na 545 224 115 nebo 602 743 966.
www.manonucto.cz

Sleva 10 % na matrace a rošty Gumotex
ze standardního sortimentu. Platnost kuponu do
28. 2. 2012. Akce a slevy uvedené jinde se nesčítají.
3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]

KVALIITNÍÍ ČESK
KÉ
KUCHYNĚ
Ě

www.noretrade.cz

PŘI PRODEJI VAŠÍ
NEMOVITOSTI ZÍSKÁTE
ODMĚNU OD 20 000 KČ
DO 30 000 KČ

PRODEJ BYTU 4+1, UL. POŘÍČÍ

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

2EMHGQiYNRYiPtVWD

SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

9tGHěVNi%UQR
QDSURWLNRVWHOD
3R±3i±KRG
7HO
.ĢtGORYLFNi
%UQRVWĢHG
3R±3i±KRG
7HO
3DUNRYiQtYHGYRĜH
Zveme rodiče a děti na zápis
do Mezinárodní Montessori Základní školy.
Zápis probíhá ve dnech 27.–28. 1. 2012.
Montessori pedagogika, rozšířená výuka angličtiny.
Podrobnosti na www.msperlicka.cz,
tel: 603 226 844
Zápis do Mezinárodní Montessori MŠ Perlička
probíhá ve dnech 17. a 24. 2. 2012.
Česká a anglická Montessori třída.
Více info: www.msperlicka.cz
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KOSMETIKA a PEDIKÚRA
Husova 13, I. patro, po–pá 9.30–17.30, so dle domluvy

AKCE LEDEN, ÚNOR:

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS 890,–
tel. 731 577 414, 775 127 822

www.kosmetikabrno.webnode.cz

7ĜLVOXQtþND

KOtGiQtGČWtXåRGURNXYČNX
SĜtSUDYQpNXU]\NPDWXULWČDSĜLMtPDFtP]NRXãNiPQD6â
SĜtPČVWVNêWiERUEČKHPMDUQtFKSUi]GQLQ
.DPHQQi%UQR7HO
ZZZWULVOXQLFNDF]WULVOXQLFND#HPDLOF]

BYDLENÍ - J. TŘEŠKOVÁ
Tel. 776 644 620
Prodej domů a bytů v OV,DB, VYMĚNY
BYTŮ všech druhů vlastnictví.

Veveøí 51, BRNO
tel.: 515 548 744

HLEDÁME malé obecní byty, na které
čekají nájemníci 3–5pokoj. bytů.

www.pivniceukrouzku.cz

Provedeme i vícesměnu!
Zavolejte!
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|êuzêwyvklqltêzs|%iêulrvu±êhslêhuhq

{yv|ihêulwll
wyhrhêulwlyl
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www.levnesporaky.cz
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S tímto inzerátem sleva 100 Kč na další jízdu!

Inzerce

Inzerce
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Starožitnosti
Starožitnosti

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

IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI

Marcela Svobodová
Tel.: 731 582 872
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Liliya Kudinová
tel.: 776 742 129
Kounicova 75, 602 00 Brno

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

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
%]HQHFNi
%UQR

.SĜtOHåLWRVWLURþQtKRYêURþtVROQpMHVN\QČ%ULJKLWH
DNþQtYVWXSQp]D.þSRSĜHGORåHQtWRKRWRNXSyQX
'ČWLGROHW]GDUPD1iYãWČYRX]tVNiYiWHVOHYX
QDQiãVRUWLPHQW3ODWQRVWVOHY\GR
5H]HUYDFHQDWHO

ZZZMHVN\QHEULJKLWHF]
ZZZHVKRSEULJKLWHF]

DĚTSKÁ KAVÁRNA • DĚTSKÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM
Skvěle vybavená herna. V kavárně podáváme výbornou kávu, čaj, zákusky.
V dětském centru nabízíme hlídání dětí, divadelní představení, pohybové kroužky
pro děti od miminek až po předškoláky, jazykové kurzy pro děti i dospělé,
cvičení pro těhotné i po porodu a další. Zmrzlina, wi-fi zdarma.

otevřeno denně • www.duhovyraj.cz • Okružní 1, Brno-Lesná
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REFKRGQtDKXPDQLWQt]DPČĜHQt
 zaměření

na knihkupecké, nakladatelské
a knihovnické činnosti
výuka literatury, společenských
věd a angličtiny
 studium pouze jednoho jazyka
 čtyřleté denní studium
 čtyřleté dálkové studium (o sobotách)
 rozšířená

Uplatnění absolventů:
z knihkupectví a nakladatelství, vydavatelství
novin a časopisů
z antikvariáty, knihovny, redakce,
oddělení propagace a odbytu
z řízení menšího knihkupeckého podniku
a všech organizací knižního obchodu
z distribuční firmy
z úspěšní absolventi mohou pokračovat
ve studiu na VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
HUMANITNÍHO ZAMĚŘENÍ
7HOPRE
HPDLOVVNQS#VVNQSRUJZZZVVNQSRUJ

Naše školy

Přehled mateřských škol v městské části Brno-střed
Městská část Brno-střed se rozhodla neakceptovat Odborem
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna navrhované zavedení systému elektronické podpory zápisu do mateřských škol v MČ Brno-střed. Zavedením tohoto systému by tak
nebyly zohledněny zájmy občanů, především rodičů, ani zájmy
městské části Brno-střed jako zřizovatele mateřských škol, nebyly
by výrazně preferovány děti z příslušné městské části a bylo by
zcela pominuto zvýhodnění dítěte, jehož sourozenec už konkrétní
mateřskou školu navštěvuje. Schválený termín odevzdání
přihlášek do MŠ pro školní rok 2012/2013 je tedy ve dnech
15. a 16. února 2012.

Mateřská škola Brno, Bayerova 5, p.o.
Kontakty: telefon: 549 247 695
e-mail: msbayerova@volny.cz, www.msbayerova.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 600 Kč
Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Cesta
ke zdraví. Filozofií mateřské školy je přispívat k získání a posilování
zdraví ve všech jeho složkách (fyzické, psychické a sociální). Z hlediska
pedagogické práce je volen osobnostně orientovaný model výchovný
styl s respektem k individuálním a osobnostním potřebám dětí.
Pro zájemce o přijetí nejsou vyhlášeny dny otevřených dveří, rodiče
si mohou mateřskou školu prohlédnout v termínu, který si smluví s ředitelkou mateřské školy tak, aby návštěvy mnoha rodičů a dětí nezatěžovaly děti a běžný provoz mateřské školy.

Mateřská škola Brno, Bílého 24, p.o.
Kontakty: telefon: 543 242 916
e-mail: msbileho@seznam.cz, www.msbileho.wz.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 400 Kč
Trojtřídní mateřská škola je umístěna v klidné části města Brna – Masarykově čtvrti, zajišťuje všestranný rozvoj dětí v rámci tvořivě-humanistické výchovy.
Poskytuje prevenci vad výslovnosti s bezplatnou odbornou, individuální,
logopedickou péčí. V rámci předškolní výchovy nabízí plavecký výcvik,
keramický kroužek, zábavné cvičení Sportujeme se Sportíkem. MŠ
organizuje pro děti návštěvy divadel, kin, muzeí a vzdělávacích akcí.
Pro rodiče a děti připravuje společná posezení a celodenní sobotní
výlet. Děti se mohou zúčastnit zimního lyžařského výcvikového kurzu
a jarní školy v přírodě.

Mateřská škola Brno, Biskupská 7, p.o.
Kontakty: telefon: 543 235 224
e-mail: ms.biskup@bm.orgman.cz, www.msbiskupska.estranky.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 345 Kč

Mateřská škola leží v blízkosti katedrály Petrov. Od roku 1990 je zaměřena na křesťanskou výchovu – 1x týdně dochází do mateřské školy
kněz. Děti zdarma navštěvují zájmové kroužky flétny, pracovní a výtvar-

ný, které vedou učitelky z mateřské školy. Pro předškoláky a jejich
rodiče mateřská škola nabízí edukativně stimulační skupiny. Za malý
poplatek navštěvují děti kroužek keramiky a solnou jeskyni.

Mateřská škola Brno, Francouzská 50, p.o.
Kontakty: telefon: 545 578 896
e-mail: ms.francouzka@volny.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 350 Kč
Budova školy prošla celkovou rekonstrukcí a v září 2007 byl zahájen
provoz v kompletně zrekonstruované škole. Škola je moderně vybavená
a splňuje veškeré prostorové a hygienické požadavky na provoz. V tomto
školním roce jsou otevřeny dvě třídy s celodenní péčí.
K dispozici je velká zahrada‚ která je využívána k co nejdelšímu pobytu
dětí a pohybovým aktivitám. Zahrada má dvě pískoviště a další herní
prvky.
Škola je zaměřena na rozvoj komunikativních dovedností, individuální
přípravu dětí na vstup do ZŠ a preventivní logopedickou péči – mateřskou školu navštěvuje pravidelně speciální pedagog – logoped. Při
veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte.
V průběhu dne jsou zařazovány hry zaměřené na rozvoj řeči‚ zrakového
a sluchového vnímání a rozvoje grafomotoriky. Mezi aktivity školy patří
i keramický kroužek.
Ve škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu: Hrajeme
si s duhou celý rok. Pravidelně jsou podnikány výlety do přírody, probíhají
návštěvy kulturních a vzdělávacích pořadů. Cílem všech pracovnic
školy je vytvoření klidné‚ příjemné‚ rodinné atmosféry a zdravého klimatu
v mateřské škole‚ který povede ke spokojeným dětem a rodičům.
Po domluvě je možná prohlídka školy.

Mateřská škola Hlinky 46 a Hlinky 46a,
odloučená pracoviště MŠ Brno, Vinařská 4, p.o.
Kontakty: telefon: 543 240 331
e-mail: vinarska@mskolka.cz, www.msvinarska.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 450 Kč
Mateřská škola Hlinky 46 a Hlinky 46a jsou odloučenými pracovišti
Mateřské školy Brno, Vinařská 4, p.o. Děti zde své zájmy uplatňují
v kroužcích anglického jazyka, zumby, bojových umění, flétny a sportovním kroužku.

Mateřská škola „Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, p.o.
Kontakty: telefon: 543 212 880
e-mail: mshorni@volny.cz, www.mshorni.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 400 Kč

V mateřské škole se děti učí vytvářet přátelské vztahy, spolupracovat,
vzájemně komunikovat. Škola podporuje jejich zájem o objevování
světa a rozvíjí jejich vztah k přírodě. Škola má přírodní zahradu. Zaměřuje se také na výtvarné činnosti motivované dramatickou hrou.
Mateřská škola nabízí předplaveckou výchovu, výtvarný kroužek, dra-
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Naše školy
matický kroužek, angličtinu hrou, kroužek malých zpěváčků a edukativně stimulační skupinky.
Přesný termín zápisu a dne otevřených dveří bude oznámen na webových stránkách.

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – mateřská škola Jánská 22
Kontakty: telefon: 542 214 470
e-mail: msjanska@zshusovabrno.cz, www.zshusovabrno.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 390 Kč
Mateřská škola Jánská 22 se nachází v centru města s výbornou
dopravní obslužností. Mateřská škola je jednotřídního typu se smíšeným
oddělením pro děti od 3 do 6 let. Prostory i jejich uspořádání plně vyhovují individuálním i skupinovým činnostem dětí.
Cílem mateřské školy je zdravé a spokojené dítě vedené ke zdravému
životnímu stylu. MŠ nabízí přípravu předškoláků na přechod do základní
školy, seznámení s angličtinou, keramický kroužek v keramické dílně
na základní škole, pravidelné cvičení na rehabilitačních míčích, jedenkrát měsíčně návštěvu divadelního představení, různé školní soutěže,
hry a slavnosti v průběhu školního roku aj. Mateřskou školu je možno
si prohlédnout kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Mateřská škola Brno, Kamenná 21, p.o.
Kontakty: telefon: 543 213 180
e-mail: mskamenna@centrum.cz, www.mskamenna.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 400 Kč

Sportík. Po celý rok jsou pro děti organizovány výchovně vzdělávací
akce jako návštěvy divadel, výstav, botanické zahrady, knihovny, také
výlety a pro rodiče ukázky práce s dětmi.
Škola úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem, Pedagogicko-psychologickou poradnou, s Pedagogickou a Filozofickou
fakultou MU.

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. – mateřská škola Mlýnská 27
Kontakty: telefon: 533 433 630
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, skvarilova@zskrenova.cz
www.zskrenova.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 150 Kč
Mateřská škola Mlýnská 27 je součástí ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21.
Má vytvořen vlastní vzdělávací program s prvky Zdravé MŠ a zdravého
životního stylu. Spolupracuje s psychologem a Školním poradenským
pracovištěm. Využívá prožitkové učení, výtvarné, pracovní a pohybové
činnosti.

Mateřská škola Brno, Křenová 76a, p.o.
Kontakty: telefon: 543 241 731
e-mail: mskrenova@iol.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 350 Kč

Mateřská škola je dvoutřídní školou rodinného typu s menším počtem
dětí ve třídách a velkou vzrostlou zahradou v klidném a tichém prostředí
přímo ve středu města.
Díky své poloze přímo v centru města a zároveň v těsné blízkosti řeky
a lesa rozvíjí u dětí ekologickou výchovu, dále nabízí pohybovou, taneční
výchovu, dramatickou a hudební výchovu, plavání v bazénu se slanou
vodou, anglický jazyk, hru na flétnu a práci s keramickou hlínou.

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.
Kontakty: telefon: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz, www.kotlarska.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 350 Kč
Mateřská škola Kotlářská 4 je součástí základní školy, v budově školy
se nacházejí tři třídy, v budově na Kotlářské 11 jedna třída. Ve všech
jsou děti věkově smíšené. MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího
programu s názvem „Pojď si se mnou nejen hrát“, který je možno najít
na školních internetových stránkách.
Mateřská škola spolupracuje se základní školou, ve které se mohou
předškoláci se svými rodiči účastnit edukativně stimulačních skupin,
což je příprava na vstup do ZŠ. Dále probíhá výuka anglického jazyka.
Zájemci mají možnost využít také kroužku keramiky, aerobiku, juda
nebo předplaveckého výcviku, na Kotlářské 11 navštěvují kroužek
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Mateřská škola leží na břehu Svitavy za parčíkem se Zderadovým
sloupem, ze dvou stran obklopená novou zástavbou. Má prostornou
zahradu se vzrostlými stromy a prostorné třídy. Pracuje podle školního
vzdělávacího programu s názvem „Jsme rádi na světě“.
Je zaměřena na léčebný tělocvik (školy v přírodě nejméně 3x ročně,
zářijový výjezd s rodiči k moři, otužování, podle zájmu rodičů plavání,
bruslení, kroužek jógy a pravidelné návštěvy solné jeskyně), dále na
prevenci a odstraňování vad ve výslovnosti odborným logopedem, na

Naše školy
rozvoj osobnosti dítěte a zapojení integrovaných dětí do kolektivu.
Mateřská škola nabízí výuku angličtiny, tanečně-pohybový kroužek
a výtvarný kroužek.

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o.
Kontakty: telefon: 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz, www.zskridlovicka.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 300 Kč
Mateřská škola je předškolním oddělením základní školy. Profiluje se
výchovným programem, využívajícím tzv. daltonské vzdělávání. Tato
výchova vede k větší samostatnosti, odpovědnému rozhodování a vzájemné spolupráci dětí. Uvedený program zjednodušuje přechod dětí
do prvního ročníku základní školy.
Pro všestranný rozvoj dětí mateřská škola zajišťuje návštěvy kulturních
akcí (divadelní a filmová představení, muzea, výstavy a planetárium),
využití keramické dílny ZŠ, možnost pohybové aktivity na školním hřišti
a v tělocvičně ZŠ, půldenní a celodenní výlety, plavání na Kraví hoře,
bruslení v hale Rondo, pobyt dětí ve škole v přírodě, přípravku anglického jazyka aj.

Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, p.o.
Kontakty: telefon: 543 213 309
e-mail: skolka@msnadvorni.cz, www.msnadvorni.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 420 Kč
Mateřská škola je zaměřena na tělesný pohyb a otužování. Je možné
navštěvovat kurs plavání v bazénu na Kraví hoře, nabízí vlastní saunu
v areálu školy. Jako příprava na ZŠ probíhají čtyři běhy edukativně stimulačních skupin. Každoročně MŠ pořádá školu v přírodě s rehabilitačním programem, pravidelně navštěvuje filmová a divadelní představení, koncerty a výstavy. Na děti čeká zrekonstruovaná prostorná
budova školy s velkou zahradou s novými prolézačkami.
Dny otevřených dveří jsou shodné s termínem podávání žádostí o přijetí
do MŠ, po dohodě s ředitelkou je možné prohlédnout si mateřskou
školu kdykoliv.

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
– mateřská škola nám. 28. října 21
Kontakty: telefon: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 270 Kč

Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ nám. 28. října 22. Je umístěna
v blízkosti středu města. Škola je jednotřídní a dobře vybavená. Škola
má zahradu vybavenou dřevěným domečkem pro hry dětí, pískovištěm
a jinými doplňky. V blízkosti školy je pěkně upravený park s dětským
hřištěm a rozsáhlý městský park Lužánky s dalšími možnostmi vyžití
(vycházky, dětské dopravní hřiště, prolézačky).
Mateřská škola organizuje pro děti kurzy, které jsou vedeny specialisty

v oboru. Jsou to kurzy plavecké přípravy a cvičeníčko, dále keramika,
cvičení v tělocvičně ZŠ, logopedická prevence a estetická výchova.

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
– mateřská škola Stará 13/15
Kontakty: telefon: 545 575 323
e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 270 Kč
Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ nám. 28. října 22. Je umístěna
v blízkosti středu města, ve dvoře základní školy, na ulici Stará 13/15.
Škola je jednotřídní, smíšená. Navštěvují ji děti tří až sedmileté. Součástí
mateřské školy je velmi pěkná a vybavená zahrada.Ve spolupráci s klinikou LOGO dochází do školy dvakrát měsíčně logopedka. Škola spolupracuje s CVČ Lužánky a Romským střediskem DROM – keramický
kroužek. Výchovný program MŠ je zaměřený na všestranný rozvoj
dítěte, pracuje s prvky programu ZaS a aplikuje koncepci včasné péče.
Mateřská škola se účastní divadelních představení, akcí pro předškolní
děti pořádaných městem Brnem. Zapojuje se do výtvarných soutěží.
Podniká poznávací vycházky v rámci města Brna a okolí. Pro rodiče
pořádá besídky při příležitosti Vánoc a Dne matek. Ve spolupráci s rodiči
pořádá multikulturní dny. Pravidelně pořádá táborák, při této akci jsou
děti, které odcházejí do školy, pasovány na školáky.

Mateřská škola Brno, Skořepka 5, p.o.
Kontakty: telefon: 543 257 400
e-mail: ms.skorepka@email.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 350 Kč
Jedná se o mateřskou školu rodinného typu s krásnou zahradou
v centru města. Je zaměřena na etickou výchovu, na ochranu životního
prostředí – pro děti jsou organizovány polodenní výlety, ekologické
výukové programy a kulturně vzdělávací akce. MŠ nabízí kroužky keramiky, plavání v bazénu na Kraví hoře, taneční kroužek a pobyt v solných
jeskyních. Pro děti je zabezpečena logopedická péče a edukativně
stimulační skupiny. Pravidelně pořádá ozdravné pobyty dětí a rodičů
u moře. V době zápisu do MŠ si může rodičovská veřejnost celou
mateřskou školu prohlédnout.

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, p.o.
Kontakty: telefon: 530 310 418
e-mail: soukenicka.ms@seznam.cz, www.mssoukenicka.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 540 Kč

Jedná se o MŠ rodinného typu s osobně orientovanou výchovou a vzděláváním. Motto školy je „Hrajeme si od jara do zimy, hrajeme si a kamarádíme s přírodou“. Nabízí kvalitní standardní i nadstandardní péči
o všechny děti – kulturní a sportovní akce, akce pro rodiče a děti,
výlety, kurzy tvořivosti, tance, anglického jazyka, plavecký kurz apod.
Dále škola nabízí logopedickou péči, péči o děti s odkladem školní
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Naše školy
docházky, individuální integraci a intenzivní práci s předškoláky. Ve
vzdělávání škola upřednostňuje rozvíjení smyslového vnímání, jako
základu veškerého přirozeného poznávání, tzv. prožitkové učení.
Škola se nachází v blízkosti dopravního uzlu – hlavní nádraží, na konci
slepé ulice, s velkou zahradou se vzrostlými stromy.Výhodná poloha
a rodinné prostředí, se stává atraktivním nejen pro rodiče z MČ Brno-střed, ale i pro rodiče dojíždějící za prací do Brna.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby bylo
dítě maximálně šťastné, spokojené a s kladným vztahem k dalšímu
vzdělávání nastupovalo do ZŠ.

Mateřská škola Brno, Tučkova 36, p.o.
Kontakty: telefon: 549 241 195
e-mail: mstuckova@volny.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 500 Kč
Mateřská škola Tučkova je dvoutřídní, zaměřena je na estetickou a environmentální výchovu. Základní filozofií vzdělávacího programu je vytvořit dětem v mateřské škole vstřícné prostředí pro všestranný rozvoj
osobnosti, vytvářet pocit pohody, bezpečí a dát základy celoživotnímu
vzdělávání všem dětem podle jejich možností a zájmů. Nabízí tyto
aktivity: logopedii, edukativně stimulační skupiny, výtvarný kroužek,
flétničky, keramiku, angličtinu a návštěvy solné jeskyně.
MŠ je možné si prohlédnout po předchozí dohodě s ředitelkou kdykoliv.

Mateřská škola „Pod Špilberkem“ Brno, Údolní 9a, p.o.
Kontakty: telefon: 542 214 876
e-mail: mspodspilberkem@volny.cz, www.skolka-udolni.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 500 Kč

Mateřská škola Brno, Údolní 68, p.o.
Kontakty: telefon: 543 245 271
e-mail: msudolni@cmail.cz, www.msudolni68.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 520 Kč
Mateřská škola s prodlouženým provozem od 6.30–17.00 hod. je situována přímo u zastávky tramvaje ve vilové čtvrti. Škola si vytvořila vlastní
školní vzdělávací program Letadélkem za poznáním a zábavou, ve
kterém se zaměřujeme na rozvoj esteticko-pracovních dovedností:
– celoročně předplavecký výcvik
– časté polodenní výlety
– výtvarná výchova
– keramika (na škole je keramická dílna s pecí)
– celoroční příprava dětí na ZŠ ve stimulačně-edukativních skupinkách
– cvičení na míčích
– hudebně-pohybová výchova pro malé děti
– kroužek „Písničky“
– pro děti jsou organizovány pobyty na škole v přírodě
– samozřejmostí jsou i pravidelné kulturní akce (návštěva divadel,koncertů, výstavek, besídky pro rodiče apod.)

Mateřská škola Brno, Úvoz 57, p.o.
Kontakty: telefon: 541 212 843, 541 217 637, 541 217 639
e-mail: msuvoz@msuvoz.cz, www.msuvoz.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 480 Kč
Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí pod Kraví horou v blízkosti MHD. Na škole je pět smíšených tříd dětí ve věku od 3 do 6 let.
Na budovu školy navazuje velká travnatá školní zahrada, s hracími
prvky a třemi pískovišti. O děti pečují pracovnice, které se snaží o to,
aby socializace dětí probíhala v klidném, příjemném a inspirativním
klimatu. Součástí mateřské školy je výdejna stravy.
Škola má vlastní vzdělávací program „Boudo Budko“, který vychází
z RVPPV. Cílem školního vzdělávacího programu je rozvíjet dítě přirozenou cestou prostřednictvím prožitkového učení a praktických zkušeností. Snahou je naučit děti samostatnosti, sebepoznání a schopnosti
spolupracovat s ostatními a rozvíjet svůj vzdělávací potenciál. Vytvořit
si vztah k místu a prostředí ve kterém dítě žije.
K tradičním akcím školy patří vánoční dílny s vystoupením dětí, maškarní karneval, oslava Dne dětí, Zahradní slavnost s vystoupením
tanečního kroužku, rozloučení s dětmi, které odcházejí do 1. třídy,
pasování na předškoláky, kulturní a divadelní akce a dopolední výlety
za poznáním. Mateřská škola dále nabízí taneční kroužek, výuku
anglického jazyka, plavecký Sportík a lekce bruslení.

Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, p.o.
Mateřská škola pracuje podle Školního kurikula zaměřeného na výchovu ke zdravému životnímu stylu, od roku je 2000 zařazena v síti Škol
podporujících zdraví. Zajišťuje logopedickou intervenci pro děti s vadami
řeči, integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Respektuje individuální a vývojové potřeby dětí v souvislosti s jejich činnostmi v MŠ, snaží se vytvářet nestresující, pohodové prostředí. V rámci
výchovně vzdělávací práce uplatňuje individuální přístup, podporuje komunikaci, spolupráci a samostatnost dětí v rámci dohodnutých pravidel.
Respektuje motto: „Dítě myslí rukama“, proto každý den nabízí tvořivé
činnosti, vzdělávání probíhá formou prožitkového učení. Děti pracují s keramickou hlínou a vyrábějí z přírodnin, mohou se účastnit cvičení se Sportíkem, plavání na Kraví hoře, kurzu Angličtiny, škol v přírodě. Předškoláci
se svými rodiči mohou navštěvovat Edukativně stimulační skupiny.
Škola má krásnou, velikou zahradu ve svahu pod hradem Špilberk se
vzrostlými stromy a dřevěnými herními objekty. Pobytem venku, téměř
za každého počasí i vybavením tříd tělovýchovným nářadím a náčiním
a různými psychomotorickými a rehabilitačními pomůckami napomáhá
zdravému tělesnému rozvoji dětí. MŠ je otevřena přítomnosti rodičů,
umožňuje adaptační režim, rodiče mají kdykoliv možnost přijít do tříd
a účastnit se programu dětí. S Klubem rodičů jsou pravidelně pořádány
společné akce.
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Kontakty: telefon: 530 319 221
e-mail: ms.videnska@seznam.cz, www.msvidenska.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 440 Kč
Mateřská škola rodinného typu se nachází v klidné části vnitrobloku
ulic Vídeňská a Havlenova. Vzdělávání probíhá podle vlastního školního
programu „Roste ze mne osobnost“, jehož cílem je vychovat z dětí
samostatné, sebevědomé osobnosti, vědomé si vlastní identity. Škola
je zařazena do projektu „Výuka angličtiny“, seznamování s anglickým
jazykem probíhá ve všech třídách.
Součástí školy je školní zahrada vybavená novými herními prvky
a vlastní kuchyně. Zájmy děti jsou rozvíjeny v kroužku tanečním, keramickém, při plavání a cvičení se Sportíkem. Pro předškoláky škola
zajišťuje logopedickou péči a Edukativně stimulační skupiny. Ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy jsou pořádány divadla,
výlety, brigády, besídky a jiné akce.
Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech vydávání přihlášek.

Mateřská škola Brno, Vinařská 4, p.o.
Kontakty: telefon: 543 240 338, 543 240 331
e-mail: vinarska@mskolka.cz, www.msvinarska.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 450 Kč

Naše školy
Mateřská škola Vinařská 4 je umístěna v dobře vybavené velké zahradě
nedaleko areálu BVV. V zahradě je vybudován tenisový kurt pro děti.
MŠ se zaměřuje hlavně na pohybovou výchovu. Své zájmy děti uplatňují
v kroužcích zumby, hry na flétnu, tenisu a v tanečním kroužku „Sedmikráska“. Tento taneční soubor se účastní různých vystoupení, včetně
celostátního festivalu mateřských škol „Mateřinka“. Ve škole probíhá
výuka anglického jazyka. Mateřská škola organizuje besídky pro rodiče,
vystoupení dětí s vánočním pásmem koled na veřejnosti, masopustní
karneval, besídky pro maminky a seniory, zahradní slavnost na Den
dětí, slavnostní ukončení školního roku – rozloučení s předškoláky
a školy v přírodě. Součástí mateřské školy je také školní kuchyně zajišťující dětem čerstvou nerozváženou stravu. Odloučeným pracovištěm
této mateřské školy jsou MŠ Hlinky 46 a MŠ Hlinky 46a.

Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, p.o.
Kontakty: telefon: 543 245 441
e-mail: msvsetic@ volny.cz, www.ms-vsetickova.ic.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 400 Kč
Mateřská škola se nachází v klidné ulici, v pěkném prostředí pod Kraví
horou, v blízkosti tramvajové zastávky. Vilka mateřské školy stojí uprostřed pěkně vybavené zahrady, vytváří rodinnou atmosféru a slouží
k upevňování kamarádských vztahů dětí, které se mohou navzájem
v prostorách mateřské školy navštěvovat.
Škola je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dětí na rozvoj
tělesné zdatnosti, upevňování jejich zdraví a estetického cítění. Nabízí
rovněž pro děti předplavecký výcvik, pravidelnou logopedickou péči
pod vedením odborného logopeda, výuku angličtiny, keramiku ve
vlastní keramické dílně a veselé foukání na flétnu.
Mimo každodenní běžný program podle Školního vzdělávacího programu organizuje škola polodenní výlety, návštěvy divadel, kulturních
a vzdělávacích akcí pro děti, besídky pro rodiče a děti, karneval pro
děti, oslavy svátků a různé zábavné atrakce na školní zahradě, např.
rozloučení s předškoláky a Den dětí se skákacím hradem. Podle

zájmu jsou organizovány pobyty na školách v přírodě a v létě zájezdy
k moři.

Mateřská škola ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4, p.o.
Kontakty: telefon: 543 212 371
e-mail: mszdislava@seznam.cz, www.mszdislava.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 330 Kč
Mateřská škola se nachází ve středu města Brna v klidné ulici pod
hradem Špilberk. Děti mají k dispozici rozsáhlou zahradu s novými
hracími prvky. Dále škola nabízí logopedickou třídu pro děti s vadami
řeči, logo poradnu pro veřejnost, denní výuku „Barevné angličtiny“,
plavání, Sportík, Dovedné ruce a Hudebně-pohybové aktivity. ŠvP je
zaměřen na zdravý životní styl a životní prostředí. Každý měsíc mají
děti divadelní představení, dále se škola zúčastňuje různých soutěží,
pořádá školní výlety, slavnosti pro rodiče a grilování na školní zahradě.

Mateřská škola Brno, Pšeník 18, p.o.
Kontakty: telefon: 543 213 911
e-mail: mspsenik@volny.cz
Výše měsíční úplaty pro školní rok 2011/2012: 550 Kč
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Líbí
se nám na světě“ a je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu
stylu. Nabízí zdravou stravu z vlastní kuchyně, umožňuje adaptaci
nových dětí na pobyt v MŠ za přítomnosti rodičů v přípravném programu Budulínek. Děti jsou připravovány na vstup do ZŠ v edukativně-stimulačních skupinách, používají i počítač.
Součástí školy je zahrada, která umožňuje volný a bezpečný pohyb.
K pohybovým aktivitám slouží také hřiště před školkou.
Škola nabízí tyto kroužky: Včelička, Cvičení na rehabilitačních míčích,
Hra na flétnu, Seznamování s angličtinou Tanečky a Kung-fu. Hojně
také navštěvuje kulturní a vzdělávací akce. Rodiče se mohou do školy
přijít kdykoliv podívat.

ZŠ Osmec vyslala své žákyně na soutěž a získala tak ocenění

Natálie Rusnáková ze základní
školy na nám. 28. října zvítězila
ve druhé kategorii literární soutěže Romano Suno.
Dne 12. prosince jsme se zúčastnily se dvěma žákyněmi ze třídy
4. B slavnostního vyhlášení celostátní literární a výtvarné soutěže
Romano Suno, kterou pořádá
organizace Nová škola o.p.s.,
v hotelu Panorama v Praze.
Soutěže jsme se zúčastnily již

podruhé a stejně jako minulý rok,
i letos naše žákyně obsadily příčky nejvyšší, a to z celkového počtu
149 přihlášených soutěžících.
Dívky soutěžily ve druhé kategorii
4.–6. třída v literární části. V této
kategorii naše žákyně, Natálie
Rusnáková, vyhrála se svou slohovou prací na téma „Zážitek
z prázdnin“, ve které popisovala
zážitky z letního indiánského
tábora v přírodě.
Druhá žákyně, Amálie Kopřivová,

se sice mezi třemi nejlepšími
neumístila, ale svou slohovou prací, ve které líčila zážitky z mezinárodního dne dětí v Polsku,
zaujala porotu také, takže ani ona
neodjela z Prahy s prázdnou.
Soutěžící v Praze podpořilo mnoho významných a známých osobností, jako např. politik a hudebník
Michael Kocáb, novinářka Jarmila
Balážová, zpěvák Jan Bendig,
spisovatel Emil Cina a výtvarnice
Lada Gažiová.

Pro dívky byl tento den velikým
zážitkem a úspěchem. Příštího
ročníku se jistě zúčastníme znovu.

Marcela Drábková
a Eliška Drábková

Zřizovatelem
školy je

23
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2012

Naše školy

Herní den s Mensou proběhl již tradičně v prosinci na Křídlovické

Na Základní škole Křídlovická,
která se věnuje také vzdělávání
nadaných a mimořádně nadaných dětí, se v pátek 2. prosince
2011 uskutečnil již pátý ročník
Herního dne s Mensou ČR.
Ta sdružuje nadprůměrně inteligentní osoby bez rozdílu rasy
a vyznání. Herní den je již tradičně
pořádán nejen pro žáky školy

a jejich rodiče, ale také pro širokou
veřejnost.
Tento den začal již dopoledne ve
třídách prvního stupně hraním
zajímavých deskových her. Odpoledne hojné návštěvníky na druhém stupni přivítal Mikuláš doprovázený čerticemi a anděly.
Počítačová učebna sloužila příchozím k řešení zapeklitých logických úloh, děti i dospělí si ve tří-

dách mohli zahrát rozmanité deskové hry rozvíjející myšlení a v případě zájmu si hry také zakoupit.
Součástí dne byly i sportovní aktivity ve školní tělocvičně doplněné
o rébusy a hlavolamy.
V průběhu Herního dne se mohli
zájemci zúčastnit testování IQ,
které tradičně zajišťuje Mensa
ČR. Testování je určeno předškolákům, školákům i dospělým

lidem. Zatímco zájemci o testování usilovně řešili zadané úlohy,
na chodbách probíhalo mnoho
zajímavých rozhovorů – potkávali
se známí i neznámí, pedagogové,
rodiče předškoláků s rodiči starších žáků a předávali si své dojmy
a zkušenosti. Herní den s Mensou
se letos opět vydařil.


(red)

Deváťáci předali prvňáčkům slabikáře. Perníkové i papírové
a druhý opravdový z papíru. Aby
děti mohly dostat ten opravdový,
musely přečíst dvě slabiky na perníkovém slabikáři. Nakonec přečetli slabiky všichni, i když někteří
s menší nápovědou, a každý tak
mohl dostat svůj velký slabikář.
Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Miloslavě Mužíkové
a celé její třídě. Ukázalo se, že i ti

nejstarší, kteří brzy školu opustí,
rádi pomohou těm nejmenším, kteří se stále ještě ve škole rozkoukávají. Bez jejich pomoci by předávání slabikářů jistě nebylo pro děti tak
zajímavé a pěkné. Na tento den
dlouho nezapomeneme.


Mgr. Dana Kravková

ZŠ na Úvoze měla padesátiny
První čtvrtletí, čas prvního
seznamování se školou a prvního učení, je za námi. Během listopadu žáci I. B dokončili písmenkář.
Ze známých písmen začali skládat slabiky, ze slabik zase první
slova. Ze začátku to byla dřina
a museli jsme se obrnit trpělivostí,
ale vyplatilo se to, slabiky už děti

Zřizovatelem
škol je

hezky čtou. Těšily se, že po dokončení písmenkáře je čeká velká
sláva v podobě předávání slabikářů. Vysvětlili jsme si, že slabikář
bude jejich první opravdová kniha
v životě, kde budou číst nejen slova, ale i celé věty.
Aby měla celá událost předávání
slabikářů slavnostní nádech,
domluvili jsme, že nám přijde slabikáře předat třída IX. C. Deváťáci
se chopili svého úkolu zodpovědně a s nadšením. Prvňáčky přišli
navštívit ve středu 23. listopadu.
Nachystali si pěknou řeč, kdy
dětem vysvětlili, že pro ně mají
slabikáře dva. Jeden perníkový
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Při příležitosti 50. výročí založení Základní školy v Brně na
Úvoze 55 se v sobotu 26. listopadu otevřely dveře všem
rodičům, žákům i široké veřejnosti.
Zájemci si mohli v době od 10 do
14 hodin prohlédnout budovu
školy. Na zástupy návštěvníků se
učitelé společně se svými žáky
náležitě připravili. Chodby, třídy
i odborné učebny vyzdobili pracemi žáků, diplomy, medailemi
a poháry, které získali v různých
sportovních soutěžích.
Na školu a zrekonstruované pro-

story se přišli podívat rovněž učitelé a bývalí žáci, kteří do školy
nastoupili k plnění povinné
docházky v sedmém ročníku
jako první, hned při jejím slavnostním otevření v roce 1961.
Společně se posadili do lavic své
bývalé učebny a zavzpomínali
na prožité roky na „základce“.
Spokojenost s možností navštívit
školu vyjádřili poděkováním
a podpisy ve školní kronice.
Na závěr Dne otevřených dveří
na Úvoze všichni škole popřáli
další padesátku plnou spokojených žáků.

(red)

Naše školy

Bakalka oslavila 50. narozeniny galakoncertem v Janáčkově divadle

Vyprodaný sál Janáčkova divadla, přes tisíc diváků a na 560 účinkujících. Oslava padesátiletého
výročí od založení školy proběhla ve čtvrtek 24. listopadu za
účasti absolventů a žáků školy.
Na pódiu se postupně vystřídaly
všechny třídy prvního stupně, ale
své umění předvedli i mnozí žáci
z vyšších ročníků, především ukázali své znalosti v cizích jazycích.
V angličtině diváky provedli dobou
Jindřicha VIII., němčináři zase při-

blížili osudový moment ze života
Viléma Tella a francouzštináři
ukázali běžnou situaci v dnešní
rodině.
Prostřednictvím jednotlivých čísel
diváci zavzpomínali na uplynulá
období – na Macha a Šebestovou, na spartakiádu, přenesli se
do světa filmu spolu s Pomádou
nebo známými hity z Rebelů.
Zatančit si mohli macarenu nebo
se zvířátky z Madagaskaru,
zazpívat Happy day, Champs Elysées nebo Malé kotě. Dozvěděli

se něco o škole v pravěku, ale
také to, jak skvělé absolventy
Bakalka vychovává – budoucí
nositele Nobelovy ceny, ministryni
školství, nejbohatšího muže České republiky, a dokonce i prezidenta.
Celým večerem provázela diváky
Petra Špalková, absolventka školy a nyní členka Národního divadla. Scénář připravila další absolventka Eva Papoušková. Program
postupně nabíral na intenzitě, gradoval.

„Koncert jsme připravovali téměř
třičtvrtě roku. Hodně dopředu bylo
nutné objednat sál Janáčkova
divadla a pak už nebylo možné
couvnout, museli jsme se začít
připravovat,“ prozradila ředitelka
školy PhDr.Yveta Gašparcová.
Závěrečnou písničku Škola je tu
s námi, buďme s ní zpívalo všech
560 účinkujících, k nimž se postupně přidalo celé hlediště. Rozsvítila
se světla, publikum tleskalo vestoje
a dojetí se neubránil pravděpodobně nikdo. „Závěrečný potlesk proběhl vestoje, dojatí byli skutečně
všichni, i muži. Do vystoupení byl
totiž zařazen i program, kdy
prvňáčci zpívali spolu s deváťáky,
slzám tedy nebylo možné se ubránit,“ dodala ředitelka školy.
Záštitu nad koncertem převzal
starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.

(red)

Zřizovatelem
školy je

Neziskové organizace

Pestrá klubovna začleňuje sociálně znevýhodněné děti do společnosti
Poslání Pestré klubovny, která
sídlí na Václavské 15, je zlepšení kvality života dětí pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež zřizuje Sdružení pěstounských rodin. Pestrá klubovna
je v provozu na Václavské 15
s otevírací dobou pondělí až středa 14.00–18.00.
Provozem klubovny je dětem
umožněno trávit volný čas smysluplně v bezpečném prostředí a je
jim poskytována potřebná pomoc
a podpora při řešení každodenních problémů, se kterými jsou
tyto děti konfrontovány.

Hlavním cílem činnosti je předcházení sociálnímu vyloučení
popř. zmírňování jeho negativních
dopadů. Tohoto cíle chce klubovna dosáhnout prevencí sociálně
patologických jevů, jakými jsou
záškoláctví, vandalismus, zneužívání návykových látek, trestná
činnost apod. Nedílnou součástí
zaměření je i osobnostní rozvoj
našich klientů – rozvoj a osvojování si teoretických znalostí i praktických a sociálních dovedností.
Cílovou skupinu, které jsou služby
Pestré klubovny určeny, tvoří děti
ve věku 6–14 let, které pocházejí
ze sociálně znevýhodňujícího
prostředí, a které se pohybují
v lokalitě Staré Brno.
Nepřímou cílovou skupinou, na
kterou je činnost zaměřena, jsou
rodiče a jiní blízcí příbuzní dětí, jelikož si pracovníci klubovny uvědomují nezbytnost práce v celém kontextu sociálního prostředí klientů.

Během odpoledne mohou děti
využívat nabídky volnočasových
aktivit – od volných neorganizovaných aktivit až po různé kroužky, které jsou v průběhu obměňovány (např. výtvarná, divadelní,
taneční a hudební dílna, PC kroužek, deskové a stolní hry). Dále
jsou pro děti organizovány nárazové nevšední aktivity – jako výlety, karneval, módní přehlídka,
besídky apod. Do některých
z těchto aktivit jsou zapojeni i nejbližší příbuzní dětí a díky návštěvám různých institucí (kino, ZOO,
divadlo) je dětem zprostředkován
kontakt se společenským prostředím.
Prostřednictvím volnočasových
aktivit je s dětmi navazován kontakt
potřebný pro poskytování jednotlivých služeb. Během jednotlivých
programů dochází k výchovnému
působení, děti se pracovníci klubovny snaží konfrontovat s jejich

chováním. Nabízejí také doučování (konkrétní školní látky i běžné
procvičování v rámci soutěží), které probíhá nárazově v klubovně
nebo pravidelně po domluvě doma
u dětí. Dětem je poskytováno poradenství a v případě potřeby
i pomoc v krizi. Dále jsou pro děti
připravovány programy specifické
prevence – prevence proti kouření,
šikaně, alkoholu apod.
Služby Pestré klubovny jsou
dětem poskytovány zdarma, děti
do klubu docházejí dobrovolně
a v rámci pobytu v klubu jim služba nabízí anonymitu.
Sociální pracovnice zajišťuje přímou práci s klienty, sociální poradenství a zprostředkovává doučování. Vzdělávací a aktivizační
činnosti především v oblasti výtvarné, taneční, hudební, výuky jazyků,
hry deskových her a práci s PC se
věnují lektoři volnočasových aktivit.

(red)
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Před velkými mrazy hledají ptáci úkryt v budkách na opadaných stromech
Přestože se obecně traduje, že
se ptačí budky umísťují na stromy na jaře, nejvhodnější dobou
k pověšení budky je opravdu
podzim.
Nejenže je jednodušší věšet budku na strom, který už má opadané
listí, a spojit to např. s prořezáváním větví, ale na budku pověšenou na podzim si ptáci mají možnost také lépe zvyknout.
Nejdůležitější je ale to, že budka
může drobným ptákům výborně
posloužit i v zimě. Když nastanou
velké mrazy a ptáci před nimi hledají úkryt, najdou ho často právě

v těchto budkách. Když pak na
jaře hledají místo na postavení
hnízda, tak o budce už „vědí“ a je
větší pravděpodobnost, že
zahnízdí právě v ní.
Ptačí budku si můžete třeba spolu
s dětmi vyrobit. Návody vám rádi
poskytneme v naší ekologické
poradně. Pokud si ale chcete budku zakoupit, můžete tak učinit také
u nás, v Domě ochránců přírody
na Panské 9, kde seženete také
krmítka pro ptáky.


Mariana Zbořilová,
Ekologická poradna Veronica

Klub Asaben již několik let vzdělává romské děti předškolního věku
Již od roku 2000 zřizuje Petrov,
občanské sdružení pro práci
s dětmi a mládeží brněnské diecéze Dětský dům Zábrdovice
(DDZ), jehož uživateli jsou
výhradně romské děti a mládež
pocházející ze sociálně vyloučené lokality.
Ta se pro vysokou míru kriminality
často označuje jako „brněnský
Bronx“. Od roku 2007 má naše
zařízení zaregistrovány tyto
sociální služby: Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež
a Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. V květnu 2008 pro
tyto dvě služby získal Petrov pověření k sociálně právní ochraně
dětí.
V rámci sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi provozujeme dopolední klub Asaben
(romsky úsměv), který je určen
předškolním dětem ve věku 4–7
let. Jedná se o děti, které žijí
v sociálně znevýhodněném prostředí, často v naprosto nevyhovujících podmínkách pro život.
Jejich rodiče jsou ve většině případů dlouhodobě nezaměstnaní,
mnohdy závislí na alkoholu či
výherních automatech, někteří
z nich jsou dokonce ve výkonu
trestu. Prostředí, v němž tyto děti
vyrůstají, je velice chudé na jaké-

Projekt

podporuje

koliv sociální podněty, chybí jim
hračky, v mnoha domácnostech
není ani místo, kde by si děti mohly hrát nebo nerušeně odpočívat.
Kromě sociálního vyloučení jsou
však uživatelé ohroženi i jazykovým handicapem. Při nástupu do
první třídy ZŠ často vůbec nekomunikují ani nerozumějí česky.
Doma se totiž dorozumívají pouze
romsky nebo etnolektem (zkomoleninou romštiny a češtiny). Tato
jazyková bariéra přitom hraje
obrovskou roli v jejich vzdělávacím procesu – neporozumí-li dítě
vyučovacímu jazyku, není schopné porozumět ani probírané látce.
Z tohoto důvodu se činnost v rámci klubu Asaben, který je v průběhu školního roku v provozu čtyřikrát týdně pro dvě skupiny dětí,
zaměřuje především na rozvoj
jazykové komunikace (porozumění češtině a její používání). Důraz
je kladen taktéž na rozvoj hrubé
i jemné motoriky, rozvoj sebeobsluhy (např. přezout se, převléknout se apod.), rozvoj spolupráce
v kolektivu vrstevníků a rozvoj
základních vědomostí a dovedností nezbytných pro úspěšný
start školní docházky (např. hygienické a stravovací návyky, samostatnost).
Děti jsou rozděleny do dvou menších skupinek po cca 7–8 dětech
tak, aby se jim mohli pracovníci
věnovat co nejvíce individuálně.
Klub funguje na bázi běžné
mateřské školy a je často jediným
předškolním zařízením, kterým
tyto děti mohou projít. Důvodů je
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celá řada. Nejčastěji se jedná
o nízkou motivaci ke vzdělávání
ze strany rodičů, finanční nedostupnost mateřských škol či nedůvěru ke „gádžovským institucím“,
pro mnoho rodin je podstatný
i fakt, že si z důvodu většího počtu
mladších sourozenců nemohou
dovolit děti do zařízení sami vodit.
Program klubu je obdobný jako
v běžné školce – volná hra, společná činnost, didaktická hra,
pedagogická činnost, rozumová,
výtvarná, pohybová a hudební
výchova, nechybí ani malá svačinka. Děti si však pracovníci
vyzvedávají přímo v rodinách a po
skončení klubu je opět vodí domů,
jsou tak v pravidelném kontaktu
a ve spolupráci s jejich rodiči či
jinými zákonnými zástupci. Zároveň úzce spolupracují s pedagogickými pracovníky z blízkých
základních škol (nejčastěji ZŠ
nám. 28. října), a to zejména při

umístění uživatelů do tzv. „nultých“ či přípravných ročníků ZŠ.
Činnost klubu je tudíž nejen
ambulantního (aktivity klubu přímo v prostorách DDZ), ale z velké
části i terénního charakteru (přímo v rodinách dětí, na ulici
i v základních školách).
Rodiče dětí vedou k finanční spoluúčasti formou dobrovolného příspěvku na svačinku, který činí
5 Kč na den.
Ambulantní část činnosti (vlastní
aktivity klubu Asaben) probíhá přímo v prostorách Dětského domu
Zábrdovice, Lazaretní 1, Brno.
Terénní část je realizována přímo
v rodinách, v domovech dětí,
v základních školách a také na ulici. Jedná se o lokalitu zejména
v oblasti městské části Brno-střed,
ulice Cejl, Bratislavská, Francouzská a přilehlé okolí.


(red)

Rozhovor

Denisa Kapitančiková: Brno je město pro mě tak akorát…
Denisa Kapitančiková se narodila v Brně jako Denisa Dlouhá.
Její tatínek byl uznávaný lékař
a maminka, která stále ještě
žije, pracovala jako psycholožka. Po svých rodičích zdědila
kromě v úvodu vyjmenovaných
předností samozřejmě i rodné
příjmení, které jakoby předznamenalo její některé tělesné
vlastnosti. Kdyby se prý konala
soutěž o nejdelší – a také nejhezčí – policejní a strážnické
nohy, určitě by Denisa vyhrála.
Ostatně, má k tomu ty nejlepší
předpoklady. Ve svých dvaceti
letech se totiž dostala až do
finále tehdejší jediné celostátní
soutěže krásy. Rodiče Denisy
Dlouhé pěstovali ve svých
dětech – Denisa má ještě starší
sourozence, sestru Drahomíru
a bratra Dana – také úctu
a vztah k lidem. A k rodnému
městu. Což sama potvrzuje.

Co se vám na Brně líbí
nejvíc?
Nemusí se dlouho hledat tichá
zákoutí ke klidnému posezení
a místa na odpočinek. Přímo na
teritoriu města máme dokonce
moře, to brněnské, a odehrává se
zde řada zajímavých akcí.
A některé z nich přesahují rámec
Brna i celého regionu. Takové jsou
třeba akce Brno – město uprostřed Evropy a nebo mistrovství
světa motocyklů na Masarykově
okruhu, i když, pravda, profesně
se při nich pěkně zapotím. Také
mám ráda takovou tu zvláštní
symbiózu, kterou tvoří obyvatelé
Brna společně s těmi, kteří
v našem městě jen pracují a nebo
studují a z Brna pak odjíždějí.
Mám ráda to brněnské hemžení,
kdy se všichni znají a potkat se
může každý s každým. Brno je
město pro mě tak akorát. Jsem
brněnský patriot a proto mě třeba
vůbec nevadí, že jsem nezakotvila v Praze, i když jsem mohla.

V Praze jste měla
zaděláno na velkou
slávu…
To asi myslíte moje působení
v televizi Nova. Fakt je, že jsem
v roce 1998 prošla asi sedmi koly
konkurzu na novou moderátorku
odpoledních zpráv a v září jsem

nastoupila do Prahy. Asi jsem se
líbila, tehdejší šéfové Novy se
mnou měli docela velké plány.
S Karlem Voříškem jsme měli
vytvořit další moderátorskou dvojici Televizních novin a doplnit tehdejší hvězdná dua Obzinová –
Severa a Jurinová – Merunka.
S tímto ujištěním jsem jednoho
dne odjela na dovolenou, no
a když jsem se vrátila do Prahy,
seděla už vedle Karla Voříška
Nicol Lenertová.

Takže stříhání vašich
krásných dlouhých vlasů
bylo zbytečné?
Já patřím k lidem, kteří respektují
pravidla hry. Abych zapadla do
tehdy požadovaného typu, musela jsem si nechat nejen ostříhat
vlasy, ale ve smlouvě jsem měla
i to, že nesmím nosit brýle
a dokonce jsem měla předepsanou i barvu kontaktních čoček.
Ale já toho nelituji. Samozřejmě
že mě to tehdy naštvalo, někdo
vás ocení a najednou je všechno
jinak. Na rozdíl od jiných kolegů
jsem ale tu práci v televizi nějak
zvlášť neprožívala. Brala jsem to
jako normální zaměstnání, které
se má dělat poctivě. A i když mně
známí radili, ať v Nově zůstanu
a zkusím jiný pořad, vrátila jsem
se domů. Navíc mě vadilo to stálé
přejíždění a já jsem nikdy nechtěla žít v Praze.

V Brně jste potom
působila jako krajská
redaktorka v rádiu Impuls
a pak přišel na svět váš
druhý syn. Byla jste ještě
na mateřské, když vám
volal s nabídkou ředitel
brněnských strážníků.
Nabízená práce byla pro mě
docela vítanou změnou. Chvíli
jsem kvůli synovi sice váhala, ale
manžel mě znovu podpořil. Byla
to pro mě výzva. Chtěla jsem se
přesvědčit, jestli jsem se v těch
médiích za ty roky něco naučila.
No a teď jsem tiskovou mluvčí
Městské policie Brno už desátým
rokem.

V pořadu Řekni mi, co
čteš, který vysílal Český
rozhlas Brno, jste četla
ukázku ze své oblíbené
knihy Betty MacDonaldové

Profil
Co život vzal a dal.
K bilancování máte ještě
hodně daleko, ale přece
jenom, co vám život
tiskové mluvčí bere a co
vám dává?
Naprosto mi bere soukromí, člověk je pořád pod drobnohledem.
Samozřejmě nejen při práci, ale
i při nákupech, v divadle, na procházce, prostě všude. A to je,
říkám otevřeně, někdy dost nepříjemné. Na druhou stranu, mohu
dělat lidem radost a pomáhat jim.
A to je pak zase pocit k nezaplacení.

Musíte prokazovat znalost
řady zákonů týkajících se
práce strážníka, kromě
toho je vaší povinností
znát všechny vyhlášky
a nařízení Magistrátu
města Brna. Víte, jakým
způsobem byla vlastně
Městská policie v Brně
zřízena?
To mě nezaskočíte, říkám to párkrát do roka: Městskou policii Brno
zřizuje a zrušuje Zastupitelstvo
města Brna obecně závaznou
vyhláškou. Konkrétně je to
Vyhláška města Brna číslo
1/1992, kterou se ve městě Brně
zřizuje Městská policie podle
zákona ČNR číslo 553/1991 Sbírky. Nabyla účinnosti 1. března
1992. Takže letos máme výročí.
A myslím, že máme co slavit!


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
a archiv Denisy Kapitančikové

Mgr. Denisa Kapitančiková se
narodila 26. února 1971 v Brně.
Po absolvování základní
a střední školy vystudovala filosofickou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně. Původním
povoláním je psycholožka. Již
v době studií začala spolupracovat s významnými fotografy
a modelingovými agenturami
a v roce 1991 se dostala až do
celostátního finále soutěže
Miss Československo. V témže
roce se provdala za Borka
Kapitančika, brněnského novináře a rozhlasového moderátora. Inspirována a povzbuzena
manželem se začala věnovat
žurnalistice a médiím. Pracovala v brněnské regionální televizi, jako mluvčí bohunické
nemocnice a poté se opět postavila s mikrofonem před
kameru, tentokrát jako krajská
zpravodajka a posléze redaktorka a moderátorka televize
Nova v Praze. Po návratu do
Brna byla krajskou redaktorkou
Rádia Impuls a od roku 2003
působí jako vedoucí tiskového
odboru a mluvčí Městské policie Brno. V roce 2009 obdržela
v celostátním hlasování novinářů prestižní cenu Mluvčí
roku. K jejím koníčkům patří
zejména fotografování, od roku
2006 i vystavuje. Svoje fotografie doplňuje poetickými texty.
Má ráda staré české filmy, od
čtrnácti let sbírá díla Williama
Shakespeara a skutečně je
čte. Ráda má balet a ráda tancuje. Je matkou dvou synů,
starší Ondřej studuje gymnázium, mladší David chodí do
základní školy.
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Život na venkově byl tématem fotografické soutěže Zastavte čas

Jaroslav Pavlík: Generace
Jako doprovodný program
k výstavě „Erwin Raupp –
Moravská Hellas 1904“ vyhlásilo Moravské zemské muzeum
fotografickou soutěž s názvem
„Zastavte čas“. V prosinci byly
vyhlášeny výsledky.
Hlavním tématem byl život na venkově ve všední den i ve svátek tak,
jak svým fotoaparátem nahlížel
na venkovský život i Erwin Raupp.
Do soutěže se přihlásilo 16 autorů
se 70 fotografiemi. Odborná porota pod vedením známého fotografa Jefa Kratochvila vybrala vítěze,
kteří byli vyhlášeni při slavnostním
odpoledni ve čtvrtek 15. prosince
ve foyer Paláce šlechtičen. První
místo obsadil Radovan Chvíla se
souborem fotografií Hody Drslavice. Na dalších místech se objevili Jaroslav Pavlík, Eva Tylčová
a Radomil Mikolanda. Vítězové
obdrželi věcné hodnotné ceny,
mimo jiné i poukázky na fotogra-

Radovan Chvíla: Hody Drslavice
fický kurz od fotografické školy.
Kurátorka výstavy Erwin Raupp –
Moravská Hellas 1904 a také kurátorka fotografické sbírky Etnografického ústavu Moravského
zemského muzea Dr. Helena Beránková komentovala zaslané fotografie: „Podle mého názoru není
folklórní festival synonymem tradiční lidové kultury a český, resp.
moravský venkov nežije jenom
folklórními a svátečními příležitostmi. Škoda ale, že jiná témata než
svátek a prvoplánově přitažlivá
atraktivnost lidového kroje se ve
fotografiích přihlášených do soutěže téměř neobjevila. Škoda, život
je daleko pestřejší…“ Přesto ji
některé z fotografií natolik oslovily,
že bude usilovat o jejich zařazení
do fotografické sbírky Moravského
zemského muzea.
Výstava Erwin Raupp – Moravská
Hellas 1904 představila jednoho
z prvních a nejvýznamnějších
secesních fotografů. V časném

Kniha Neobyčejné Brno oslavuje
i městskou část Brno-střed
Kniha psychologa a publicisty
PhDr. Jaroslava Štěpaníka přibližuje Brno jako místo výskytu pozoruhodných unikátů
a prvenství.
Text knihy s názvem „Neobyčejné
Brno – Unikáty a prvenství jednoho obyčejného středoevropského
města“ je určený širší veřejnosti
a je psán popularizující formou.
Obrací se k Brňanům, obyvatelům
regionu a k návštěvníkům města
se zájmem o historii, současnost

i budoucnost jihomoravské metropole. Knihu vydalo nakladatelství
Litera.
Kniha je členěna do několika
oddílů, užších tematických celků
a jednotlivých kapitol. V historické
chronologii jsou přiblíženy prioritní
události a významné osobnosti
s nimi spojené. Brněnská prvenství nebyla dosud v knižní podobě
a v takovém rozsahu představena. Publikace uvádí informace
týkající se také městské části
Brno-střed.
 (red)
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létě roku 1904 odcestoval na
Moravu, kde fotografoval sváteční
i každodenní život moravského
venkova. Rauppovy fotografie
jsou věcným a střízlivým obdivem
k pozitivním hodnotám životaschopné kultury jednoho evropského regionu a úspěšným pokusem o přetavení jejích vnějších
vizuálních projevů do uměleckého
díla. Ve své době to byl první relativně komplexní a později nepře-

konaný obraz lidové kultury v jejím
každodenním i svátečním životě
a jeden z prvních obsáhlých uměleckých dokumentů na světě.
K výstavě byl vydán reprezentativní katalog, který představuje
všechny dosud známé Rauppovy
fotografie z Moravy.


(red)

Slovácký ples proběhne
v lednu již po dvaašedesáté
Slovácký krúžek v Brně pořádá v sobotu 28. ledna od 18.00
hodin 62. Slovácký ples
s názvem „Okolo Strážnice“.
Ples se uskuteční v Kongresovém centru Veletrhů Brno, a. s.

na Výstavišti 1. Hraje DH Svárovanka, CM Slováckého krúžku
v Brně a vystoupí soubor Žerotín se svou CM a sólisty Václavem Harnošem a Pavlem Múčkou.

(red)

Ukázka z knihy:
Brno-střed je největší městskou
částí – oblastí původního historického města. Zde se nachází
nejvíce jedinečností a došlo tu
k řadě prioritních událostí přesahujících významem nejen
hradby města. Zde se nacházejí
přední divadelní scény, včetně
budovy, kde se ponejprv v Evropě rozsvítily Edisonovy žárovky
a kde se představila v premiérových představeních většina oper
Leoše Janáčka. Sem na zdejší
nádraží „dosupěl“ z Vídně první

vlak na našem území, aby se při
zpáteční cestě zapsal do listiny
priorit první železniční nehodou
na evropském kontinentu,
naštěstí bez vážných následků.
Zde se nalézá budova, ve které
přednášel Gregor Mendel o světodějném objevu, jehož význam
tehdy nebyl pochopen. V centru
města sídlila slavná redakce
Lidových novin, zde je také
budova někdejšího gymnázia,
kde studoval mladý Tomáš
Masaryk.

Kultura

Originály kreseb Leonarda da Vinci jsou u nás k vidění poprvé

Moravská galerie v Brně ve
spolupráci s Deutsches Hygiene-Museum v Drážďanech připravila zcela mimořádnou
mezinárodní výstavu Obrazy
mysli / Mysl v obrazech.
Díky výstavě si mohou návštěvníci například vůbec poprvé
v České republice prohlédnout
originály kreseb Leonarda da Vinci. Vystavena jsou také díla
Albrechta Dürera, Rembrandta
van Rijn, Lucase Cranacha, ale
i současných významných autorů, jakými jsou Robert Morris či
Antony Gormley, ale i unikátní kresebné studie nositelů Nobelovy
ceny Camilla Golgiho a Santiaga
Ramóna y Cajal.

Díky vystaveným exponátům,
zapůjčeným z více než sedmdesáti
významných českých i zahraničních muzeí, představuje výstava
lidskou mysl tak, jak ji zprostředkovávají různé druhy a typy uměleckých i vědeckých obrazů od
středověku až do současnosti.
Jedinečná expozice tak vybízí
návštěvníky k procházce fascinujícím světem obrazů vytvořených
umělci a vědci ve snaze postihnout nejniternější oblasti lidské
duše a vedle estetického prožitku
nabídne i velké množství nových
poznatků.
Výstava je rozdělena do čtyř
samostatných celků – Univerzum
mysli, Já a mysl, Stavy mysli
a Metafory mysli.

Výstava zahrnuje celou řadu
významných exponátů od medicínských traktátů a iluminovaných
rukopisů přes ukázky renesanční
portrétní malby, lékařské ilustrace
z 19. století, příklady čínské krajinomalby, po díla moderního
a současného umění, včetně
instalací, nových médií a videa či
high-tech biomedicínské obrazy
a vizualizace.
Výstavní prostor Uměleckoprůmyslového muzea musí splňovat
přísné bezpečnostní i technické
podmínky, určené jednotlivými
zapůjčiteli. Všechny místnosti
musejí vykazovat stálou teplotu
20 stupňů Celsia a relativní
vzdušnou vlhkost kolem 50 %.
Obzvláště vzácná díla včetně kre-

seb Leonarda da Vinci jsou instalována v klimatických vitrínách se
světelnou hladinou omezenou na
50 luxů.
Mnoho exponátů je umístěno
v solitérních vitrínách, obsahujících granulát korigující vlhkost
vzduchu, vitríny s nejcennějšími
díly jsou pak opatřeny neprůstřelným sklem. Ojedinělé jsou
i výstavní panely hlavního prostoru – Dvorany, které jsou vyrobeny
ze speciálního plastu tak, aby
vytvářely zajímavé vizuální uspořádání a podtrhly prezentaci
vybraných děl.
Výstava bude otevřená v Uměleckoprůmyslovém muzeu na
Husově 14 až do 18. března.

(red)

Tripitaka pomáhá cílové skupině na pomezí divadla a sociální práce

Na pomezí divadla a sociální
práce se pohybuje projekt
s názvem „ První úspěch“, který realizuje v Brně občanské
sdružení Tripitaka.
Jeho cílem je prostřednictvím
poutavé a ucelené pracovní zku-

šenosti, která je navíc doplněna
i poradenskou podporou sociální
pracovnice a psychologa, pomoci
vytipované cílové skupině k lepšímu uplatnění na pracovním
trhu. Jedná se o mladé lidi ve věku
16 až 26 let, kteří vyrůstali bez
biologických rodičů, nejčastěji

v dětských domovech nebo SOS
vesničkách, a kteří se často po
opuštění příslušných institucí ocitají bez zkušeností a zázemí
dezorientováni v tvrdé pracovní
a životní realitě.
V rámci projektu jsou vybraní klienti zaměstnáni na částečný úvazek jako herci a profesionální tým
zahrnující režisérku, dramaturgyni, scénografa a další divadelní
profese je provede základní
hereckou přípravou, na kterou
naváže realizace jedinečného
divadelního představení.
Tomu, že projekt neplní jen čistě
sociální funkci, ale má i určité
umělecké ambice napovídá fakt,
že partnerem projektu je Centrum
experimentálního divadla (CED)
v čele s jeho ředitelem profesorem Petrem Oslzlým, který převzal roli garanta umělecké části
projektu.

Iniciátorem projektu je jeho manažer Zdeněk Raiser, který se inspiroval na stáži v dánském městě
Aarhus, kde podobné divadlo
úspěšně pracuje s problémovou
dospívající mládeží.
K nápadu upravit projekt na české
prostředí a lehce pozměněnou klientelu pak nebylo daleko.
Projekt počítá se třemi půlročními
běhy, každý je vždy pro 10 klientů.
Prvních deset vybraných je již
naplno zapojeno v hereckých přípravách, ale i v dalších programech, které zahrnují např. finanční poradenství nebo bilanční
diagnostiku. První skupina klientů, kteří absolvují tento úvodní běh
a rozjíždějí tak vlastně celý rok
a půl trvající program je pestrá co
do věku, osobní historie, tak i temperamentu a osobního projevu.


(red)
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Jaromír Hnilička slaví 80. narozeniny sérií několika vystoupení

Jaromír Hnilička se narodil
11. února 1932 v Bratislavě.
Tento rok je tedy pro tohoto

vynikajícího trumpetistu, skladatele, zpěváka a aranžéra
rokem jubilejním.

Jeho přátelé a příznivci pořádají
přesně v den osmdesátin tohoto
držitele Ceny města Brna za hudbu v Metro Music Baru narozeninovou párty s Orchestrem Gustava Broma, jehož členem je
jubilant nepřetržitě od roku 1956.
Připomenutím životního osudu,
díla a muzikantského mistrovství
uznávaného umělce a pokorného
člověka budou v roce 2012 i další
aktivity, které ukáží Jaromíra Hniličku v jeho lidské i umělecké rozkošatělosti.
Na přelomu února a března to
bude velký brněnský jubilejní koncert pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause a dalších osobností.
Obsahem slavnostního koncertu
by mělo být kromě gratulací
a vystoupení významných představitelů společenského a kultur-

ního života také nové nastudování
a provedení nejznámějšího Hniličkova díla – Jazzové mše. Vrcholem by se pak měla stát světová
premiéra opusu pro symfonický
orchestr a smíšený sbor, který
Jaromír Hnilička nazval Brněnská
suita.
Názvy jednotlivých vět Svitava,
Zelný rynk, Torstenson, Náměstí
Svobody, Špilberk, Prýgl a Jak to
vidí poštolka dokumentují, že jubilant i v této hudební formě prezentuje svůj pozitivní vztah k městu a životu s tolik potřebným
inspirujícím a okysličujícím nadhledem.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Volný čas

Vesněnka vzdělává
volnočasové lektory
Denní centrum pro děti Vesněnka pořádá již 3. rekvalifikační kurz pro Lektory
volnočasových aktivit.
Zahájení kurzu je stanoveno
na 24. února, ukončení na
21. dubna závěrečnou zkouškou a obhajobou vlastního
projektu. Osvědčení s celorepublikovou platností je určené
pro organizátory pobytů, táborů, kurzů, volnočasových
kroužků, společenských akcí,
soutěží. Absolventi se uplatní
ve střediscích volného času,
klubech maminek, rodinných
centrech, organizacích pracujících s dětmi a mládeží, jako
projektoví manažeři volnočasových aktivit. Přednášejí zkušení odborníci z oblasti pedagogiky, psychologie, týmové
spolupráce, projektového
manažerství, sportovní trenéři, praktičtí lektoři. Více na
www.vesnenka.eu, vesnenka@seznam.cz nebo tel.:
728 652 335.
 (red)

Občanské sdružení Vesna pořádá aktivity
pro zájemce všech generací více než sto let
Občanské sdružení ŽVS Vesna
má za sebou více než sto let
vzdělávací a zájmové činnosti
pro veřejnost. V této tradici
pokračuje současnými aktivitami různého zaměření tematického i věkového.
Pro zájemce bez rozdílu věku jsou
určeny akreditované (re)kvalifikační kurzy Pečovatelka o děti do
15 let (chůva), Péče o domácnost
a rodinu (hospodyně), Pečovatelka o seniory a handicapované.
Aktuálně jsou přijímány přihlášky
na I. čtvrtletí 2012 – 27. ledna
začíná kurz „Péče o domácnost
a rodinu“, 17. února „Pečovatelka
o děti do 15 let“.
„Své“ kroužky mají nejmenší děti
(„Sluníčka“ – všestranná pohybová
a kreativní výchova; „Angličtina
hrou“ – první seznamování s cizím
jazykem prostřednictvím říkanek,
her…), děti od 4 let („Balerínky“ –
taneční a baletní průprava; „Sebeobrana“ – základy pohybové koordinace, koncentrace).
Také dospělí mají na výběr různé
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druhy cvičení (pilates, zdravotní
na páteř, step a dance aerobic, fit
cvičení).
K tradičním aktivitám (Vesna
vznikla vlastně z pěveckého spolku) patří výuka hry na hudební
nástroje – v současnosti na klavír,
na kytaru – pro děti i dospělé.
Velkou pozornost věnuje Vesna
seniorům. Jim především jsou
určeny kurzy angličtiny a němčiny
(různé stupně pokročilosti – od
„vytrvalých“ začátečníků po konverzaci; učí se v malých skupinách, v učebnách v centru města
se snadnou dostupností MHD).
Oblibu si získaly kurzy cvičení
paměti (hravou formou – buď jednorázově 10 lekcí nebo celoročně
vždy jednou týdně 2 hodiny).
Rok od roku přibývá zájemců
o „Týdny bez starostí“ – pobyty
s programem, s ubytováním
v některém pečlivě vybraném
středisku v malebném prostředí
hor České republiky; poprvé se
uskuteční i 1 pobyt v zahraničí.
Všechny termíny jsou mimo hlavní prázdniny, a to v červnu nebo

v září 2012. Přihlásit se je však
třeba již nyní: nejpozději do konce
ledna 2012. Na výběr jsou:
• Hotel Pavla (Tři Studně) – relaxace a turistika pro méně zdatné
• Penzión Sola Gratia (u Bystřice
pod Hostýnem) – turistika
• Trnávka-Želiv (Vysočina) –
výuka angličtiny
• Penzión Kaťuša v Ramzové
(Jeseníky) – turistika
• Novalja, ostrov Pag (Chorvatsko) – koupání, vycházky.
Na všechny akce, do kurzů
a kroužků se přihlášky přijímají
v přízemí budovy Vesny na Údolní 10 – dopoledne (10.00–13.00)
v kanceláři, odpoledne (16.00 až
18.00, v pátek do 17.00 hodin) na
recepci. Informace na tel. č.:
733 506 684 nebo 513 034 951.
Více na www.vesnaspolek.cz,
popř. na e-mailové adrese:
kurzy@vesnaspolek.cz nebo
(v případě aktivit pro seniory
a pobytů):
Jindra.Kasparkova@seznam.cz.

(red)

Volný čas

Vesněnka připravila zimní i letní pobyty pro rodiče s dětmi
Pro všechny zájemce o aktivní
trávení volného času z řad rodičů, prarodičů a dětí vypisuje
občanské sdružení Vesněnka
termíny a programovou nabídku na nové pobyty.

Zimní lyžařské pobyty pro
malé lyžaře a velké lyžaře
rok 2012
9. až 13. ledna 2012 pobyt pro
malé lyžaře s lyžařskými instruktory – pro malé děti s rodiči.
Doprovodný pobytový program,
kreativní tvoření, rodinné hrátky
ve sněhu i chatě. Vlek přímo
u chaty, ideální podmínky pro
výuku lyžování.

Letní prázdninové týdenní
pobyty
Jsou určeny dětem s rodiči a prarodiči. S pořádáním pobytů má
sdružení již 13letou zkušenost.
Za tu dobu připravilo více než 70
pobytů v tuzemsku i zahraničí pro
rodiny s dětmi a tematickým pro-

gramem. Tuto aktivitu podporuje
Odbor zdraví Magistrátu města
Brna. Pokud mají zájemci se
nějakého pobytu účastnit, nechť
vyberou vhodný termín, lokalitu,
typ programové nabídky, vyplní
přiloženou Přihlášku k pobytu
a zašlou ji na níže uvedený kontakt. Sdružení doporučuje včasné
objednání, protože ho stále těší
velký zájem, který často převyšuje nabídku. V letošním roce Vesněnka nabídne i novou lokalitu
RS Trnávka u Želivu, kde klienti
strávili dny v rámci podzimního
prázdninového pobytu a velice se
jim zde líbilo.
7. 7. až 14. 7. hotel U Hrocha „Do
kopečka, z kopečka, namažte
si kolečka“ – pobyt pro rodiny
s dětmi od 6 let s cykloturistikou
a sportováním
14. 7. až 21. 7. hotel Portáš
„O Slunečníku, Měsíčníku
a Větrníku“ – pobyt pro rodiny
s dětmi – pro rodiče a prarodiče
s dětmi do 12 let
21. 7. až 28. 7. RS Trnávka

„Magický lexikon aneb Škola
plná kouzel“ – pobyt pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 10 let
21. 7. až 28. 7. hotel Horní Tři Studně „Stopy bačkůrek z mechu“ –
pobyt pro rodiče a prarodiče s dětmi do 10 let
28. 7. až 4. 8. hotel Horník Tři Studně „Piráti a námořníci“ – pobyt
pro rodiče a prarodiče s dětmi od
3 do 13 let
18. 8. až 25. 8. hotel Antarik

„Tajemná pevnost Boyard“ –
pobyt pro prarodiče s vnoučaty
od 5 let
Kontakt a přihlášky: Vesněnka,
o.p.s., denní centrum pro děti,
Údolní 10, 602 00 Brno, mobil:
734 384 388, 728 652 335, e-mail:
vesnenka@seznam.cz,
www.vesnenka.eu (zde je možné
stáhnout si přihlášku na pobyt).


(red)

20 LET KLUBU

únor 2012

únor 2012

sobota 11. února, 15.30 hod.
Merlin

úterý 21. února 19.00 hod.
Improvizační večer

pondělí 13. února, 9.30 hod.
Merlin

středa 22. února 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!

úterý 14. února, 9.30 hod.
Merlin

čtvrtek 23. února 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy

úterý 14. února, 19.00 hod.
Večer scénického čtení

pátek 24. února, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

středa 15. února, 9.30 hod.
Merlin

sobota 25. února, 10.15 a 15.30 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
Dětská dílna

čtvrtek 16. února, 9.30 a 19.00 hod.
Merlin
Divácký seminář

pondělí 27. února, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

pátek 17. února, 9.30 hod.
Merlin

úterý 28. února, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

sobota 18. února, 10.15 a 15.30 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
Dětská dílna

středa 29. února, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

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!

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

čtvrtek 2. února v 19.30 hod.
EMÍRE KHIDAYER
Beseda s autorkou knihy „Arabský svět –
jiná planeta?“
O Arabech trochu jinak
úterý 14. února v 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Setkání začínajících i pokročilejších literátů

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

Změna programu vyhrazena!

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

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

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské
nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD

středa 22. února v 19.30 hod.
BEZOBRATŘI
Téměř lidová muzika
čtvrtek 23. února v 19.30 hod.
Divadlo D EPOG: CESTY/POUTĚ
Hra o trmácení a nehybnosti

KONTAKT:
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz, www.leitnerka.cz

pátek 24. února v 19.30 hod.
CIRKUS DELL ARTE
aneb Harlekýno strůjcem manželského
štěstí

V BŘEZNU připravujeme: Píšete do
šuplíku?, Michal Müller, Orion, poslechovka
Jiřího Černého: Janis Joplin, Ozvěna, Jan
Burian, Praetorian.
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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

Správné místo a čas pro naplnění novoročních předsevzetí

Hubnutí pod odborným
dohledem

rekonstrukce domů a bytů
dílčí stavební práce
elektro, voda, topení, plyn
Po předložení inzerátu sprchová baterie zdarma k rekonstrukci koupelny! Platí do 31. 3. 2012.

Hledám ke koupi
Akce: 3 měsíční
balíček služeb
v ceně 4000,- Kč

- Efektivní trénink s osobním trenérem
- Sestavení cvičebního plánu
- Diagnostika
- Bazén a whirpool

www.fitnesscentrumbrno.cz

BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, Husova 16, 659 21 Brno

www.kosmetikaamasaze.webnode.cz
mail: kosmetika.kabelkova@seznam.cz
tel.: 776 190 305
Jsem poskytovatelem slev na seniorpasy
a partnerem věrnostního programu Sphere card.

v centru Brna.
Prosím nabídněte.
Tel.: 605 476 589.

Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás

www.

Díky zvýšenému zájmu hledáme
menší cihlové byty v centru
Brna. V současné chvíli evidujeme 12 zájemců s hotovostí.
Děkujeme za nabídky.
Tel.: 775 674 540, 800 101 128
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.cz

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

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

Jana Paulíková

Nechte se hýčkat luxusní
mořskou kosmetikou MACON
Vhodné i pro alergickou
a citlivou pleť, také pro muže
Kobližná 2, Brno-střed
Haasova 41, Brno-Žabovřesky

byt 2–3+1

Potřebujete rychle peníze?

osobní masérka
esoterička

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

www.masazepaulikova.cz

