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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Prosinec je nejen posledním měsícem roku
vybízejícím k bilancování, ale je i měsícem
adventním, měsícem Vánoc. Věřící se těší
na příchod Spasitele, narození Ježíška,
chcete-li, ostatní očekávají nejpříjemnější
svátky v roce. Narozeniny slaví v prosinci
také Biskupství brněnské, letos již dvě stě
třicáté čtvrté. O prosincový rozhovor jsme
proto požádali biskupa brněnského, kterým
je více než dvacet let Vojtěch Cikrle.
Pokračování na straně 6

Úspěšný rok

Vánoce ku
na Zelňáě 4
na stran

Obyvatelé se vyjádřili k podobě Vaňkova nám.
V prázdninovém vydání Zpravodaje městské
části Brno-střed byla zveřejněna anketa týkající se připravované rekonstrukce Vaňkova
náměstí a vrcholku Žlutého kopce.
Anketu bylo rovněž možno vyplnit na oficiálních internetových stránkách radnice, přičemž
tuto formu zvolila většina hlasujících – 698.
Poštou nebo osobně bylo doručeno 65 anketních lístků. Celkem se tedy ankety zúčastnilo
více než 760 občanů. Někteří rovněž neváhali
rozvést svoje představy o využití Žlutého kopce v dopisech a e-mailech.
Nejvíce se veřejnost shoduje na uzavření jižní
strany náměstí obloukem stromořadí. Toto
řešení preferuje 88 % odpovědí. 62 % dotázaných doporučuje navazující parkové plochy
řešit jako park s převahou stromů, s hřištěm
pro děti předškolního věku (49 %) a hřištěm
pro pétanque (52 %). Samotné náměstí by
Zveme občany na
8. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu dne

14. prosince 2011
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání a program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.stred.brno.cz.

71 % dotázaných vybavilo spíše střídmě mobiliářem pro příležitostná setkávání a střed kruhové křižovatky by řešilo jako okrasný záhon
(61 %). Poměrně vyrovnané je hlasování
k uvažované spojnici (lanovce) Brněnské veletrhy – Masarykova čtvrť, což naznačuje, že je
tento záměr nutno ještě pečlivě prověřit. Děkuji
všem, kteří se aktivně zapojili do ankety a přispěli tím k hledání optimální podoby řešení
této části města. O dalším vývoji realizace
budeme pravidelně informovat.

Ing. arch. Vojtěch Mencl,
předseda komise výstavby
a územního rozvoje

Výsledky ankety na str. 7

– tak hodnotím posledních
dvanáct měsíců správy naší
městské části. Patrně za
největší posun považuji to,
že se nám podařilo prosadit
přijetí nové vyhlášky, která
zcela zakazuje hazard na
Brně-střed. A také jsme úspěšně pokračovali
v dlouhodobém boji proti neplatičům a nepřizpůsobivým tak, jak jsme ho nastavili v Desateru pro boj s neplatiči.
I v roce 2011 jsme investovali do oprav našich
školských zařízení – tentokrát jsme se zaměřili
například na ZŠ a MŠ nám. 28. října, ZŠ nám.
Míru, ZŠ Úvoz nebo na ZŠ a MŠ Křídlovická.
Pozornost jsme opět věnovali dětským hřištím,
která provozujeme v našich parcích – díky
tomu vznikl nový prostor pro nejmenší na Vsetínské nebo u Anthroposu. Neopomněli jsme
ani volný čas dospělých – opravou interiéru
prošel kulturní klub Leitnerova a veřejné plochy opět ožily spoustou akcí – ať už druhým
ročníkem Velikonočních slavností či Festivalu
v centru dění, tak novinkou v podobě hudebního projektu Music point.
Jistě mnozí z vás již měli možnost navštívit
vánoční trhy v centru Brna, a tedy i námi pořádané Vánoce na Zelňáku. Pevně věřím, že
jsme dokázali přispět k příjemné adventní
atmosféře, která vás těší. A dovolte mi vám
popřát, aby vás toto příjemné naladění
neopustilo ani přes vánoční svátky a abyste
úspěšně vstoupili do roku 2012

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Akce radnice

Na radnici se v říjnu vyráběli draci a soutěžilo se v historii
Radnice Brna-střed připravila
tradiční podzimní zábavu – stavění a pouštění draků.Testování znalostí ohledně pamětihodností z centra Brna prověřila
soutěž Všude dobře, v centru
nejlíp.
V sobotu dopoledne 22. října se
společenské centrum radnice
proměnilo na dokonalou „továrnu“
na draky. Děti za pomoci svých
blízkých a pořadatelů z „Kávéesky“, příspěvkové organizace,
zvládly vázání kostry, výzdobu

i lepení a výrobní linky chrlily jednoho originálního draka za druhým. Příležitost ke složení letové
zkoušky dostaly děti hned druhý
den v parku na Kraví hoře. Jejich
draci zvládli nejen výškové lety,
ale třeba také dračí slalom.
I v pátek 28. října nabídla radnice
možnost zpestřit si sváteční den.
Poznávací a zábavná soutěž Všude dobře, v centru nejlíp byla
určena zájemcům všech věkových kategorií. Soutěžní otázky
účastníky provedly po pamětihodnostech středu Brna.
 (red)
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Akce radnice

Halloweenské soutěžení nalákalo do Jungle Parku na 700 zájemců

Městská část Brno-střed a lanové centrum Jungle Park
v Brně-Pisárkách přichystaly
pro děti vskutku kouzelnické halloweenské odpoledne
a podvečer.
V sobotu 29. října zde mohli všichni zažít ten pravý halloweenský
rej. Strašidelný den si tento rok
přišlo užít na 700 dětí a rodičů.
Výtěžek z akce byl věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie
Krtek, a to konkrétnímu malému
dětskému pacientovi Filípkovi. Od
jedné hodiny odpolední se začal
Halloweenský palác a jeho okolí
plnit kouzelníky, čaroději, pavoučicemi a upíry, kteří si přišli užít
kouzelnické soutěžení, tvoření
a parádění.
Každé soutěžící dítě dostalo Lexi-

kon zvládnutých kouzel, do kterého sbíralo razítka za úspěšné
zvládnutí halloweenských soutěžních aktivit a také kouzelnické
dublony jako platidlo. Nejoblíbenější klučičí aktivity se našly
v Povstaleckém výcvikovém středisku Star Wars, zcela autentické
galaktické kostýmy opravdu braly
dech.
Postřeh a bystrost prověřily soutěže jako Kill Bill či Pavoučí bludiště. U zlobřího mikáda děti
potrápil Shrek a krásné čarodějky
asistentky pomáhaly dětem při
kroketu v říši duchů či kroužkování kostlivců.
Zdolat opičí dráhu vyžadovalo
nejen šikovnost při přeletu na koštěti i s kostlivcem či trefování lebek
míčkem, ale i kus odvahy při
komunikaci s Fantomasem či

děsivým duchem. V Halloweenském paláci se vyráběly o sto šest
netopýří a dýňové perníky, náramky a šperky, podzimní malované
zápichy a nádherné halloweenské tašky.
Nechyběla ani čarodějka s kouzelnými kameny. Opět největší
nápor malých i velkých čarodějnic
zažil Kouzelnický salon krásy,
strašidelně pomalované obličeje
a natupírované barevné účesy
doplňovalo tetování a černě nalakované nehty. Na své si toto odpoledne přišel opravdu každý, zcela
magicky působila mezi stovkami
heliových balonků bublinová
show Václava Strassera.
Na závěr odpoledního programu
bylo opět vyhlášeno 10 nejzajímavějších masek, které si odnesly překrásné pavoučí marcipáno-

vé dorty a byly vylosovány 3 děti,
které dostaly dárečky s tématikou
Star Wars.
S příchodem tmy byla vyhlášena
soutěž Magic Pumpkin o nejkouzelněji vyřezanou dýni a bylo se
opravdu na co dívat.
Již v naprosté tmě vyrazil na strašidelnou stezku lampionový průvod, skupina pirátů v čele s moderátory Hitrádia Magic bezpečně
provedla průvod kolem strašidelných stvoření a upírů číhajících
na stromech.
Závěrečnou tečkou za letošní akcí
Magic Halloween byla Ohňová
show skupiny Lucius. Fotky z akce
jsou na stránkách lanového centra www.junglepark.cz a na
www.zazitkymaleivelke.cz.


(red)

Lampionovému průvodu předcházely pečlivé rukodělné přípravy

Radnice Brno-střed se již
potřetí rozhodla uspořádat lampionový průvod. Pro pamětníky
jako připomínku Mezinárodního dne studentstva, ti menší se
potěšili z hezky stráveného
odpoledne.

Ve čtvrtek 17. listopadu se ve společenském centru radnice vyráběly lampiony. Bylo to snadné,
stačilo jen dodržet jednoduché
výrobní desatero a lampionky
ozdobené podzimními listy mohly
rozzářit dětské oči i centrum Brna.
Do průvodu všechny zval a ryt-

mus světelnému procesí udával
hudebník Luděk Vémola, který
zvládá současně hru na klarinet
i bubínek. Od obelisku v Denisových sadech provedl téměř tři
stovky účastníků ulicí Petrskou
na Zelný trh a Radnickou ulicí zpět
k obelisku. Akci uspořádalo spolu

s radnicí jeho kulturní a vzdělávací středisko „Kávéeska“, které
již nyní zve na nejbližší rukodělnou akci. Tou bude 23. prosince
oslava svátků s názvem Vánoce
na radnici. (Více informací na
s. 23 tohoto vydání zpravodaje,
pozn. red.)
 (red)
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Starosta zahájil již třetí ročník tradičních Vánoc na Zelňáku

V pátek 25. listopadu byly oficiálně zahájeny Vánoce na Zelňáku. Začátek třetího ročníku
doprovodilo i slavnostní rozsvícení vánočního stromečku.

Třetí ročník, který zahájil starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka, se nese
v duchu ladovských Vánoc a na
Zelném trhu potrvá až do 23. prosince. Zájemci se mohou těšit na

téměř devadesát prodejních míst,
kde je k zakoupení široká škála
předmětů od tradičních řemeslných výrobků, jako jsou svíčky,
keramika a šperky, po vánoční
občerstvení. Nechybí tedy punč

a medovina. Na každý den je
připraven pestrý doprovodný
program. Více informací na
www.vanocenazelnaku.cz.


(red)

Stalo se v naší městské části

Na soutěži taekwondistů Brno Team Open bojoval každý s každým

V sobotu 1. října 2011 se sjely
do Brna týmy taekwondistů
z celé České republiky, aby se
zde utkaly už na 2. ročníku
Brno Team Open v disciplínách

technické sestavy a sportovní
boj.
Oproti jiným soutěžím zde probíhaly zápasy formou každý s kaž-
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dým ve stanovených skupinách,
takže prohra ještě neznamenala
konec v soutěži. Toto pravidlo
všichni účastníci přivítali, i proto
se soutěže zúčastnilo 32 týmů.
Dopoledne se mezi sebou utkali
nejprve žáci a po nich junioři. Po
obědě nastoupily na 3 tatami
první seniorské týmy a začala tak
nejprestižnější část celé soutěže.
Například za Won Hyo Třeboň zde
nastoupili pouze aktuální nebo
i bývalí reprezentanti České republiky.
V konečném hodnocení si nakonec celkové prvenství a velký
pohár odvezli členové školy Taekwon-Do ITF Karviná před domácí
školou Taekwon-Do ITF Brno

a školou Sonkal Praha. Příští rok
na podzim se soutěž v Brně uskuteční určitě znovu a už teď je
z reakcí účastníků jasné, že týmů
přijede opět o něco více.
Brněnská škola získala celkem 2
zlaté, 8 stříbrných a 5 bronzových
medailí.
Ceny vítězům předal také
Bc. Pavel Sázavský, 1. místostarosta městské části Brno-střed.

(red)

Akci

podpořila

Stalo se v naší městské části

Jubilující Synkopy 61 udělovaly diplomy. Jeden získala i MČ Brno-střed

Celoroční projekt Synkopy 61
– Padesát vyvrcholil v tomto
roce třemi říjnovými koncerty.
Projektem se připomínají abrahámoviny nejstarší aktivní big-

beatové kapely u nás a jeho součástí byl i pětidílný rozhlasový
cyklus. Hlavními aktéry v klubu
Šelepova No. 1 byli samozřejmě
současní členové skupiny, ale
i další, kteří kapelou prošli v uply-

nulých padesáti letech. Na pódiu
se před nadšenými a nejen brněnskými fanoušky vystřídali také
hudební kolegové a gratulanti mj.
Pavol Hammel, Luboš Andršt
a Michal Prokop, hudební publicisté a producenti, ale i kamarádi,
kteří skupinu na její padesátileté
cestě podporovali. Všichni takto
pozvaní obdrželi „výroční“ synkopácké tričko, pamětní medaili
a úsměvně laděný diplom. Záštitu

nad koncerty přijal i starosta
Mgr.Libor Šťástka a také městská
část Brno-střed obdržela diplom
„za zásluhy o brněnský bigbít“.

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Akci

podpořila

Mladí košíkáři si zasoutěžili a připomněli tak památku 17. listopadu
Jihomoravské basketbalové
centrum uspořádalo v hale
Morenda v předvečer státního
svátku Dne boje za svobodu
a demokracii turnaj basketbalových nadějí.
Soutěž byla vypsána pro žáky
brněnských škol, startovné bylo
zdarma a přihlásilo se jedenadvacet mužstev. Hrálo se podle pravidel streetballu a souboje byly
mnohdy tvrdé, ale čestné
a v duchu fair play. Právě ducha
férového soutěžení připomněli

pořadatelé při slavnostním zahájení jako významné memento tzv.
sametové revoluce. Výsledek turnaje nebyl protentokráte důležitý,
ale pro úplnost dodejme, že zvítězilo mužstvo z gymnázia
z Vídeňské. Pohár pro vítěze převzali chlapci z rukou legendárního
brněnského basketbalového trenéra a jednoho ze strůjců turnaje
Miroslava Pospíšila. Mohou se
také těšit z částky 5 000 Kč na
materiální vybavení školy.

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Centrum města Brna se už v listopadu proměnilo v lyžařský rej
Všichni nedočkaví lyžařští nadšenci dostali začátkem listopadu možnost zajezdit si na sněhu, a to přímo v centru Brna na
Moravském náměstí.
Během lyžařských dnů City Ski
Snow Show byly do tohoto parku
přivezeny skoky, překážky a hlavně tuny sněhu z haly Rondo.
Desítky nadšenců si přišly zaskákat na překážkách a zasoutěžit
o lyžařské oblečení, zájezdy a další ceny. Pozvaní lyžaři a snowboardisté z Moravy, Čech i Slovenska sjížděli ze čtyřmetrové rampy,

aby na překážkách či nad nimi
předváděli své dovednosti.
Diváci žasli nad sněhem uprostřed
zeleného parku a také nad nebojácností jezdců, mezi kterými bylo
i několik odvážných dívek. Vedle
exhibice a následného závodu
Horsefeathers Warm Up Contest
si diváci také prohlédli stánky
s vybavením na lyže, snowboard,
snowkiting. Na jednom místě se
jim dostalo představení ski areálů
jednoduše dostupných z Brna.
Pořadatelé už nyní doufají, že příští rok se jim podaří uspořádat ještě
větší show. „Například v Mnichově

mívají vždy před sezonou třicetimetrový skok, což je obrovská
atrakce pro tisíce diváků přímo

v centru města,“ řekl organizátor
akce lyžař Pavel Trčala.

(red) Foto Jan Vermouzek
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Rozhovor

Vojtěch Cikrle: Přeji sílu k odpouštění a čas pro naslouchání druhým
Biskupství brněnské bylo založeno bulou papeže Pia VI. ze
dne 5. prosince 1777. Rozloha
biskupství je 10 597 km2, žije
zde 1 354 000 obyvatel, z toho
533 000 katolíků. Brněnské biskupství má 450 farností, 375
kněží a 1 153 kaplí a kostelů.
Biskupem brněnským je již
od roku 1990 Vojtěch Cikrle.
Před jeho jménem je titul
Mons., který náleží v katolické
církvi kněžím, kteří jsou nositelé čestných titulů, a automaticky pak přísluší úředníkům
Římské kurie, biskupům a arcibiskupům, a také titul ThLic.,
což je akademický titul udělovaný absolventům státní
zkoušky v oboru katolické teologie.

Vy jste ale vyučeným
slévačem, jako mladý jste
studovat nemohl. Vašeho
tatínka a strýce poslal
minulý režim na dlouhé
roky do kriminálu, byl jste
i dva roky na vojně. Vaše
cesta k pastorační službě
byla poměrně dlouhá. Byla
pro Vás i složitá? Kde byly
ty kořeny rozhodnutí
zasvětit svůj život této
službě? Je to možné říct
ve dvou třech větách?
Těžko se dá pojmenovat jediný
důvod, pro který jsem se rozhodl.
O kněžství jsem začal přemýšlet
už před nástupem na vojnu. Ale
hlavně během ní. Určitě to bylo
dáno tím, že pocházím z věřící
rodiny. Během tatínkova dlouhodobého věznění jsme byli odkázáni i na pomoc z okolí. A ta přicházela hlavně od věřících. Oni
brali pomoc bližnímu jako samozřejmost. Od té doby jsem také
toužil nějakým způsobem pomáhat a sloužit ostatním.

Na veřejnosti Vás vídáme
vždy jen dobře
naladěného
a usměvavého. Patří
k Vašemu životu i humor?
Humor je známkou pohody
a nedovedu si představit, že by
v životě chyběl. Dost často zažívám různé trapasy a veselé
situace, na které rád vzpomí-

nám. Jednou mě po biřmování
v jedné farnosti naší diecéze
zastavili starší manželé a paní
povídá: „Pane biskupe, že si od
nás vezmete jablíčka?“ A já
říkám: „No, ale aby vám nechyběla.“ A ta paní mě potěšila
větou: „Nebojte se, nám se jich
letos urodilo tolik, že je dáváme
i prasatům.“ A tak jsem si je bez
obav vzal.

Při České biskupské
konferenci působíte mimo
jiné jako předseda rady
pro rodinu. A Vánoce jsou
právě svátkem rodiny. Co
říkáte tomu, že se na
internetu objevilo diskusní
fórum „Nemusím Vánoce“,
kde si mladé maminky
přizvukují, jak je to
předvánoční nakupování,
uklízení a shánění
nepříjemné a už aby byl
ten humbuk za námi?
Přemýšlím o vykradených Vánocích, ze kterých často zbývá jen
nepodstatná slupka stresujícího
shonu a touha mít „to“ za sebou.
Přál bych si, aby vánoční svátky
vždy zůstaly příležitostí k objevování životních hodnot. Každý rok
se modlím, aby věřící i ti, kdo se
za věřící nepovažují, objevili
v tomto čase něco, co obohatí
jejich duši a lidské vztahy, ve kterých žijí, jejich rodinu a vzájemnou
pospolitost.

Mnozí tátové a dědečkové
se ale stále na Vánoce těší
jako malí kluci. A to těšení
se prostupuje celou
rodinou a má i duchovní
rozměr.
Právě o Vánocích může rodina
silněji vnímat své kořeny i svou
pospolitost. Dřív se všichni sešli
doma u kamen a povídali si. Rodiče vzpomínali na to, co prožil
dědeček či prababička, a pro děti
bývaly tyto chvíle malou slavností. Navíc se díky nim stávaly
pokračovateli dlouhé tradice.
Také se doma společně stavěl
betlém. Někde dodnes věnují
jeho přípravě celou dobu adventní. Když se jako poslední položí
na Hod Boží vánoční do jeslí malý
Ježíš, symbolicky se završí doba
očekávání jeho příchodu na svět.
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Profil
To všechno mělo a stále má velký
význam. Právě takové meditace
o smyslu Vánoc nám dnes chybí.
Každoročně přeji všem lidem sílu
k odpouštění a smíření, čas pro
naslouchání druhým, zejména
starým a nemocným. Přeji odvahu k nasazení všech vlastních
schopností, talentu i vynalézavosti k tomu, aby se ten druhý
dokázal usmát a znovu pocítil, že
ho má někdo rád a že o něho
stojí.

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle se
narodil 20. srpna 1946 v Bosonohách. Protože pocházel
z komunistickým režimem pronásledované rodiny, nemohl
studovat, vyučil se slévačem
a odmaturoval až později na
Střední škole pro pracující
v Brně. Jako dělník pracoval ve
Šmeralových závodech, ve
Zbrojovce a na stavbě dálnice
Praha–Brno. V roce 1971 byl
přijat ke studiu na bohosloveckou fakultu do Litoměřic, na
kněze byl vysvěcen o pět let
později v brněnské katedrále.
Do roku 1982 působil jako
duchovní v řadě farností brněnské diecéze, poté vykonával
funkci prefekta, později rektora
v Kněžském semináři v Litoměřicích. Po osmnácti letech
uprázdněného biskupského
stolce byl 14. února 1990 papežem Janem Pavlem II. jmenován v pořadí 13. sídelním biskupem brněnské diecéze.

Vzpomenete si ještě, co
bylo pro Vás jako malého
kluka o Vánocích
nejhezčím dárkem?
Pamatuji si to stále velmi dobře.
Psal se rok 1959, kdy se mým nejhezčím vánočním dárkem stal
můj otec, který se jako politický
vězeň vrátil domů právě před
Vánocemi po jedenácti letech
komunistického vězení.

Co byste vzkázal těm, kteří
přijdou do kostela jen
jednou za rok?
O Vánocích.
O Vánocích mám radost z každého, kdo přijde do kostela. Mým
úhlem pohledu nikdy není statistika, hodnocení, jestli někdo chodí pravidelně a někdo jednou za
rok. Jsem tady pro každého, přál
bych si obdarovat všechny lidi ve
své diecézi. Přitom dárky, které
považuji za nejdůležitější a nejkrásnější, v obchodech koupit
nelze.

Právě před Vánocemi
vychází Vaše nová kniha
nazvaná Kostel – živé

Zdroj: www.biskupstvi.cz

místo k setkávání. Komu
je určena?
Psal jsem ji pro každého, kdo
vstoupí do kostela a zajímá ho,
k čemu byly a jsou kostely stavěny, co se v nich nachází a k čemu
mohou inspirovat. Byl bych rád,
aby čtenáři přijali pozvání průvodce, kterého pro tuto chvíli nezajímají letopočty, autoři uměleckých
skvostů ani výšky věží.


Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Informace z radnice

Výsledky ankety týkající se rekonstrukce Vaňkova náměstí
Vzhledem k plánované rekonstrukci Vaňkova náměstí a vrcholku Žlutého kopce připravila radni-

ce městské části Brno-střed anketu, pomocí níž se mohli občané
vyjádřit k tomu, jak by si řešení

Jaká funkce parku by měla převažovat

tamější oblasti představovali. Na
stránkách zpravodaje byla zveřejněná v prázdninovém čísle. Anke-

ty, která sestávala z osmi otázek,
se zúčastnilo přes 760 občanů.
Zde jsou její podrobné výsledky:

Mělo by být v prostoru dětské hřiště

sportovně rekreační
21%

ano, velké robinzonádní
22%

ne
29%

klidové korzo
39%
ne
ano, pouze pro děti předškolního věku
ano, velké robinzonádní

klidové korzo
společenské (parkové náměstí)
sportovně rekreační

společenské (parkové
náměstí)
40%

ano, pouze pro děti
předškolního věku
49%

Charakter parku vegetace

Další etapy parku - vazba náměstí na areál BVV

zavlažovaný rekreační
trávník
3%

jste pro realizaci záměru
lanové dráhy s vyústěním
do parku
37%

trávníkové plochy se
soliterními stromy
35%

ne

polostinný park s převahou stromů
trávníkové plochy se soliterními stromy
zavlažovaný rekreační trávník

ne
52%

polostinný park s
převahou stromů
62%

ano, ale jinak
jste pro realizaci záměru lanové dráhy s vyústěním
do parku

ano, ale jinak
11%

Jaký typ herního prvku byste v parku uvítali

Prostor náměstí a jeho jižní stranu by bylo vhodné

dostavět frontou domů
12%
žádný
32%

pétanquové
52%

pétanquové
posilovna pro seniory
žádný

posilovna pro seniory
16%

dostavět frontou domů
uzavřít obloukem stromořadí

uzavřít obloukem
stromořadí
88%

V prostoru kruhového náměstí, kde bude dominovat provoz kruhové
křižovatky

je potřebné velké množství
mobiliáře
8%
mobiliář tam nemá
opodstatnění
21%

Vnitřní prostor kruhové křižovatky má mít formu

výtvarné dílo
17%

je potřebné velké množství mobiliáře

obelisku s hodinami
22%

obelisku s hodinami
okrasný záhon
výtvarné dílo

mobiliář tam nemá opodstatnění
pouze několik odpočívadel pro příležitostní
střetávání

pouze několik odpočívadel
pro příležitostní střetávání
71%
okrasný záhon
61%
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Informace z radnice

Vážení spoluobčané,
rádi bychom i nadále pokračovali v tradici
osobních návštěv pracovníků radnice a pověřených osob, při nichž Vám přejí k Vašemu
životnímu jubileu.
Zákon na ochranu osobních údajů č.101/2000
Sb. však vyžaduje Váš souhlas s tím, že za
Vámi můžeme přijít a osobně Vám poblaho-

přát. I přes tyto administrativní překážky se
budeme těšit na setkání s Vámi.
Prosíme tedy všechny, kteří mají zájem o gratulaci s malou pozorností a mají trvalé bydliště
v městské části Brno-střed, aby se dostavili
na sociální odbor ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno a podepsali nám souhlas s osobní



zde prosím odstřihněte a doručte na adresu

návštěvou. Samozřejmě je možné souhlas
poslat poštou nebo za pomoci příbuzných.
Gratulace se předávají při jubileích 80, 85,
90, 91, 92 a každé další narozeniny.



Úřad městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, 601 62 Brno

SOUHLAS
Jméno ........................................................

Příjmení ...................................................................................................................................

Datum narození .........................................

Adresa .....................................................................................................................................

Souhlasím s osobní návštěvou v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.

Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, a to pouze pro potřeby osobní návštěvy pracovníka
ÚMČ Brno-střed a pověřených osob v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.
Souhlas je vydán na dobu 10 let a je možné jej kdykoliv odvolat písemně na ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, Brno.
Osobní údaje budou zpracovány v souladu se spisovým a skartačním řádem, který je zpracován na základě zákona číslo 499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů a budou použity pouze při konkrétní gratulaci. Osobní údaje mohou být předány
pouze pověřeným osobám za účelem osobní návštěvy.
Jakmile pomine účel bude provedena likvidace shromážděných zpracovaných údajů týkajících se gratulace k životnímu jubileu podle vnitřní
směrnice ÚMČ Brno-střed.

Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu ust. § 11 (odst. 1 a 2) o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní
údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu
údajů tyto informace již známy. Dále strvrzuji, že jsem byl informován o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů,
jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona.
Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné, či dobrovolné.

Datum
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Podpis

Informace z radnice

Studenti zazpívali na podzim uživatelům Centra denních služeb

Začátek a příchod podzimu přišli uživatelům Centra denních
služeb zpříjemnit svým pěveckým vystoupením studenti
z Domova mládeže při SZŠ
a VOŠZ na Merhautově.
Dne 20. října zazněly písně od
autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, dále známé a velmi
oblíbené pohádkové písně a sólové folkové písně za doprovodu
kytar. Odměnou za vystoupení
pro všechny účinkující bylo sladké
i slané pohoštění, které připravili

sami uživatelé. Pěvecké vystoupení se setkalo s velkým ohlasem
u uživatelů, kterým je poskytována ambulantní a terénní služba
a péče Centra denních služeb.
V prosinci plánuje pečovatelská
služba pro své uživatele návštěvu
vánočně vyzdobené Vaňkovky
a „Vánoc na Zelňáku“, které radnice již tradičně pořádá. Vánoční
akce budou zakončeny oblíbeným tradičním setkáním uživatelů
za pěveckého doprovodu a sladkého občerstvení, které připraví
sami uživatelé.
 (red)

Mistři republiky v baseballu si přišli na radnici pro poděkování

Hráči baseballu VSK Techniky
Brno, kteří získali po vítězství
3:1 ve finále play-off Extraligy
nad Draky Brno titul mistrů ČR,
byli přijati starostou MČ Brno-střed Mgr. Liborem Šťástkou
a 1. místostarostou Bc. Pavlem
Sázavským.
Starosta ve svém projevu v úterý
15. listopadu, kdy baseballisty přivítal na radnici, poděkoval hráčům
a vedení klubu za vzornou reprezentaci a sdělil, že návrat poháru
na Kraví horu po 15 letech spolu

s rozsáhlým mládežnickým programem je dobrým vkladem do
sezony příští, neboť obhajoba titulu je vždy těžší než jeho získání.
„Jako starosta ve vašich aktivitách
spatřuji mnohé další benefity,
počínaje tím, že sloužíte jako
sportovní vzor dětem, a konče
tím, že díky vám veřejný prostor
žije a je udržován,“ řekl starosta
Šťástka.
Kromě vítězství v české Extralize
vybojovala baseballová Technika

Pokračování na straně 10
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Informace z radnice
Pokračování ze strany 9
v září 2011 postup do elitní skupiny Poháru CEB.
Nejdříve v rakouském Attnangu
pokořila ve finále Bern Cardinals
(SVI) 10:1 a 14:0 a následně
v baráži odešli z Kraví hory poraženi North Stars (RUS) 16:9
a NADA Split (CHOR) 4:2. Tato
vítězná série přivedla Techniku
mezi 12 elitních evropských
družstev, která se na přelomu
května a června 2012 utkají ve

dvou skupinách o postup do Final
Four, ze které vzejde evropský
šampion. Ve společnosti DOOR
Neptunus (NL), T & A San Marino
(SM), Regensburg Legionaere
(D) či FC Barcelona (SP) se bude
tým z Kraví hory snažit o pokračování vítězného tažení.
O den dříve získali sportovci
poděkování od primátora města
Brna Bc.Romana Onderky, MBA.


(red)

Zemřel zastupitel městské
části JUDr. Jiřík Fleischer
Brno-střed, konaných ve dnech
15.–16. října 2010. Získal 3052
hlasů. JUDr. Jiřík Fleischer se
narodil 3. března 1939 a civilním
povoláním byl notář. Jeho blízcí
se s ním rozloučili 3. listopadu.

(red)

V říjnu náhle zemřel zastupitel městské části Brno-střed
za stranu TOP 09 JUDr. Jiřík
Fleischer.
Ve věku 71 let byl člen strany
TOP 09 zvolen ve volbách do
Zastupitelstva městské části

Názory

Vánoce jsou připomínkou domova
Vážení občané,
podzim pomalu
zavírá vrátka
a paní zima přichází se svou
nadílkou. Přiblížily se nejkrásnější svátky v roce, Vánoce, na
které se těší určitě nejvíce naše
děti. Rozzáří se nejen jejich očka,
ale i okna našich příbytků ve
městech i na vesnicích, okna
našich milovaných domovů.
V tu chvíli zapomeneme na striktní užívání práva a paragrafů,
jsme otevřeni lásce a lidskému
porozumění. Vnímáme svět, své
okolí v tom lepším světle. Jsme
vstřícní vzájemné dohodě.
Nechci být žádným mravokárcem, ale s přibývajícím časem
a globálně ekonomicky provázaným světem dochází ke změnám, které si člověk sice uvědomuje, ale varování, které změny
s sebou přináší, dostatečně
nevnímáme a jim se nepřizpůsobujeme. Naše existence, vztah
k tomu, kde žijeme a co by pro

nás mohla v budoucnosti ztráta
domova znamenat, si stoprocentně uvědomuje jen málokdo z nás.
Až k tomu dojde, pak je velmi těžko brát zpět svá slova, činy či
nastavené priority. Uznat chybu
či připustit omyl je ochoten jen
silný člověk.
Oblast, která je mi na radnici
v rámci koalice svěřena, je vztah
nájemce (uživatel bytu) a pronajímatel (obec). Již v minulém
zpravodaji jsem se o tomto tématu zmínil, ale vánoční čas je ještě
vhodnější příležitostí mluvit,
komunikovat a opět se tímto
tématem zabývat.
Na obou stranách našeho bytí –
bydlení stojí lidé. Obec je reprezentována zvolenými zastupiteli.
Jejich úkolem je zastat se potřebných, zabránit plýtvání a předejít
zneužívání nastaveného systému bydlení, ale i chránit práva
občanů bydlících na území městské části. O nastavení pravidel
přidělování obecních bytů, opravách bytového fondu, rozvoji bydlení, užívání obecních bytů i kva-

litě života stále přemýšlíme. Snažíme se společně nastavit
ty nejspravedlivější podmínky.
Umožnit bydlet v městské části
občanům, kteří si váží této
poskytnuté možnosti a zabránit
v užívání obecních bytů právě
těm, kteří to nemyslí upřímně
a někdy zachází až tak daleko,
že ničí obecní majetek. Dovolím
si připustit, že se na mnoha místech naše úsilí setkává s pochopením a vstřícností, ale jinde nejsme schopni pomoci občanům,
kteří se stávají takříkajíc rukojmím spoluobčanů užívajících
protiprávně obecní majetek.
Myslím si, že jsme pokročili
v rámci realizování nových
smluvních nájemních podmínek.
Komunikujeme s policií, v oblasti
ohrožené zadlužeností poskytujeme poradenství spolu s veřejně prospěšnými organizacemi.
V případech dluhů, pasivního
přístupu k jejich řešení nebo
náhlému prozření a napravení na
správnou cestu jsme nekompromisní a jakkoliv se může zdát, že

jde o rozhodování od zeleného
stolu, právě odstup nám dává větší nezávislost rozhodování
a zařazení případu do kategorie
pomoci a nebo jasného rozhodnutí k žalobám o vyklizení bytu.
V případě vymáhání dluhů jsme
nekompromisní. To je ta výzva
nové doby, která nás nutí bojovat
a neutrácet víc než máme v kapse. Bydlení je zázemí, od kterého
se kvalita našeho života odvíjí
a v žebříčku hodnot by mělo stát
ponejvíce na prvním místě.
Vím, že moje slova působí mnoha lidem nepříjemný pocit a že
by v tento čas raději slyšeli „nic
se neděje, vše bude lepší, obec
se postará…“. Nechci nic takového slibovat, chci v tento čas
vyslat jasný signál k těm poctivým: „Myslíme na Vás a činíme
potřebné kroky“ a k těm nepoctivým: „Budeme s Vámi bojovat.“
Pěkné Vánoce a mnoho lepšího
do Nového roku přeje


Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta (ČSSD)

Rozloučení s kolegou zastupitelem za stranu TOP 09
Rozloučení s kolegou zastupitelem za TOP 09 se konalo dne
3. listopadu. JUDr. Jiřík Fleischer
zemřel náhle ve věku 72 let.
V komunálních volbách 2010 byl
zvolen zastupitelem městské části Brno-střed. Chtěl přispět ke
zkvalitnění právních předpisů

vydávaných městskou částí. Při
nakládání s majetkem městské
části a výběrovém řízení dbát na
průhlednost, soulad s právním
řádem a hospodárnost.
JUDr. Jiřík Fleischer se od roku
1962 věnoval občanskému právu
jako státní notář, soudce krajské-
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ho soudu, po revoluci v roce 1989
byl předsedou krajského soudu,
od roku 1993 do roku 2009 notářem.
JUDr. Jiřík Fleischer byl specialista na soukromé, dědické
a notářské právo. V důchodu se
chtěl ještě víc angažovat pro poli-

tiku strany TOP
09.
 Klub
zastupitelů
TOP 09

Naše školy

Zápis dětí do základních škol
Vážení rodiče,
vzhledem k blížícím se lednovým zápisům do 1. tříd základních škol
pro školní rok 2012/2013 vám představujeme jednotlivé základní školy
v městské části Brno-střed.
Povinná školní docházka začíná dle školského zákona počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.
K plnění povinné školní docházky v tomto školním roce může být přijato
i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, pokud je přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné
školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce
června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře.
Zákonný zástupce dítěte je povinen je přihlásit k zápisu, a to v době
od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku. Při zápisu ve škole získáte i případné informace o možnostech a podmínkách odkladu školní docházky. Konkrétní
doba zápisu do každé základní školy je stanovena ředitelem této školy.
Jednotlivé termíny naleznete v tomto přehledu.
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který je
povinen přijmout přednostně žáky s místem trvalého pobytu
v příslušném spádovém školském obvodu. Při dostatečném počtu
volných míst však záleží na rodičích, jakou základní školu pro své
dítě zvolí. Všechny naše základní školy pracují na základě svých
vlastních školních vzdělávacích programů a nabízejí širokou škálu
profilací, mezi kterými si mohou rodiče vybrat.

výuka obou jazyků. Ze znalosti cizích jazyků vyplývají mnohé aktivity,
které jsou pro žáky do školního programu zahrnuty:
Němčina
– výjezdy do předvánoční Vídně s návštěvou vánočních dílen na
radnici
– složení zkoušky Fit in Deutsch 1 a Fit in Deutsch 2
– spolupráce se školami v Rakousku a Německu
– spolupráce s Österreich Institutem
– spolupráce s Goethe Institutem (např. Interaktivní koncerty pro
děti)
– dopisování
– německé olympiády
Angličtina
– jazykově poznávací pobyty ve Velké Británii (letošní rok do
Londýna v době od 25. 3. do 30. 3. 2012)
– účast na mezinárodních projektech, jejichž komunikativním jazykem
je angličtina (pro období šk. let 2010–2012 se žáci s vyučujícími
zapojili do projektu v rámci Comenia The Precious Planet – Cenná
planeta. Spolupráce škol z Rakouska, Holandska, Itálie, Francie)
– účast v projektu „Child Sponsorship Programme“ (škola má
nového adoptivního spolužáka z Indie – dopisování v angličtině).
Vedle rozšířené jazykové výuky škola nabízí předměty v rámci
povinně volitelných předmětů – různé typy seminářů, především se
zaměřením na přírodní vědy a etickou výchovu. Každoročně pořádá
lyžařský a snowboardový výcvik. Žáci se zapojují do široké škály
zájmových útvarů – jazykových, sportovních, uměleckých aj. Pro
žáky 1. stupně je zajištěna pestrá činnost ve školní družině. Škola je
zařazena do projektu Otevřená škola.

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8
Základní škola Brno, Antonínská 3
Kontakty: telefon: 541 213 142
e-mail: zsantoninska@zsantoninska.cz, www.zsantoninska.cz
Dny otevřených dveří:
21. 12. 2011 (vánoční dílny – 8.00–12.00 hodin)
6. 1. 2012 (8.00–12.00, 14.00–16.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
20. 1. 2012 (14.00–18.00 hodin)
21. 1. 2012 (9.00–12.00 hodin)

Základní škola Antonínská má svůj školní vzdělávací program
nazvaný „Výhra pro naše děti“. Výhrou je míněna rozšířená výuka
cizích jazyků. Škola je jednou z těch, které nabízí dětem výběr ze
dvou jazyků od prvního ročníku. Rodiče pro své děti volí výuku
angličtiny, nebo němčiny, v pátém ročníku pak přistupuje povinně

Kontakty: telefon: 543 212 725
e-mail: vedeni@bakalka.cz, www.bakalka.cz
Den otevřených dveří:
11. 1. 2012 (8.00–12.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
16. 1. 2012 (14.00–18.00 hodin)
17. 1. 2012 (14.00–18.00 hodin)

Jedná se o školu s rozšířenou výukou cizích jazyků.
Vytvořením školního vzdělávacího programu „Naše výsledky hovoří
cizími jazyky“ se završila snaha o co nejkvalitnější výuku nejen
v cizích jazycích a využila se také 50letá tradice školy jako školy
s rozšířenou výukou jazyků. Součástí vzdělávacího programu je
výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky a povinná výuka
druhého cizího jazyka od 6. ročníku, kde si žáci mohou vybrat mezi
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jazykem německým a francouzským. Cílem je co nejkvalitněji
připravit žáky na další studium a u každého žáka využít maxima jeho
osobních schopností.
Díky tomu, že škola disponuje dostatečným počtem pedagogů, kteří
jsou odborně i pedagogicky způsobilí vyučovat i jiné předměty
v anglickém jazyce, jsou ve škole vyučovány se schválením MŠMT
již šestým rokem v anglickém jazyce předměty pracovní činnosti
a informatika. Tímto krokem získala škola jedinečné postavení nejen
mezi školami na území města Brna, Jihomoravského kraje, ale
i v rámci celé republiky. Škola také nabízí jako jediná škola
v Jihomoravském kraji žákům již od 2. ročníku přípravný kurz ke
Cambridge zkouškám, které jsou každoročně pořádány v květnu ve
spolupráci s Britskou radou a vedou k získání mezinárodně
uznávaného certifikátu.
Nejen na podporu a rozvoj jazykového vzdělávání nabízí škola
širokou škálu mimoškolních aktivit, např. kroužky anglické
konverzace, francouzské konverzace, kroužek informatiky s různou
úrovní pokročilosti, výuku náboženství, individuální logopedická
intervence, dyslektický kroužek, pro 1. roč. kroužek „Psaní jako hraní“
fungující knihovnu českých i cizojazyčných titulů, výuku hry na flétnu,
na kytaru, školní kapela, kroužek „Putování s přírodou“, kroužek
keramiky a výtvarné výchovy, kroužek šachu, Scrabble a deskových
her, kroužek badmintonu, taneční kroužek Hip-hop a kroužek juda
a kroužek taneční školy Starlet.
K ověřování komunikačních dovedností v cizích jazycích a za účelem
poznávání škola každoročně pořádá kulturně poznávací zájezdy do
evropských zemí – např. Anglie, Francie, Rakouska, Německa,
Belgie, Švýcarska a dalších. Stejnému účelu slouží také mezinárodní
projekty, do nichž je škola zapojena a v jejichž rámci žáci komunikují
se svými vrstevníky v cizím jazyce. Žáci mají také možnost
prezentovat nabyté znalosti a dovednosti na veřejných vystoupeních
(školní akademie, besídky, vánoční vystoupení na nám. Svobody
a další). Na jejich vystoupení se pravidelně těší senioři domovů
důchodců a LDN v Brně.
Dlouhodobě nadprůměrná kvalita učitelského sboru byla hlavním
kritériem, na základě kterého byla škola vybrána Pedagogickou
fakultou, Fakultou sociálních studií a Fakultou sportovních studií
MU k výchově a výcviku budoucích pedagogů, a má statut fakultní
školy.
Škola disponuje velmi kultivovaným pracovním prostředím. Ke
zvýšení efektivity výuky slouží řada odborných učeben vybavených
nejmodernější výukovou technikou. V posledních letech budova školy
prošla generální rekonstrukcí, škola tak ve všech ohledech vyhovuje
nejvyšším nárokům na materiální podmínky vzdělávání a optimální
pracovní klima.
Žáci školy se pravidelně zapojují do testování firmy SCIO Stonožka,
úspěchy škola zaznamenala v mezinárodním testování PISA
a mezinárodní společnost Mensa si vybrala školu pro testování IQ
žáků od 1.–9. ročníku. Ve všech těchto studiích žáci dosahují
nadstandardních výsledků. Dalším výsledkem práce školy je vysoká
úspěšnost při přijímání žáků na SŠ.
Vynikajících výsledků dosahují žáci školy při olympiádách a soutěžích, jak na městské a regionální, tak i na celostátní úrovni.

Základní škola Brno, Horní 16
Kontakty: telefon: 543 214 361
e-mail: info@zshorni.cz, www.zshorni.cz
Den otevřených dveří:
18. 1. 2012
Zápis do prvního ročníku:
20. 1. 2012 a 21. 1. 2012
Výuka ve škole je zabezpečována podle vlastního programu „Škola
v pohybu“.
Škola nabízí:
– intenzivní výuku anglického jazyka (5 hodin týdně)
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maximální pohybovou aktivitu žáků
soustavnou práci s výpočetní technikou
výuku plavání od 1. třídy v bazénu školy se slanou technologií
širokou a pestrou nabídku zájmových kroužků a volitelných
předmětů
– vytváření podmínek a specializovanou péči o žáky se specifickými
potřebami
Žákům 1.–4. ročníku škola nabízí školní družinu, která zajišťuje
relaxaci a zájmovou činnost. Probíhá projekt „Vše pod jednou
střechou“ – tzn., že všechny kroužky jsou časově sladěny s činností
školní družiny tak, aby se dalo vyhovět co největšímu počtu zájemců.
Pro předškoláky je připraven kurz, v němž jsou nenásilnou formou
připravováni na vstup do školy.

Základní škola Brno, Hroznová 1
Kontakty: telefon: 543 211 912, 543 216 880
e-mail: vedeni@zshroznova.cz, www.zshroznova.cz
Den otevřených dveří:
13. 1. 2012 (8.00–11.40 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
20. 1. 2012 (14.00–17.00 hodin)
21. 1. 2012 (9.00–11.00 hodin)

Ve škole budou prvňáčci již šestý rok vzděláváni podle vlastního
školního vzdělávacího plánu. Žákům prvního ročníku je věnována
maximální péče, protože toto období považuje škola za rozhodující
pro vztah, který si děti ke škole vytvoří. Jejich třídy jsou umístěny
v samostatné budově uprostřed zahrady, kde je zaručeno klidné,
nestresující prostředí bez zvonění, s možností časového dělení výuky
podle potřeb dětí a uvážení učitelky.
K žákům je přistupováno individuálně, pro mimořádně nadané
existuje možnost rozšíření vzdělávání prostřednictvím výukových
programů. Žákům s vývojovými poruchami učení je nabízena náprava
v lekcích vedených speciální pedagožkou.
Vyučující i rodiče mají již více než patnáctiletou zkušenost se slovním
hodnocením žáků první třídy, ve kterém se bude i v příštím roce
pokračovat. Exkluzivitou je bezplatná výuka angličtiny od první třídy.
Škola je jednou z deseti pilotních škol projektu Magistrátu města Brna
„Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně“.
Prvňáčkům jsou určeny rovněž kroužky keramiky, výtvarných
i sportovních činností, a dalších aktivit prostřednictvím školní
družiny. Dále škola nabízí pro zájemce od třetí třídy přípravu
k mezinárodní jazykové zkoušce z angličtiny. Anglický klub, výuku
němčiny nebo ruštiny jako druhého jazyka poskytuje škola od
šestého ročníku. Informatika včetně využívání internetu je
vyučována formou povinné i zájmové činnosti. Obohacením výuky
jsou lekce dramatické výchovy. Kvalita vzdělávání a přípravy žáků

Naše školy
na střední školy se ověřuje dlouhodobě pomocí testů SCIO. Děti
tak mají možnost vyzkoušet si zkoušky na střední školu
„nanečisto“.

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
Kontakty: telefon: 542 212 689
e-mail: reditel@zshusova.cz, www.zshusovabrno.cz
Den otevřených dveří (v budově školy I. stupně, Rašínova 3):
12. 1. 2012 (8.00–10.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku (v budově školy I. stupně, Rašínova 3):
16. 1. 2012 (14.00–17.00 hodin), 20. 1. 2012 (14.00–17.00 hodin)
21. 1. 2012 (9.00–12.00 hodin)

Škola se nachází v centru města. Ve všech třídách probíhá výuka
s využitím daltonských prvků. Žáci jsou vedeni k samostatnosti,
spolupráci a zodpovědnosti za výsledky své práce. V učebním
procesu je respektována individualita dítěte. Řada tříd je vybavena
interaktivními tabulemi a zbrusu nová počítačová učebna sestává
z 24 žákovských stanic.
Podle školního vzdělávacího programu „Na Husovu chodíme rádi“ se
angličtina vyučuje od 1. ročníku, se zvýšenou hodinovou dotací
i v dalších ročnících. Při výuce angličtiny je využíváno přítomnosti
rodilých mluvčích. Od 7. ročníku si žáci mají možnost zvolit druhý cizí
jazyk (němčinu nebo francouzštinu). Třídy na prvním stupni jsou
naplňovány maximálně do počtu 25 žáků.
Škola má také dlouhodobě dobré výsledky v reedukaci žáků
s poruchami učení a ve vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Na
škole velmi dobře funguje školní poradenské pracoviště v čele
s vlastním školním psychologem.
Škola úspěšně zapojuje žáky do mezinárodních projektů, např.
v rámci aktivit e-Twinning (Schoolovision, Snapshot of Europe), za
které již dvakrát obdržela ocenění Quality Label. Školní rok zpestřují
také celoškolní projektové dny, například Den světových náboženství,
Den plný kultury, Husovská noc, Veletrh Evropy, Den zdravého
životního stylu atd.
Škola dále nabízí školní družinu, širokou paletu nepovinných
předmětů a zájmových kroužků (angličtinu s rodilým mluvčím,
německý jazyk, francouzský jazyk, sportovní hry, házenou, florbal,
gymnastiku, keramiku, dramatickou výchovu, zobcovou flétnu,
sborový zpěv, mažoretky, náboženství), výuku plavání (2. a 3.
ročníky), výuku bruslení (3. a 4. ročníky) a dopravní výchovu na
prvním stupni.
Na prvním stupni jsou pravidelně pořádány školy v přírodě, žáci
druhého stupně absolvují vedle školních výletů také tematické
exkurze, lyžařský kurz a zahraniční kulturně poznávací zájezdy
(Nizozemsko, Polsko, Francie aj.), kde mají možnost rozvíjet své
jazykové kompetence.

Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity
v Brně a má statut fakultní školy.

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4
Kontakty: telefon: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz, www.kotlarska.cz
Dny otevřených dveří:
15. 12. 2011 (14.00–18.00 hodin)
12. 1. 2012 (8.00–16.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
20. 1. 2012 (14.00–18.00 hodin)
21. 1. 2012 (9.00–12.00 hodin)

Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem
„Škola 21. století“, který stejně jako všechny další informace je možno
nalézt na internetových stránkách školy. V rámci tohoto vzdělávacího
programu nabízí od 1. ročníku rozšířenou výuku anglického jazyka,
na I. stupni dále i rozšíření výuky výtvarné, hudební nebo tělesné
výchovy. Na druhém stupni je možnost rozšířené výuky matematiky
a hudební výchovy. V anglickém jazyce je zařazena i výuka rodilým
mluvčím (5., 6. a 9. ročník), který se s dětmi zaměřuje především na
konverzační témata. Škola je úspěšně zapojena do řady
environmentálních projektů zaměřených na výchovu žáků k ochraně
životního prostředí. Plavání, bruslení a lyžařské výcvikové kurzy jsou
součástí výuky. Všechny třídy na I. stupni jezdí na školy v přírodě, na
II. stupni na školní výlety a zahraniční výjezd.
Škola je dobře vybavena moderní audiovizuální technikou a má
velké množství odborných učeben (chemie, fyzika, multimediální
učebna, počítačová učebna, učebna výtvarné a hudební výchovy,
jazyková učebna, keramická dílna, dvě tělocvičny a ve vnitrobloku
hřiště s parkem), žáci I. stupně využívají novou knihovnu se
studovnou.
Na škole funguje školní poradenské pracoviště, které koordinuje
úspěšnou reedukaci žáků s poruchami učení a poskytuje radu
a pomoc žákům i rodičům.
V odpoledních hodinách nabízí škola širokou škálu kroužků, které
uspokojí rozmanité zájmy žáků v oblasti sportovní, hudební, pěvecké,
taneční, výtvarné, dramatické, jazykové atd.
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou,
s Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou Masarykovy
univerzity.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21
Kontakty: telefon: 533 433 611
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, www.zskrenova.cz
Den otevřených dveří:
20. 1. 2012
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Zápis do prvního ročníku:
20. 1. 2012 a 27. 1. 2012
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 nabízí multikulturní prostředí s individuálním přístupem ve třídách se sníženým počtem žáků. Ve třídách
speciálních pak nabízí výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Součástí školy je také jednotřídní mateřská škola, dvě
třídy přípravného ročníku a školní družina.
S přípravou dětí na vzdělávací proces začíná již mateřská škola na
Mlýnské 27. 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.
Nezastupitelnou roli v přípravě na vstup do prvního ročníku základní
školy hraje přípravný ročník pro sociokulturně znevýhodněné děti.
Pro velký zájem rodičů byla v letošním školním roce otevřena druhá
třída přípravného ročníku. V předškolním vzdělávání a v prvních
ročnících základní školy je v rámci projektu dětem poskytována
logopedická péče.
Na obou stupních školy učitelům vypomáhají asistenti pedagoga
a díky níže uvedeným projektům je umožněna individuální
a skupinová výuka prostřednictvím tandemových pedagogů.
Výukové a výchovné problémy pomáhá sociokulturně znevýhodněným žákům a jejich rodičům řešit rozšířené školní poradenské
pracoviště.
Škola neustále pracuje na zkvalitňování podmínek pro vzdělávání
svých žáků, a to zejména prostřednictvím projektů spolufinancovaných ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V tomto školním roce bude ukončena realizace
projektu Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!) a pokračuje realizace projektu partnerské školy ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října
22 s názvem Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách „spádových“
sociálně vyloučeným lokalitám – v tzv. romských školách. V současné
době škola čeká na schválení dalších projektových záměrů pro období
2012–2015.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b
Kontakty: telefon: 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz, www.zskridlovicka.cz
Dny otevřených dveří:
11. 1. 2012 a 10. 5. 2012
Zápis do prvního ročníku:
16. 1. 2012 (14.00–18.00 hodin)
17. 1. 2012 (14.00–18.00 hodin)

Škola se nachází v blízkosti centra města Brna s velmi dobrou
dopravní dostupností. Od 1. září 2006 vyučuje podle vlastního
školního vzdělávacího programu Heuréka.
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Díky vysoké kvalitě pedagogické práce již řadu let působí škola jako
fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Škola patří k zakládajícím členům Asociace českých daltonských škol
a jako pilotní škola je také členem světové organizace Dalton
International. Prvky daltonského přístupu prolínají výuku ve všech
ročnících. Na II. stupni jsou dílny samostatné práce organizovány pro
žáky jednoho ročníku vždy ve stejný den v týdnu.
Základní daltonské principy – volnost, samostatnost a spolupráce –
přinášejí větší zodpovědnost žáků za individuální učební výsledky.
Bohatou tradici mají třídy s rozšířenou výukou matematiky,
přírodovědných předmětů a informatiky pro žáky 6.–9. ročníku.
Učební plán je rozšířen o hodiny matematiky, fyziky a chemie, navíc
je zařazena výuka informatiky.
Na ZŠ Křídlovická je také zajištěna nadstandardní péče pro žáky se
specifickými poruchami učení pod vedením odborných učitelů. Na
prvním stupni probíhá výuka souběžně s vyučováním, na druhém
stupni v odpoledních hodinách.
Přijímány jsou také nadané děti, které jsou integrovány do běžných
tříd I. i II. stupně a budou vzdělávány podle individuálních
vzdělávacích plánů. Péče o tyto nadané děti je zajišťována ve
spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a českou
Mensou.
Na škole pracuje od roku 2007 Klub dětí a jejich rodičů. Potkávají se
zde děti nadané matematicky, lingvisticky, děti s bystrou logickou
úvahou a děti hravé a ochotné rozšiřovat si obzory všemi směry,
a to i v oblasti sociální a emoční. Činnost klubu zajišťuje dohromady
5 pedagogů z I. i II. stupně školy. Zábavnou a herní činností se rozvíjí
u dětí intelektové předpoklady, hrají se týmové hry, pořádají se
exkurze a tematické výlety. Klub je otevřený rodičům i dětem ve věku
5–10 let, a to i dětem z jiných škol. Život klubu pomáhají organizovat
i rodiče. Škola jim s důvěrou svěřuje vedení některých schůzek,
dodávají typy pro návštěvy zajímavých míst, připravují přednášky
a společně s dětmi hrají hry. Klub úzce spolupracuje s Mensou České
republiky.
Ve škole jsou kromě tří počítačových učeben i učebny s interaktivními
tabulemi. Škola nabízí žákům pobyty v přírodě, adaptační kurzy,
lyžařský výcvik. O kvalitě výuky svědčí nejen četné úspěchy žáků
v soutěžích a olympiádách, ale i výsledky přijímacího řízení žáků
9. ročníku v minulých letech.

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22
Kontakty: telefon: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz
Den otevřených dveří:
12. 1. 2012
Zápis do prvního ročníku:
20. 1. 2012 a 21. 1. 2012

Naše školy
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 se nachází v centru Brna. Škola se
specializuje na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami –
se sociálním znevýhodněním. Škola vytvořila a uvedla do života
komplexní výchovně-vzdělávací program. Pilířem tohoto programu je
idea školy s celodenním programem. Ve škole pracuje více než
dvacet kroužků – jedná se např. o kroužky hudební, taneční Jagori,
výtvarný, keramický, přírodopisný, sportovní a kroužky informatiky,
přípravy na přijímací zkoušky, dále kroužky pro nadané žáky, kroužky
doučování a kroužek školního časopisu Amaro Jilo a posilovnu.
Škola má připravenu nabídku pro všechny věkové kategorie dětí (dvě
MŠ, tři přípravné třídy, devět ročníků ZŠ, kurz pro získání základního
vzdělání v denní i dálkové formě). Ve škole pracuje šest asistentů
pedagoga a školní poradenské pracoviště.
Škola se aktivně účastní života v městě Brně. Pro rodiče a širokou
veřejnost pořádá hudebně-taneční festival Amari Kereka (24. 5.
2012), školní akademii (13. 12. 2011), oslavu Dne Romů (6. 4. 2012).

školní družina, která nabízí rozličné aktivity jako výtvarné práce,
sportovní hry či dramatickou výchovu.
Pro děti jsou během školního roku pořádány různé akce, např.
barevný týden, čertovské malování, vánoční dílny a karneval, na jaře
velikonoční dílny a soutěže ke dni dětí.

Základní škola Brno, Úvoz 55
Kontakty: telefon: 541 213 257
e-mail: skola@zsuvoz.cz, www.zsuvoz.cz
Den otevřených dveří:
11. 1. 2012
Zápis do prvního ročníku:
16. 1. 2012 (12.00–18.00 hodin)
17. 1. 2012 (13.00–17.00 hodin)

Základní škola Brno, nám. Míru 3
Kontakty: telefon: 543 211 805
e-mail: zsnmiru3@ipa.anet.cz, www.zsnmirubrno.cz
Den otevřených dveří:
12. 1. 2012
Zápis do prvního ročníku:
20. 1. 2012 (14.00–18.00 hodin)
21. 1. 2012 (10.00–12.00 hodin)

ZŠ nám. Míru je menší škola rodinného typu, v krásném a klidném
prostředí mezi Kraví horou a Wilsonovým lesem. Škola nemá
vyhraněnou profilaci, ale zaměřuje se především na výuku jazyků
a čtenářské a počítačové gramotnosti.
Anglický jazyk se vyučuje v prvních a druhých třídách dvakrát týdně,
od třetí třídy již tři hodiny týdně, v některých ročnících i 4 hodiny
týdně. Od 7. třídy se vyučuje druhý cizí jazyk. Děti si mohou vybrat
mezi ruštinou a francouzštinou. Druhý jazyk se vyučuje 3 hodiny
týdně. Od 4. třídy mají děti informatiku. Pracuje se s notebooky,
počítači i interaktivními tabulemi.
Škola klade důraz na příjemnou atmosféru pro žáky, učitele i rodiče.
Učitelé mají ke každému žákovi individuální přístup a pracují i s žáky
se speciálními výukovými potřebami, kterým je sestavován po
doporučení poradny individuální vzdělávací plán.
Škola nabízí i mimoškolní vzdělávací aktivity jako keramický
a výtvarný kroužek, počítačový a fotografický kroužek ad.
Výuka je často zpestřována tematickými výlety a exkurzemi,
návštěvami divadla Radost, planetária, Moravského muzea, knihovny
J. Mahena, Lipky. Na škole má své sídlo soukromá lidová škola umění
a odpoledne se děti mohou zabavit moderní gymnastikou nebo
v tělovýchovné jednotě Radost. Po vyučování je dětem nabízena

ZŠ Úvoz je situována v příjemném prostředí na úpatí Kraví hory, téměř
ve středu města. Veřejnosti se zapsala do povědomí jako sportovní
škola, ale v současnosti jde o školu s velmi širokým zaměřením a intenzivní výukou nadaných dětí.
Od svého vzniku kladla škola velký důraz na rozvoj sportovních dovedností dětí, pro nějž vytvářela a dodnes vytváří vynikající podmínky.
Tradiční je na Úvoze především výuka ledního hokeje, při níž mladí
sportovci navštěvují přilehlý zimní stadion.
Ve školním roce 2007/2008 byla na prvním stupni zahájena skupinová
výuka nadaných a mimořádně nadaných žáků. Výuka ve skupinách
je cíleně akcelerována a obohacována. Cílem je celkový rozvoj osobnosti ve všech oblastech vzdělávání s přihlédnutím na specifiku nadání.
Předpokladem je následné studium žáků na víceletých gymnáziích.
Žáci využívají ke své práci moderní odborné učebny – počítačové a jazykové učebny, informační centrum, hudebnu a ateliér, chemickou a fyzikální laboratoř, modelovnu, cvičnou kuchyňku, školní divadélko atd.
Škola pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pod vedením speciálních pedagogů a logopeda. Zajišťuje plavecký výcvik žáků
3. tříd, školy v přírodě, lyžařský výcvik, vodácké a cyklistické soustředění, výlety, exkurze, koncerty, divadelní představení, návštěvy
knihoven, tvořivých dílen apod.
Každoročně pořádá celoškolní akce pro žáky, např. řádění Debrujárů,
Čertoviny, Vševědovu akademii, Pišqoriádu, Barevný den a celou řadu
sportovních akcí.
Žáci a žákyně dosahují výborných výsledků ve znalostních olympiádách, sportovních, výtvarných a hudebních soutěžích.
Školní družina je otevřena před zahájením vyučování od 6.15 hodin,
po jeho ukončení do 17.00 hodin a v době třídních schůzek i hovorových
hodin. Doba, kterou stráví děti ve školní družině, je vyplněna různorodými aktivitami, při nichž si děti odpočinou, pobaví se i naučí něčemu
novému. Stravování je zajištěno v moderní jídelně, která se nachází
v objektu školy.
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Inzerce

Všem našim zákazníkøm i obchodním
partnerøm dêkujeme za spolupráci
a pöejeme Veselé vánoce
a šÓastný nový rok 2012

www.realspektrum.cz
Charvatská 8, 612 00, Brno
Telefon: 543 216 932 • 604 215 282
info@ﬁedlerreality.cz

FIEDLER REALITY s.r.o.

www.ﬁedlerreality.cz

OBYTNÝ SOUBOR BRNO – ul. Vídeňská
Nový developerský projekt v centru Brna nedaleko Mendlova náměstí, v I. etapě výstavby je 70 bytových jednotek
1+kk – 4+kk, 4 mezonetové byty, ke každému bytu je přidělena sklepní kóje, lze dokoupit parkovací stání v 1. PP
a 2. PP domu, byty v 1. NP mají zahrádky, u většiny bytů ve vyšších podlažích je balkon, lodžie nebo terasa. Zahájení výstavby červen 2011, předpokládaný termín dokončení květen 2013.
Ceny bytů od 1.262.043,– Kč bez DPH

BRNO – MASARYKOVA ČTVRŤ, ul. Vinařská
Nový developerský projekt výstavby terasového domu v bezprostřední blízkosti BVV, 17 bytových jednotek o vel.
1+kk až 4+kk, i mezonetové byty, každý byt má terasu či balkon a sklep. V 1. a 2.NP jsou dva kancelářské prostory
o CP 770 m2, v podzemním podlaží je 22 parkovacích míst v hromadné garáži, 6 parkovacích míst je v terénu.
Předpokládaný termín dokončení 12/2012.
Ceny bytů od 2.300.000,– Kč bez DPH

SNÍDANĚ „R
ROYAL“ – DOMÁCÍ SNÍDAŇOVÉ MENU
Dobrá snídaně je základ úspěšného dne!
Hosté hotelu Royal Ricc mají jedinečnou možnost dopřát
si každé ráno přímo královskou snídani, připravenou pouze
z domácích surovin. Zaručujeme tak stoprocentní kvalitu pokrmů. Můžou se těšit například na starofrancouzským způsobem připravenou domácí paštiku, sýrovou roládu, terinky
a pomazánky.
Jedinečnou specialitou naší kuchyně je domácí šunka vyrobena dle originální rodinné receptury. Ti, kdo preferují
Hotel Royal Ricc
Starobrněnská 10, 602 00 BRNO sladkou snídaní, máme připravenou širokou škálu sladké-
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ho pečiva, čerstvě upečenou bábovku, bublaninu, muffiny
nebo jablečný závin. Snídaňové menu obsahuje také velký
výběr ovoce. Snídaně jsou servírované ve formě „švédských
stolů“.
A už chcete jen v klidu posnídat, nebo odstartovat den
obchodní snídani, v hotelu Royal Ricc se o vás královsky
postarají.
Snídaně je připravena každý den v prostorách restaurace
od 7.00 do 10.00. Za příplatek je možné snídani objednat tel.: 542 219 262, 736 487 948
s donáškou na pokoj. Pro mimo hotelové hosty za poplatek. rezervace@royalricc.cz, www.royalricc.cz

Inzerce

KOSMETIKA a PEDIKÚRA
Husova 13, I. patro, po–pá 9.30–17.30, so dle domluvy

AKCE PROSINEC, LEDEN:

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

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

www.

.cz

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

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

ZPROSTŘEDKUJI PŮJČKY,
ÚVĚRY, HYPOTÉKY
bankovní i nebankovní

• zaměstnancům • živnostníkům
• firmám • osobám pobírajícím
rodičovský příspěvek • důchodcům
• refinancování hypotečních úvěrů
RYCHLÉ, DISKRÉTNÍ, SERIÓZNÍ !!!

VOLEJTE 777 729 415
Zprostředkování pro více věřitelů.

Nová Mosilana, a.s. Brno
Charbulova 150, Černovice

www.kosmetikabrno.webnode.cz

SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

Člen nadnárodního uskupení MARZOTTO GROUP.
Jsme jedním z nejvýznamnějších výrobců pánských oblekových
a dámských kostýmových látek utkaných z vlněných česaných přízí.
Kvalita námi vyrobených oblekových a kostýmových látek
je na špičce světové vlnařské výroby.

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
6QiPLXãHWĜtWH
5H]HUYXMWHVLGRYROHQRXYþDVDXãHWĜHWHDåNRPELQDFt
QDãLFKVOHY

8QiVVLY\EHUHNDåGê
9tFHQHåSURYČĜHQêFKKRWHOĤSHQ]LRQĤDDSDUWPiQĤ

1DSOiQXMWHVLGRYROHQRXSRGOHVHEH
6WDQGDUGQtWêGHQQtDOHL]NUiFHQpSRE\W\RGGYRXQRFt


5DNRXVNR_,WiOLH_âYêFDUVNR
ý5_65
0RUDYVNpQiPČVWt%UQR
7HOHIRQ
(PDLOEUQR#FNQHFNHUPDQQF]
ZZZFNQHFNHUPDQQF]

Ve spolupráci se Střední školou potravinářskou a služeb sídlící na
Charbulově 106 nabízíme absolventům základních škol jedinečnou
možnost vyučení v učebním oboru: výrobce textilií.
Délka studia 3 roky. Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky.
Příjmací řízení: bez příjmacích zkoušek formou výběrového řízení.
Způsob dokončení: závěrečná zkouška s výučním listem.
Druh vzdělání: střední odborné vzdělání.
Stipendium pro studenty, příspěvek na obědy
a možnost příspěvku na ubytování.
Informace získáte: Nová Mosilana, tel. 548 216 529, 548 136 240
nebo personalni@mosilana.cz nebo www.mosilana.cz

3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]
2EMHGQiYNRYiPtVWD
9tGHěVNi%UQR
QDSURWLNRVWHOD
3R±3i±KRG
7HO
.ĢtGORYLFNi
%UQRVWĢHG
3R±3i±KRG
7HO
3DUNRYiQtYHGYRĜH
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Inzerce

Starožitnosti
Starožitnosti

7ĜLVOXQtþND

GČWVNpY]GČOiYDFtFHQWUXP
.DPHQQi%UQR

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

2GOHGQDNXU]\PDWHPDWLN\
NSĜLM]NRXãFHSURåiN\
GHYiWêFKWĜtG
SURPDWXUDQW\

IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI

9ROHMWHLKQHG7HO

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

ZZZWULVOXQLFNDF]

7ĜLVOXQtþND

GČWVNpY]GČOiYDFtFHQWUXP
.DPHQQi%UQR

âNROLþNDSURGČWL
SĜHGãNROQtKRYČNX

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

9ROHMWHLKQHG7HO

ZZZWULVOXQLFNDF]

Vánoce se blíží
Zahájili jsme prodej
dárkových poukazů
na masáže, cvičení
a vodní svět

č
K
,
0
5
Od 3

Fitness & Wellness Centrum
BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno
Husova 16, 659 21 Brno, Tel.: +420 542 122 333

www.fitnesscentrumbrno.cz

KLEINER
|êuzêwyvklqltêzs|%iêulrvu±êhslêhuhq

{yv|ihêulwll
wyhrhêulwlyl
trhêultql
{lwsê}vkhêul{ll

ZÍSKÁTE KOMPLETNÍ SERVIS
 PRÁVNÍ SLUŽBY
 PŘEPIS MÉDIÍ
 ZDARMA ZNALECKÝ POSUDEK URČENÝ
NA DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

VOLEJTE 724 528 615
W W W. VA S S TAV- R E A L I TY. C Z

5HJLRQiOQtYêUREFHX]HQLQ
-$1Ëý(. ý83$äLGORFKRYLFH
9iV]YHGRQRYpSURGHMQ\
Y%UQČQDXO+\EHãRYD
3RFWLYpYêUREN\MHQ]QDãtYêURE\NWHUp
MLQGHQHNRXStWH
ZZZ]LGORFKRYDNF]
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Z důvodu stěhování
hledáme byt 2+1 až
3+1 ke koupi v centru
Brna a blízkém okolí.
Platíme hotově.
606 571 860

Pro naše klienty se
zajištěným financováním hledáme
ke koupi byt 2-3+1
v centru Brna.
Prosím nabídněte.
Tel.: 605 514 210.

Naše školy

Žáci ze ZŠ Husova navštívili Poznaň, partnerské město Brna

Před podzimními prázdninami
navštívila čtveřice žáků naší
školy s pedagogickým doprovodem polské město Poznaň.
Výjezd se uskutečnil v rámci oslav
45 let spolupráce mezi partnerskými městy Brnem a Poznaní,
a my tak byli součástí oficiální
delegace města Brna vedené

náměstkem primátora Oliverem
Pospíšilem.
Program našeho výjezdu byl vtěsnán do dvou pracovních dnů.
Středeční dopoledne nám vyplnila návštěva základní školy Lejery,
která si svou popularitu mezi žáky
i rodičovskou veřejností získala
zaměřením na dramatickou výchovu. Malou ochutnávku svého

umění nám předvedli žáci nejvyšších ročníků. Úryvek z představení „Romek a Julka“ zahráli dokonce v češtině! Lejery mají velký
zájem s naší školou spolupracovat formou společných projektů
spojených s výměnnými pobyty
žáků, takže se možná brzy dočkáme jejich návštěvy u nás v Brně.
Hlavním bodem našeho středečního programu byla aktivní účast
na vernisáži výstavy „Brno, cesta
za poznáním města“. Výstava
prezentovala výběr žákovských
výtvarných prací, které vznikly
v průběhu minulého školního roku
v rámci stejnojmenného projektu.
Cílem výstavy bylo představit polské straně naše město Brno. Po
úvodním proslovu náměstka primátora promluvila o projektu jako
takovém jeho spoluautorka Alena
Najbertová z Muzea města Brna

a se svými postřehy z průběhu
realizace projektu přispěli také
naši žáci. Po březnové vernisáži
této výstavy v Křížové chodbě
Nové radnice v Brně a červnovém
vydání publikace „Brno, cesta za
poznáním města“ se našemu projektu dostalo i mezinárodní prezentace.
Čtvrteční program začal oficiálním přijetím naší delegace na radnici primátorem Poznaně Ryszardem Grobelnym. Odtud jsme se
přesunuli na komentovanou procházku historickým centrem města. V podvečer jsme ještě navštívili
fotografickou vernisáž Libora
Teplého „Ve znamení moderny“
v přednáškovém sále poznaňské
Technické univerzity.


Mgr. Roman Tlustoš,
ředitel

Kolik jazyků umíš aneb Evropský den jazyků na ZŠ nám. Míru

Nevšedním zážitkem se pro
žáky i pro pedagogy naší školy
stalo pásmo cizojazyčných
vystoupení, které společně
zhlédli dne 26. září při příležitosti Evropského dne jazyků.
Žáci všech tříd měli možnost sle-

dovat ukázky znalostí a dovedností účinkujících 3., 7., 8. a 9.ročníku,
kteří se prostřednictvím pěveckých
čísel, divadelní scénky i tanečního
vystoupení snažili publiku alespoň
částečně přiblížit angličtinu, francouzštinu a ruštinu, tedy jazyky,
jež se na naší škole vyučují.

Za svoji námahu sklidili bouřlivý
potlesk. Stejně tak si poděkování
zaslouží i paní učitelky Mgr. Láníková, Mgr. Julínková, Mgr. Havlínová a Mgr. Vaníčková, které
s účinkujícími Evropský den
jazyků připravovaly a přispěly
tak ke zpříjemnění a zpestře-

ní


učiva

školních osnov.
Lubomír Perka

Zřizovatelem
škol je
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Naše školy

Prsten zlé moci zničili žáci ze základní školy na Křídlovické

Vycházka ke zřícenině hradu Mitrov

Křídlovická zve
na vánoční jarmark
Srdečně zveme širokou
veřejnost na tradiční vánoční jarmark, který se
uskuteční ve středu 21. prosince v době od 15.00 do
19.00 hodin.
Akce se uskuteční v budově
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická
30b. K zakoupení budou připraveny dekorativní předměty vytvořené žáky školy. Na
návštěvníky také čeká bohatý kulturní program.Výtěžek
vánočního jarmarku bude
věnován na podporu adoptivního afrického chlapce
Edwina.

Pedagogové a žáci
ZŠ a MŠ Křídlovická

Hobiti, Elfové a Trpaslíci, žáci
6. ročníku naší školy, prožili čtyři krásné podzimní dny inspirované trilogií Pán prstenů.
Spolu se svými pedagogy se
vydali 4.–7. října na výlet do
malebné přírody Vysočiny, aby se
navzájem ještě více poznali
a posílili své odhodlání k dobrému
jednání.
Společným úkolem všech účastníků adaptačního kurzu bylo zničit
velký prsten zlé moci, který na
sobě v podobě krátkých sdělení
nesl všechno negativní, co dětem
vadí ve vzájemných vztazích se
spolužáky ve škole. Připomínkou
tohoto prstenu byl každému malý
prsten zavěšený na šňůrce jako
náhrdelník. Ale jak překonat zlo,
s nímž se v životě setkáváme
a které také někdy děláme? Konáním dobra! To je náš velký a trvalý

My jsme Elfové
společný úkol, o nějž jsme se snažili a stále se snažíme.
Děti v rámci připraveného programu adaptačního kurzu plnily hravou formou mnoho zajímavých
a podnětných úkolů zaměřených
na vzájemnou spolupráci a rozvoj
jejich schopností a dovedností.
Seznámily se s hlavními principy
daltonské výuky, která je součástí
školního vzdělávacího programu
naší školy, prakticky si vyzkoušely,
jak probíhají hodiny samostatné
práce na II. stupni. V programu
adaptačního kurzu nechybělo
mnoho legrace ani všemi velmi
očekávaná stezka odvahy. Děti za
své dobré jednání a snahu dostávaly odměny v podobě malých
prstýnků, jimiž si zdobily svůj
náhrdelník.
A prsten zlé moci? K jeho zničení
bylo potřeba vykonat mnoho dobrého, a to se dětem podařilo. Spo-

lečným úsilím získaly více než
1 000 malých prstýnků a v poslední den adaptačního kurzu proměnily prsten zla ve velký prsten dobra. Původní černou barvu prstenu
změnily na zelenou barvu naděje
a prsten ozdobily svými předsevzetími, která se budou ve škole
snažit dodržovat.
Na tyto sluncem a radostí prozářené dny adaptačního kurzu stále
vzpomínáme – Hobiti, Elfové,
Trpaslíci i pedagogové – všichni
tvoříme jednu velkou rodinu. Společné zážitky nám připomínají
vystavené fotografie a naše
závazky velký prsten dobra. Škola
je pro nás místem vzájemného
přátelského setkávání a obohacování.


Mgr. Lenka Hofírková

Projekty na Křenové a Osmecu vyústily v Ligu komunitních škol
Na školách Křenová a nám.
28. října pomáhají sociálně
znevýhodněným dětem díky
projektům spolufinancovaným
ESF v rámci OP VK.
Již několik let týmy obou partnerských škol spolupracují na zkvalitňování vzdělávání v brněnských
lokalitách zatížených sociálním
vyloučením, a to prostřednictvím
projektů spolufinancovaných
Evropským sociálním fondem
v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Škola Křenová vstoupila do
posledního roku realizace projektu Amen sikhľuvas pre dživipen!

(Učíme se pro život!), který pomáhá řešit problematiku efektivnosti
tradičního přístupu ke vzdělávání
sociálně znevýhodněných žáků,
především prostřednictvím individualizace výuky, rozšířením
včasné péče a posílením komunikace s rodiči díky působení
terénního pracovníka na škole.
„Práce s dětmi na školách našeho
typu je dlouhodobě nesnadná
a bez podpory projektů bychom
ji zvládali jen s velkými obtížemi.
Za velmi důležitou považuji možnost logopedické péče v předškolním vzdělávání, která pomáhá
dětem vyrovnávat jejich jazykový
a výslovnostní handicap. Nezastupitelnou roli pak ve vzdělávání
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našich žáků hraje individuální
přístup, který je v početných třídách zajištěn posílením výuky
dalším pedagogem nebo asistentem pedagoga. To vidím jako jediný způsob, jak zajistit sociálně
znevýhodněným žákům péči
podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb. To je však finančně
velmi náročné a pokud chceme
zajistit našim žákům kvalitní péči,
bude do budoucna nezbytná systémová podpora našich škol,“
uvedl ředitel školy Mgr. Vladimír
Tulka.
Tento projekt v letošním školním
roce skončí, ale již v první polovině tohoto roku jsme vypracovali
další projektové žádosti, ve kte-

rých usilujeme o zajištění podpory
na nové potřebné vzdělávací aktivity pro naše děti a metodickou
podporu pedagogických pracovníků.
V tomto školním roce pokračuje
realizace projektu partnerské školy na nám. 28. října s názvem
Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách „spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám – v tzv. romských
školách, který umožňuje na naší
škole mimo jiné práci rozšířeného
Školního poradenského pracoviště.
Odborný tým pracovníků z oblastí
psychologie, speciální pedagogi-

Pokračování na straně 21

Naše školy

Pokračování ze strany 20
ky a sociální pedagogiky pomáhá
žákům, jejich rodičům i pedagogickým pracovníkům při řešení
především výukových a výchovných problémů. Asistentka Školního poradenského pracoviště
Mgr. Ludmila Kotlánová k tomu
uvádí: „Naši školu navštěvují pře-

vážně děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které se potýkají
s řadou problémů, od vysoké
absence přes poruchy chování až
po trestnou činnost. Všechny tyto
problémy dříve řešil převážně třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní, případně se školní
psycholožkou. Vzhledem k čas-

tějšímu výskytu těchto problémů
na školách našeho typu není
v silách třídních učitelů a výchovných poradců vše řešit v rámci
svých úvazků.“
Dlouholetá spolupráce obou škol
na společných projektech a s tím
spojené diskuse nad podmínkami vzdělávání ve školách ze
sociálně vyloučených lokalit vyústily také v iniciativu obnovit činnost
občanského sdružení Liga komunitních škol. V nedávné době
byly vytvořeny webové stránky

www.ligakomunitnichskol.cz, jejichž cílem je umožnit spolupráci
všem školám, které vzdělávají
žáky se sociálním znevýhodněním.

Mgr. Hana Hadrabová
Foto Petr Kapounek

Zřizovatelem
škol je

Rozhovor

Nejvitálnější životní etapou moderní ženy je seniorský věk
ké ambulanci. Poslouchám jejich
příběhy, drobné i větší starosti
s vlastním tělem i duchem, a snažím se poradit tu a tam, jak lépe
protáhnout záda, aby nebolela,
jak rehabilitovat a získat zpět rovnováhu a sebevědomí, a s tím
spojený pocit spokojenosti. Na
vzniku osteoporózy se samozřejmě podílí více faktorů. Hustota
kosti v mládí, genetická informace
od našich rodičů, to, jestli oni
měli frakturu ve stáří, či nikoliv,
a podobně.
Lékařka MUDr. Angelika Lapčíková radí ženám v seniorském
věku, že nikdy není pozdě na
cvičení a změnu životosprávy.
K jejím pacientkám patří i osmdesátiletá žena, která se nebojí
chodit třikrát týdně do fitcentra.

Ve své praxi se věnujete

především ženám.
S jakými problémy k Vám
pacientky nejčastěji
přicházejí?
Po studiu na brněnské lékařské
fakultě a nezbytné mateřské
dovolené se třemi dětmi se celý
svůj profesní život věnuji hlavně
ženám v klimakteriu a jejich potížím s osteoporózou v osteologic-

Existují věci, které
nezměníme. Můžeme ale
sami něco změnit, a tím si
vlastně pomáhat?
Jistě. Jsou faktory, které na prahu
menopauzy již neovlivníme, ale
je toho ještě mnoho, co ovlivnit
můžeme. Především naše strava
a správný pohyb. Když žena
dozraje do věku, o kterém my
říkáme seniorský, najednou jako-

by nabyla dojmu, nejspíš zprostředkovaného společností posedlou mládím, že není potřebná,
krásná a zdravá. Nedávno jsem
četla knihu „Francouzky netloustnou“ Mireille Guilianové, kde
s šarmem popisuje, kterak toto
životní období úspěšně zvládnout, ba – co víc pro mnohé – se
může stát nejvitálnější životní etapou. Tělesné a duševní zdraví
v těchto letech není výjimkou, ale
je křehčí než dříve, proto je nanejvýš nutné, abyste se rozmazlovaly.

Takže je vhodné
„rozmazlovat se“
pohybem?
Ale samozřejmě. Věnujete-li se
celý život pravidelné tělesné aktivitě, daleko lépe se vám na tento
zvyk naváže, a pokud jste tak
doposud neučinily, věřte, že není
nikdy pozdě začít. Například malá
Pokračování na straně 22
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Rozhovor
chodí do fitcentra cvičit. Má sice
o pár vrásek více, ale také pořád
veselý úsměv a zářící oči. A co
víc, její štíhlé tělo nebolí.

Podle Vašich slov soudím,
že na cvičení, dokonce ve
fitcentru, není nikdy
pozdě…

Pokračování ze strany 21
procházka vám nyní může připadat jako rituál, jenž vás dennodenně ubezpečí o tom, že žijete
aktivně. Navíc vás uspokojí
z odvedeného výkonu a velmi
pomůže ve vašem boji s osteo-

porózou. Stále mám před očima
své pacientky, mezi nimiž vyniká
Radmila – šarmantní dáma, štíhlá
a veselá, která ve svých 80 letech
navštěvovala rehabilitaci pro
bolest zad a nyní po dalších třech
letech pravidelně třikrát týdně

Začněte činkami o váze 1,5 až
2,5 kg a upřednostňujte cviky
prováděné tahem a v plném rozsahu pohybu. Využíváním švihu
a setrvačnosti tělo neposílíte, svalový tonus vzniká pomalými,
vědomě kontrolovanými opakovanými cviky. Svaly přibývají
pouze při výraznější zátěži. Pokud
zjistíte, že by vás posilování
mohlo bavit, najměte si alespoň
na první, druhou lekci trenéra, který vás provede úskalími začátečníků. Nevadí, že jste nikdy aktivně

necvičily, nevadí, že začnete ve
zralém věku. Je důležité začít.
Moje maminka začala s aktivním
cvičením po padesátce. Cvičila
se skupinou žen v malém městě
na severu Moravy a nyní sama
předcvičuje.

A slovo závěrem?
Zaměřte se na pohyb a na svůj
jídelníček. Přehodnoťte jej ve prospěch většího množství ovoce
a zeleniny. Dopřejte si dvakrát
týdně rybu. Konzumace vajec
nevadí, ne víc než jedno denně,
jezte luštěniny, saláty, rýži natural,
brambory. Poctivě konzumujte
jogurty. A samozřejmě – po cvičení a zdravém jídle – denně
sklenku vína.


Ludmila Mecerodová

Informujeme

Z přednášek o architektuře v Brně vzniklo občanské sdružení

O Kuličkového krále ve Wilsonově lese
Občanské sdružení Masarykova čtvrť si tento rok připomíná
deset let od svého založení
v roce 2001, kdy vzniklo víceméně spontánně v návaznosti
na sérii přednášek o architektuře známé brněnské čtvrti.
Sdružení se dlouhodobě a kontinuálně soustřeďuje právě na lokalitu vymezenou ulicemi Úvoz,
Hlinky a horní částí Žabovřesk.
Záběr zájmu sahá od podpory
zahradního rázu čtvrti přes ochranu životního prostředí a zeleně až
po řešení praktických věcí na
základě podnětů občanů (např.
chybějící odpadkové sběrné ná-

doby, dopravní ruch nebo vydláždění zastávky MHD Heinrichova).
„Sdružení se také profiluje jakožto
prostředník k orgánům státní správy a samosprávy. Upozorňuje je
na problémy, které oblast trápí,
nebo kompetentním úřadům přibližuje, kam by měly směřovat
svou pozornost (byly to ostatně
právě maminky i z OSMČ, které
iniciovaly opravy hned několika
dětských hřišť zejm. na Kraví
hoře). Snaží se proto vyjadřovat
ke všem zásadnějším záměrům
v lokalitě a přinášet pozitivní, věcnou argumentací pohledy těch
nejpovolanějších – místních obyvatel (aktuálně např. k připravova-
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né rekonstrukci Vaňkova náměstí
nebo k realizaci vstupu do Wilsonova lesa z Rezkovy ulice),“ představil sdružení jeho předseda
JUDr. Michal Závodský.
Organizace také pořádá nebo
iniciuje veřejné debaty k různým
tématům, jako jsou bývalá lyžařská
sjezdovka ve Wilsonově lese,
budoucí podoba nám. Míru nebo
Kraví hory či rozvoj Masarykova
onkologického ústavu. Při oslavě
svého výročí sdružení zorganizovalo předoficiální prohlídku nových
prostor nejmodernější hvězdárny
ve střední Evropě na Kraví hoře.
„Jsme aktivním účastníkem posuzování nezbytnosti kácení dřevin
a v poslední době se významněji
pozitivně projevilo mj. u realizace
masivních náhradních výsadeb
zeleně na Kraví hoře v r. 2010. Na
sdružení se mohou obracet i sousedé s prosbou o radu či pomoc
při necitlivých stavebních developerských zásazích,“ řekl Závodský.
OSMČ má však za sebou také
méně tradiční akce, například český rekord ve vytvoření nejdelšího
hada z podzimních listů, volba stromu roku ve Wilsonově lese, sázení
stromů tamtéž nebo soutěž „O nejlepší stavební počin ve čtvrti“.

„Věnujeme pozornost také přednáškové činnosti nebo popularizaci Masarykovy čtvrti či posilování vztahu obyvatel k jejich
vlastnímu okolí. I proto vydalo
sdružení v roce 2010 tři reprezentativní pohlednice čtvrti a každoročně v předštědrovečerní čas
pořádá oblíbené setkání u vánočního stromu Masarykovy čtvrti,“
dodal předseda.
Sdružení má celkem okolo sta členů a je stále otevřeno všem zájemcům o dění v této lokalitě. OSMČ
vede ve svém volném čase a bez
nároku na jakoukoli finanční
odměnu pětičlenný výkonný
výbor, který shodou okolností tvoří
zákládající členové se srdečným
vztahem k celé oblasti. Z jeho řad
je také jediný zástupce veřejnosti
pro projednávaný Koncept nového
územního plánu města Brna
s kompetencí pro celou čtvrť, kterého k tomu písemně zmocnilo
více než dva tisíce lidí.
Novinky ze sdružení jsou na
www.osmc.webnode.cz nebo na
facebookovém profilu. Sdružení
je možné kromě klasické poštovní
cesty kontaktovat prostřednictvím
e-mailu: osmc@email.cz.


(red)

Informujeme

Přechodný pobyt pro seniory nabízí pečovatelská služba

Pečovatelská služba na ulici
Horova 77 v Brně-Žabovřeskách nabízí ve svém zařízení
odlehčovací služby.
Zařízení je určeno pro osoby se
sníženou soběstačností, o které
je jinak pečováno v jejich přiroze-

ném prostředí a kteří jsou schopni
alespoň částečné sebeobsluhy
a chůze. Jedná se o lůžkové zařízení pro celodenní pobyt klientů,
kde je zajištěn dohled a pomoc
s denním režimem (např. podání stravy, pomoc s oblékáním
a osobní hygienou apod.).

Pobyt není vhodný pro nechodící
osoby a osoby vyžadující zvláštní
zdravotní nebo psychiatrickou
péči. Doba pobytu je časově omezena dle domluvy.


Kontakt:
Pečovatelská služba
Brno-Žabovřesky
Horova 77, Brno
Tel. 541 261 213
www.brno.cz/zabovresky

(red)

Soutěž Urban Legends vybere nejzajímavější literární kusy
Tato soutěž je určena dětem
do patnácti let a je zaměřena
na rozvoj čtenářství a tvůrčí
kreativity. Uzávěrka je 31. prosince.
Cílem projektu je rozvoj dětského
čtenářství. Urban legend je často
moderní legenda či pověst, která
vypráví vtipný či hrůzyplný příběh,
tak jako by se opravdu stal. Často
je tato legenda vázána na určitý
kraj či oblast. Mezi nejznámější
a nejrozšířenější urban legendu se
řadí příběh o černé sanitce, která
unáší lidi kvůli prodeji jejich orgánů,
o tramvajové zastávce, kde se propadají beze stopy lidé, či o vlaku,
který nikdo neřídí. Urban legendou
se nechal inspirovat i sám slavný
spisovatel Jaroslav Foglar, když do

své knihy Přístav volá vložil postavu
tajemného dvouhlavce.
Tyto a podobné povídačky se mezi
lidmi šíří častěji než se může zdát
a někdy je těžké rozeznat, jestli se
jedná o urban legendu, či pravdu
pravdoucí. V mnoha případech se
jedná o legendy, které se váží
k určitému místu či kraji, a tak se
zřídkakdy v ústním podání dostanou za své hranice.
To je také jeden z důvodů, proč by
měla vzniknout kniha urban legend
sebraných z celé republiky. A protože nejvíce fantazie a talent na
vymýšlení neuvěřitelných příběhů
mají odjakživa děti, bude se jednat
o knihu, kterou si napíší ony samy.
Soutěže se mohou zúčastnit jakékoliv osoby do věku 15 let včetně.
Každý soutěžící smí zaslat vždy

pouze jedno dílo do jedné z kategorií (dohromady tedy tři díla):
povídku, poezii a komiks.
Dílo o rozsahu maximálně 4 strany
A4 je možné zaslat na adresu:
Urban Legends, Martin Vérteši,
Okružní 4c, Havířov, 736 01 či
e-mailem na urbal@urbal.cz nebo
vložit přímo na stránkách
www.urbal.cz.
Soutěžící, jejichž příspěvky budou porotou vybrány jako nejlepší,
budou odměněni neobvyklou
cenou. Jejich díla budou vydána
ve společné knize a tři nejlepší
práce pak zpracují do knihy profesionální ilustrátoři jako komiks.
Ostatní soutěžící budou odměněni alespoň knižní cenou.
Všechny příspěvky je třeba zaslat
do uzávěrky soutěže, která pro-

běhne 31. prosince 2011. Po tomto
datu bude probíhat vyhodnocení
příspěvků. Vítězové jednotlivých
kategorií budou vyrozuměni v průběhu měsíce ledna písemně, jména všech zúčastněných budou
zveřejněna na internetových stránkách soutěže www.urbal.cz. Proto
je třeba u příspěvku vždy uvést
jméno a příjmení soutěžícího
a poštovní adresu. Zasláním příspěvku do soutěže souhlasí soutěžící s případným uveřejněním ve
společné knize a na internetových
stránkách www.urbal.cz, případně
dávají k dispozici svá autorská práva ke zpracování díla formou profesionálně kresleného komiksu.
Hodnocena budou všechna díla,
která budou tématicky spadat do
okruhu urban legends.  (red)
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice
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Školy v městské části Brno-střed

Brněnští cyrilometodějští sboristé v Itálii opět nezklamali

Pěvecký sbor Cantate Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické
Brno se ve dnech 13.–17. října
již potřetí zúčastnil Mezinárodního festivalu „In … Canto sul
Garda“.
Festival pěveckých sborů probíhal
v italském letovisku Riva del Garda. Pod vedením sbormistrů Vojtěcha Veselého a Štěpána Policera
získal sbor čtyři ocenění – zlatou
medaili v kategorii duchovní hudba, stříbrné medaile v kategoriích
tradiční (lidová) a populární hudba
a konečně čestné uznání organizátorů za úspěšnou účast ve třech
soutěžních kategoriích. Sbor Cantate tak navázal na obdobné úspěchy z přechozích let 2007 a 2009.
Celého festivalu se zúčastnilo
přes 40 pěveckých sborů, z nichž
některé vystoupily ve dvou kategoriích. Českou republiku reprezentoval kromě brněnského sboru
ještě Dětský pěvecký sbor Slunko
z Třebíče, který v kategorii tradiční

hudba také získal stříbrnou medaili.
Festivalové klání bylo zahájeno
slavnostním průvodem zúčastněných sborů pořadatelským městem
a přivítáním vedením města. Po
prvním festivalovém večeru, který
patřil úvodním koncertům, se druhý
den již naplno rozběhly soutěže
v jednotlivých kategoriích. Zpočátku
se sbor Cantate ve volných chvílích
věnoval především intenzivnímu
nacvičování skladeb a teprve po
skončení náročného soutěžního
klání i poznávání města, ležícího
na břehu známého italského jezera
Garda. Poté, co v neděli sbor pěvecky obohatil bohoslužbu v kostele
v Nagu, které se stalo brněnské
mládeži na několik dní přechodným
domovem, se nedělní odpoledne
neslo v duchu setkání sbormistrů
s porotci, kteří se snažili jednotlivým
hudebním tělesům sdělit své
postřehy a rady. Závěrečný ceremoniál zahájil koncert nejlepších
sborů a byl zakončen slavnostním
vyhlášením výsledků festivalu

a předáním diplomů s jednotlivými
oceněními.
Všem členům sboru byla jistě
zaslouženou odměnou i turistickopoznávací část cesty na festival
a zpět. A tak od největších rakouských vodopádů vystoupal autobus
s účastníky po Grossglocknerstrasse až k proslulým vyhlídkám Edelweiss-Spitze a Kaiser-FranzJoseph-Höhe. Při zpáteční cestě
navštívili sboristé historické centrum starobylého města Verona.
Úspěch sboru završil plodný rok

2011, který byl v lednu odstartován
uvedením nového sborového CD
„Buď světlem nám“ (vzniklo za
finanční podpory Jihomoravského
kraje a Nadace Pro radost) a pokračoval únorovou účastí na celostátním festivalu středních pedagogických škol v Krnově, kde sbor obhájil
zlaté pásmo z roku 2010, a navíc
získal i zvláštní cenu poroty za nejlépe provedenou povinnou skladbu,
aby byl završen již zmiňovaným festivalovým kláním v italském Riva
del Garda.
 (red)

V lednu se koná zápis prvňáčků do Cyrilometodějské církevní ZŠ
Cyrilometodějská církevní základní škola na Lerchově ulici
zve budoucí prvňáčky a jejich
rodiče k zápisu do prvních tříd.
Zápis se koná v pátek 20. ledna
2012 od 14.00 do 18.00 hodin
a v sobotu 21. ledna 2012 od 9.00
do 12.00 hodin v sídle školy na
Lerchově 65.
Škola respektuje svobodu vyznání, ale současně zakládá výchovu na křesťanských hodnotách.
Je školou otevřenou všem. Nabí-

zí optimální počet žáků ve třídách, vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor, který se podílí
mimo jiné i na tvorbě učebnic,
individuální přístup k dětem, péči
o talentované žáky a žáky s poruchami učení, kooperativní a tvořivé učení v rámci projektového
vyučování. Škola také poskytuje
výuku anglického, německého
a francouzského jazyka, zapojení
žáků do vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží, účast
v mezinárodních projektech –
především díky kvalitní spoluprá-
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ci s pedagogickou fakultou, vysokou úspěšnost v přijímacích
zkouškách na SŠ z 5. a 9. tříd,
výuku náboženství jako nepovinného předmětu na I. stupni a na
II. stupni společně s etickou
výchovou jako předmětu povinně
volitelného.
Poskytuje výuku plavání a bruslení na I. stupni, lyžařské, ozdravné a zážitkové pobyty pro žáky
od 1. do 9. třídy, služby školního
poradenského pracoviště se
školním psychologem, speciálním pedagogem a spirituálem

školy, duchovní život, na kterém
se žáci aktivně podílejí, tradiční
školní akce, interaktivní učebnu
a učebnu informatiky, další
odborné učebny včetně učebny
v přírodě, velkou nabídku kroužků a volnočasových aktivit, školní
družinu a pro starší žáky školní
klub.
Více informací o škole zájemci
najdou na webových stránkách
www. cmczs.org. Na všechny
budoucí prvňáčky se těší žáci
i učitelé CMcZŠ.

(red)

Neziskové organizace

Prevenci kriminality mladistvých pomáhá snižovat Ratolest Brno

Počet trestných činů dětí a mládeže se v posledních letech
snižuje, roste však jejich závažnost.
Dětem a mladistvým, kteří se dostali
do konfliktu se zákonem, nabízí
pomoc brněnská nezisková organizace Ratolest Brno. Čtvrtým
rokem realizuje probační program

Změnit směr, který se zaměřuje na
práci s mladými lidmi ve věku od 15
do 18 let, kteří spáchali trestný čin.
Ze statistik Policie ČR vyplývá, že
v roce 2010 způsobili mladiství,
tedy děti nad 15 let, celkově 5339
trestných činů, což je o 3,6 %
méně než v předchozím roce.
Pavel Řezáč, vedoucí preventivních programů o. s. Ratolest Brno,

k tomu však dodává: „Tyto statistiky mohou být sice velmi pozitivní,
na druhou stranu je ale třeba si
uvědomit, že vysoký podíl na trestné činnosti mladistvých tvoří loupeže, těžké ublížení na zdraví
a další závažnější trestné činy. Kriminalita tedy sice klesá, na druhé
straně ale roste její závažnost.“
S klienty, kteří se dopustili trestného činu, pracuje psycholog Pavel
Řezáč v programu Změnit směr.
Program existuje v Brně už tři a půl
roku a za tu dobu jím prošla více
jak stovka klientů. „Změnit směr
byl oficiálně akreditován u Ministerstva spravedlnosti jako probační, to znamená, že může být
klientovi nařízen také soudem,
například jako alternativa vězení.
Naší snahou je přimět klienta
k tomu, aby si začal lépe uvědomovat důsledky svého jednání,

a zabránit tak opakování jeho trestné činnosti,“ vysvětlil Pavel Řezáč.
Doposud byl program financován
z prostředků Evropského sociálního
fondu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tato podpora sice v letošním
roce končí, přesto může program
i nadále pokračovat díky podpoře
z Ministerstva spravedlnosti a Magistrátu města Brna.V současné době
rozšiřuje Ratolest Brno svou nabídku preventivních služeb také o nový
projekt Křižovatka, který bude pracovat s podobnou cílovou skupinou.
Na rozdíl od programu Změnit směr
bude Křižovatka více vycházet
z potřeb samotných klientů, v rámci
individuálního přístupu se tak bude
možné více věnovat také souvisejícím problémům.Více informací na
www.ratolest.cz/zmenit-smer.

(red) Foto Luděk Šmerda

Nákup vánoční jedle zasazené v květináči podporuje lesy v okolí
Třináctým rokem mají obyvatelé Brna možnost zakoupit si
živou vánoční jedličku díky
projektu „Vánoční stromky –
stromy pro život“.
Akce probíhá pod záštitou místních nevládních organizací
v adventním období do 23. pro-

since. Cílem je podpořit snahu
neničit kvůli několika dnům vánočních svátků spoustu mladých stromků, ale naopak využít
tradice Vánoc k podpoře lesů
v okolí Brna výsadbou jedle bělokoré.
Jedličky jsou zasazené v květináči a vysoké 30–40 cm. Zá-

jemci dostanou také návod, jak
o jedličku během zimy a Vánoc
pečovat. Na jaře bude možnost
zasadit zakoupený stromek na
společné výsadbě za asistence
lesníků na vybrané místo v okolí
Brna.
Vánoční jedličky budou k zakoupení na Rezekvítku, v eko-

logické poradně Veronica, na
pracovištích Lipky (Lipová, Jezírko a Rozmarýnek), v informačním centru YMCA Brno,
v EkoCentru Brno, v přírodní
zahradě u smrku a v Ekoporadně Tišnovsko. Více informací
na www.rezekvitek.cz.

(red)

Ekologické a Fair Trade dárky mohou potěšit nejen obdarovaného
Nejen na Vánoce se můžeme
obdarovávat dárky, které mají
k životnímu prostředí šetrnější
složku nebo sociální rozměr.
Nakupujeme místní produkty či
výrobky z blízka a z místních surovin, biopotraviny, výrobky se značkou ekologicky šetrný výrobek,
výrobky ze dřeva, které nesou certifikát FSC pro šetrné lesnictví, oblečení z biobavlny, potraviny a rukodělné výrobky se značkou Fair
Trade. Nákupem těchto výrobků
propagujeme šetrnost a povzbuzujeme firmy, aby výrobky s deklarovanou šetrností produkovaly. Pozor
u některých výrobků se značkou:
je zbytečné kupovat argentinské
biovíno, když můžeme koupit i víno
z Moravy.
Rukodělné místní výrobky lze
zakoupit na různých mikulášských

a vánočních trzích, jen musíme odlišit trhy s tradičními výrobky od trhů
s cetkami. Pro orientaci existují
ochranné známky regionálních produktů – v Bílých Karpatech je to
např. známka „Tradice Bílých Karpat“ (více na www.tradicebk.cz),
podobné značení mají i na Šumavě,
v Krkonoších, v Moravském krasu,
v Beskydech, na Vysočině, v Orlických horách, v regionu Moravské
Kravařsko či v okolí Jablunkova
(více na www.domaci-vyrobky.cz).
Do této kategorie patří i nákup
vánoční jedličky v květináči. Jejím
nákupem nejen ušetříme jeden
stromek před zničením, ale naopak
po vánočním veselení počká stromek na své vysazení do lesa.
Ochranu přírody podpoříme zakoupením a instalováním krmítek pro
ptáky, která jsou, stejně jako jedličky
v květináči, dostupná v Ekologické

poradně Veronica v Panské 9
v Brně.
Pro firemní prezentaci je možné
pořídit přáníčka nebo PF, popř. menší dárky z chráněných dílen, ústavů,
zemí třetího světa (UNICEF),
z uprchlických táborů; vzpomínka
letí nejen obdarovaným, ale zároveň těm, kteří jsou na rukodělné
tvorbě závislí, a to ne finančně, spí-

še tím, že mohou pro někoho tvořit.
Veronica do svého obchůdku každoročně před Vánoci přijímá ručně
vyráběné zboží z chráněných dílen:
tašky a hračky. Cena těchto výrobků
je podobná jako u bezejmenných
tašek a hraček ze zahraničí, radost
oné dílny je ale nesrovnatelná.

Mariana Zbořilová,
Ekologický institut Veronica
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Volný čas

Král parketu: příprava na ples ve dvou lekcích v Centru Tance
Centrum Tance na Václavské
ulici připravilo na prosinec,
leden a únor cyklus dvojlekcí
nejoblíbenějších plesových
tanců s názvem Král parketu.
Akce je pro všechny, kdo se chystají tuto sezónu zavítat na ples
a rádi by si zatančili. Výuka bude
uzpůsobena zejména začínajícím
dospělým tanečníkům nebo těm,
kteří již zapomněli, co se naučili
v tanečních. Vybrat si mohou ale
i pokročilejší, kteří by rádi své
umění rozšířili.
Lekce jsou koncipovány tak, aby
se mohli zúčastnit také pracovně
vytížení lidé. Proběhnou vždy
v jeden den dva následující týdny
po sobě a účastníci se za dvě lekce naučí základy dvou plesových
tanců. Pokud se budou chtít vzdě-

lávat více, mohou se přihlásit na
další navazující dvojlekci, kde se
naučí nové kroky a kombinace.
Pro úplné začátečníky jsou nyní
například připraveny tyto lekce:
15. 12. + 22. 12. v 19.00 hod. –
základy rumby a samby
3. 1. + 10. 1. v 19.30 – základy
samby a pasa doble
5. 1. + 12. 1. v 19.00 hod. – základy
tanga
6. 1. + 13. 1. v 19.00 hod. – základy
rumby a polka
18. 1. + 25. 1. v 19.00 hod. – základy jivu a waltzu
Přehled dalších plesových dvojlekcí z cyklu Král parketu a také
všech nových kurzů v Centru Tance je na www.centrumtance.cz
pod záložkou Brno.

(red)

Svíčky ze včelího vosku si děti vyrobí v dílně Loučka na Husově ulici

Výtvarná dílna Loučka, která
sídlí nově na Husově 8 připravila pro děti a rodiče vánoční
tvoření.
Zájemci zde naleznou dětský koutek plný hraček, dílnu s různými

materiály, ale také příjemnou část
pro posezení a zastavení se v předvánočním shonu. Dílna se také
zapojila do sítě Family Point, takže
zde najdou útočiště i maminky
s opravdu malými dětmi.
Pro ostatní je nachystáno mnoho

vzorů pro originální dárek pro své
blízké anebo si mohou vybrat již
vyrobený krásný šperk, hedvábný
malovaný šátek, vitráž či jinou drobnost. Dílna Loučka přichystala na
18. prosinec od 9.00 do 12.00 hod.
dílničku pro děti s hlídáním, na které

si děti budou moci vybrat a vyrobit
svíčky ze včelího vosku, ozdoby na
stromeček z korálků, svícínek,
andělíčky na stromeček a další
a rodiče si mohou v klidu ve městě
nakoupit dárky. Cena dílničky je
150 Kč.
 (red)

První den v roce 2012 proběhne ve znamení akcí po celém Brně
Město Brno zve své občany
i návštěvníky do svátečních
ulic a náměstí první den roku
2012.
První leden 2012 bude již počtvrté
novoročním setkáváním lidí v jihomoravské metropoli při akcích
Novoroční Brno – PF 2012.
Už v 10.00 hodin odstartuje
z náměstí Svobody cyklistická
jízda Brnem, kterou tradičně
pořádá TJ Favorit Brno. Cíl jízdy

bude na Brněnské přehradě.
„Brněnské poledne“ v 11.00
hodin bude patřit troubení z věže
Staré radnice. Od 14.00 hod.
budou otevřeny za novoroční
zvýhodněné vstupné Brněnské
podzemí na Zelném trhu, výstava
Beatlemánie v Moravském zemském muzeu, nově otevřená
Hvězdárna a planetárium Brno,
Mendelovo muzeum a prohlídka
betlémů v Bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Mendlově
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náměstí s novoroční mší svatou
od 16.30 hodin.
Největší zájem návštěvníků přiláká novoroční ohňostroj v 18.00
hodin nad brněnskou dominantou
– hradem Špilberk. Stejně jako při
přehlídce ohňostrojů bude hudební doprovod ohňostroje živě vysílán z Rádia KISS Hády na frekvenci 88,3 FM. Stačí tedy najít
1. ledna včas své výhledové místo
na hrad Špilberk, naladit si na
mobilním přijímači příslušnou fre-

kvenci a od 18.00 hodin sledovat
novoroční ohňostrojné kresby na
brněnské obloze. Program na
Nový rok 2012 vyvrcholí Novoročním koncertem Filharmonie
Brno. Brněnská filharmonie předvede pod vedením dirigenta Aleksandra Markoviće pořad „KDO JE
IVICA STRAUSS“.
Novinkou bude slosování novoročních vstupenek ze všech programových míst o zajímavé věcné
ceny partnerů akce.
 (red)

Volný čas

Již 19. Vánoce na brněnské radnici potěší Brňany 23. prosince

Vánoce přicházejí v Brně již po
devatenácté v pátek 23. prosince také na brněnskou Novou
radnici.
Již od 9 hodin je připraven bohatý
zábavní program ve Velkém sněmovním sále a Křížové chodbě

se zpěvem, pohádkami, tancem
a výstavami pro děti i dospělé.
V letošním roce bude akce obohacena o unikátní interaktivní
výstavu „Slovo má Hurvínek“
k 80. výročí Divadla Spejbla a Hurvínka a také o jízdy pro děti modelovou železnicí supervelkých

měřítek na nádvoří Nové radnice
a další atrakce.
Pro všechny děti je připravena tradiční soutěž „Za ozdobu odměna“. Za vlastnoručně vyrobené
vánoční ozdoby, které přinesou
děti ve čtvrtek 23. prosince na
Novou radnici a zavěsí je na při-

11.25 Vánoce s Divadlem
Radost
12.00 Čenda hledá talent – vítězové talentové soutěže projektu Rodinné pasy
12.35 ZUŠ Smetanova – vánoční muzicírování
13.00 Návštěva zvířátek ze ZOO
Brno
13.20 Filharmonie Brno –
vánoční hudba

14.00 Slavnostní pozdravení –
Roman Onderka, primátor
statutárního města Brna;
Lukáš Evžen Martinec, opat
Augustiniánského opatství
na Starém Brně
14.15 Empík naděluje – vyhlášení vítězů soutěže Městské
policie Brno
14.30 Městské divadlo Brno –
Muzikálové Vánoce

pravené vánoční stromky, dostanou odměnu.
Předvánoční setkání vyvrcholí
tradičně v 19 hodin vánočním
ohňostrojem před radnicí na
Dominikánském náměstí.


(red)

Výběr z programu:
Nová radnice – Sněmovní sál,
Dominikánské nám. 1
9.00 „Spejbl a Hurvínek“ –
videoprojekce
pohádek
k 80. výročí Divadla Spejbla
a Hurvínka
10.00 Dětský pěvecký soubor
Púčik – vánoční pozdravení
10.40 Vánoce s kamarády –
pohádkové vánoce

14.50 Národní divadlo Brno –
Vánoční pozdravení
15.10 Divadlo Paravánek –
pohádka dětem
15.30 Kantiléna – Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
15.50 Divadelní studio Dialog II
16.20 Kuk a Cuk – hudební
divadlo pro děti
17.00 Gajdoši – vánoční zpívání
pro radost

Brněnští Buldoci opět nabírají dech a zvou na utkání v lednu
Po sérii nevydařených zápasů
přichází obrat a florbalisté
brněnských Buldoků opět děsí
obrany soupeřů.
V posledních třech utkáních dokázali vstřelit pokaždé více jak 10 branek a po výsledcích 11:4 a dvakrát
shodně 12:3 poskočili na 6. místo
v tabulce Fortuna extraligy. Velkou
zásluhu na tom mají hlavně střelci
branek Luděk Ondráček a Martin
Koutný, kteří dohromady překonali
brankáře soupeřů 14x.To by ovšem
samo o sobě nestačilo, velkou
zásluhu na tom má i vyztužená
obrana velezkušenými obránci
Schneiderem a Drápalem, kteří při-

šli na výpomoc z rezervního týmu
Bulldogs Brno.
Další domácí utkání proti FBC Liberec odehrají Buldoci až po novém
roce v neděli 15. ledna 2012 od
17.00 na MSH Vodova, kde hraje
A-tým všechny své domácí zápasy.
Srdečně vás všechny zveme do
hlediště!
Podrobné infomace a aktuální rozpis všech utkání je k dispozici i na
webových
stránkách
klubu
www.bulldogs.cz, kde jsou k nalezení i sestřihy ze zápasů, profily
všech hráčů, pozvánky na další
zápasy i informace o náboru do
všech družstev klubu.

Tomáš Weiser
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Kultura

Na Igráčka a jeho minulost láká Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně hostí do konce tohoto roku unikátní
výstavu s názvem „Fenomén
Igráček“.
Bohatá textová a fotografická
dokumentace umístěná v prostorách Technického muzea v Brně
umožní návštěvníkům nahlédnout do historie, současnosti
a budoucnosti této legendární
funkční figurky. Jako první byl
v roce 1976 uveden Igráček představující povolání zedníka.
Opravdový boom této hračky
nastal v osmdesátých letech. Na
podzim roku 2010 uvedla inovovaného Igráček na český trh společnost Efko, český výrobce her
a hraček. Efko se též podílí na
realizaci této výstavy. Návštěvníci
se mohou těšit na maketu města
obydleného Igráček, výrobní formy nebo kreativní vize vývojářů,
kteří popustili uzdu své fantazii při
tvorbě Igráčků.

„Výstava věnovaná fenoménu
Igráčka je další aktivitou, která se
vztahuje k letošním 35. narozeninám původního Igráčka a 1. narozeninám inovovaného Igráčka.
Fenomén Igráček důkladně dokumentuje minulost a současnost
Igráčka a představuje cestu, kterou se bude Igráček v budoucnu
ubírat,“ říká Miroslav Kotík, majitel
společnosti Efko.
„K vidění na výstavě jsou i první
návrhy a původní sady Igráčka,
výrobní formy, jednotlivé díly
Igráčka, velká maketa města, kde
jsou umístěny inovovaní Igráčci
kolekce 2011 a 2012 nebo vitrína
plná Igráčků automechaniků. Věříme, že touto výstavou se nám
podaří dát nahlédnout pod pokličku zrodu a výroby Igráčka a potěšíme malé i velké nadšence hraček,“ dodává Miroslav Kotík.
Výroba původních Igráčků byla
soustředěna do závodu v Mnichovicích u Prahy.

Po uvedení na trh v roce 1976,
společnost Igra každý rok uváděla
přibližně 4 nové modely a dosáhla
tak celkem 50 modelových Igráčků.
Inovované Igráčky vyrábí český
výrobce her a hraček společnost
Efko, která přispěla k záchraně
této kultovní hračky.
Výroba je soustředěna do Nového
Veselí. V současnosti je uvedeno
do českých obchodů 19 inovova-

ných Igráčků představujících různá povolání a 9 členů rodiny Igráčka. Vybrané profese jsou k dostání v různých variantách, jakými
jsou základní či rozšířené vybavení spolu s figurkou Igráčka, auto
nebo praktický přenosný kufřík
vytvářející pracovní prostředí
dané profese.


(red)

Příběh Romů je v Muzeu romské kultury dokončen a otevřen
Muzeum romské kultury v prosinci otevřelo dokončenou
část stálé expozice Příběh
Romů. Výstava nabízí náhled
na romské dějiny a kulturu od
svých počátků po současnost.
Svým tématem i rozměrem je
unikátem nejen ve středoevropském, ale i celosvětovém měřítku. Od roku 2005 nabízí
Muzeum romské kultury v Brně
návštěvníkům prohlídku části
stálé expozice „Příběh Romů“.
Do současnosti však byla přístupná pouze etapa 1939–2005,
která se nacházela v posledních
třech sálech.

V letošním roce se podařilo
dokončit i první tři sály a od prosince je tak stálá expozice zcela
kompletní. Vypráví v šesti sálech
a na 351 m2 příběh Romů. Nejprve návštěvník vstoupí do Indie
konce 1. tisíciletí n. l., tedy pravlasti Romů. Poté půjde ve stopách Romů a společně s nimi
vstoupí do Evropy. Středověký
svět bude vnímat očima exotických poutníků, kterým jsou hradby města často uzavřené. Ústředním motivem 2. sálu je původní
kočovnický vůz s originálním
vybavením. Zde se také návštěvník dozví o vnitřní organizaci
komunity, o zvycích a tradičních
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řemeslech. Třetí sál pak obeznamuje s historickým procesem
usazování Romů od poloviny
18. století do roku 1938 v československém kontextu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do
cirkusového šapitó, roztančené
vesnické hospůdky s romskými
muzikanty nebo útulného domku
z romské osady. Etapa od roku
1939 až do roku 2005 je pak
situována v již existujících sálech.
Na konci expozice na nejmenší
návštěvníky čeká dětský koutek.
Výkladové texty jsou v celé expozici doplněny množstvím originálních exponátů, např. řemeslnými výrobky, šperky či oděvy.

Celkově je atmosféra výstavy
podbarvena velmi působivým
zpracováním interiéru. Návštěvník se rozhodně nemusí bát nudy
a klasických muzejních vitrín.
Autor výtvarné stránky výstavy
Ing. akad. arch. Jan Konečný má
s vytvářením expozic velkou zkušenost. Mezi jeho práce patří
například rekonstrukce expozice
v Památníku Mohyla míru nebo
nová expozice památníku Velké
Moravy v Mikulčicích. Muzeum
sídlí na Bratislavské 67. Více na
www.rommuz.cz.


(red)

Kultura

Kuky se vrací formou výstavy do konce ledna na hrad Špilberk
Muzeum města Brna pořádá
letos již desátou vánoční výstavu, která je tradičně věnována
dětskému divákovi.
Nejde však o jednoho výtvarníka,
ilustrátora dětských knížek, jako
obvykle. Tentokrát pozvání ke
spolupráci na výstavě přijali filmový režisér Jan Svěrák a brněnský
výtvarník Jakub Dvorský. Společně se setkali nad projektem filmu
Kuky se vrací, ve kterém se podařilo netradičně kombinovat hraný
a animovaný příběh plný fantazie,
akčních scén a vtipných dialogů.
Premiéra tohoto filmu, k němuž
Jan Svěrák napsal scénář a jehož
výtvarníkem byl Jakub Dvorský,
se uskutečnila 20. května 2010.
Jistě všichni již za tu dobu příběh
malého růžového medvídka
Kukyho poznali, ať už z filmové,
či knižní podoby. Nyní se mohou
podívat na návrhy, které předcházely zhotovování loutek a srovnávat je s následnou realizací.
Výtvarnou podobu jim vtiskl Jakub

Dvorský – nejenom hlavnímu
představiteli Kukymu, ale i dalším
loutkám, které s medvídkem prožívají velká dobrodružství.
Vedle těchto návrhů a rovněž filmových ukázek představuje
výstava také originály filmových
postaviček-loutek, prostorových
instalací, aut a dalších vybraných
filmových dekorací. Speciálním
kukátkem budou mít diváci možnost nahlédnout do pohádkové
atmosféry mikrosvěta uprostřed
lesa plného mechu a roztodivných kořenů.
Druhá část výstavy je zaměřena
na další oblast výtvarné práce
Jakuba Dvorského, který se již
delší dobu věnuje kresleným
návrhům k počítačovým hrám.
Jeho prvním experimentem byla
počítačová hra Samorost, která
byla publikovaná na webu. Pro
tvorbu počítačových her však byly
potřebné další profese, a proto
založil Jakub Dvorský v roce 2003
studio Amanita Design. Díky spolupráci s dalšími členy přibylo

zanedlouho druhé pokračování
hry Samorost2. Dnes jsou členy
rozšířeného týmu studia: vedle
výtvarníka a designéra Jakuba
Dvorského hlavní animátor Václav
Blin, hudebníka Tomáš „Floex“
Dvořák, zvukař Tomáš „Pif“ Dvořák, programátor David Oliva,
výtvarník Adolf Lachman a druhý
animátor Jaromír Plachý. Světově
úspěšnou se stala za nedlouhého
působení studia logická hra

Machinarium, která byla přijata
hráči s nadšením a která získala
několik mezinárodních ocenění.
Návrhy k této hře i k dalším (Questionaut, Na tu svatbu, Osada) tak
nechají diváky nahlédnout do příprav a zákulisí jejich tvorby. Sami
si pak můžete některé počítačové
hry na výstavě zahrát – překvapením budou ukázky z připravované hry Botanicula.

(red)

20 LET KLUBU

leden 2012

leden 2012

úterý 3. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

sobota 14. ledna 10.15 a 15.30 hod.
Bořík a spol.

středa 4. ledna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

pondělí 16. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

čtvrtek 5. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy

úterý 17. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

pátek 6. ledna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

úterý 17. ledna, 19.00 hod.
Improvizační večer

sobota 7 ledna, 10.15 a 15.30 hod.
Standa a dům hrůzy

středa 18. ledna, 9.30 hod.
Manon Lescaut

pondělí 9. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy
úterý 10. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy
středa 11. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy
čtvrtek 12. ledna 9.30 a 19.00 hod.
Starořecké báje a pověsti
pátek 13. ledna 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti

čtvrtek 19. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
Manon Lescaut
pátek 20. ledna, 9.30 hod.
Mrazík

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

úterý 3. ledna v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku?
Autorské čtení:Eva TALPOVÁ

úterý 31. ledna v 19.30 hod.
JAN BURIAN
V pořadu „Burianova kulturní ozdravovna“

úterý 17. ledna v 19.30 hod.
COWHILL
Jazz-funk

Změna programu vyhrazena!

středa 18. ledna v 19.30 hod.
KUZMICH ORCHESTRA
Výjimečný zpěv Doroty Barové s elektroakustickým neofolkem

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

čtvrtek 19. ledna v 19.30 hod.
K.R.BANDA a hosté
Blues
úterý 24. ledna v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Nirvana – legenda amerikého metalu
středa 25. ledna v 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu
čtvrtek 26. ledna v 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou tváří

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

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

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

PŮJČKA
od 50tis. do 2 000 000 Kč

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

Levné knihy - antikvariát u Semilassa
Palackého tř. 95, Brno-Královo Pole, tel.: 602 811 948, e-mail: xlagr@seznam.cz

Bez poplatků předem.

Prodej nových levných knih, antikvariátu, DVD, kalendářů,
drobných hraček, puzzle, plakáty, křížovky, osmisměrky,
harlequiny, gramodesky, staré pohlednice a mapy, atd.

Rychlé vyřízení. Nejsme linka 900.

otevřeno : pondělí–pátek 8–18 hodin, sobota 9–12 hodin

t.č. 728 722 600.

Zprostředkování od více investorů.
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www.antikvariatusemilassa.cz
SL 10 %
STĚHOVÁNÍ STANĚK
EV
VNITROSTÁTNÍ I MEZINÁRODNÍ A VEŠKERÉ VYKLÍZECÍ PRÁCE
A*
• stěhování břemen bez omezení hmotnosti se speciální manipulační

Navštivte náš neobyčejný obchůdek
s těmi nejlepšími světovými sýry.

Na přání vám s radostí připravíme sýrovou
mísu nebo dárkový koš.
Najdete nás na Palackého třídě 82 (zastávka Husitská)
každé Po–Pá 9–18 hod., So 9–12 hod.
Kontakt: +420 739 631 998, info@mujsyr.cz
*10 % z celého nákupu, platný do 30. 6. 2012 a uplatnitelný pouze u nás! Kupón odstřihněte a předložte při nákupu
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technikou (dílenské stroje, trezory, klavíry)
• široký vozový park (např. stěhovací vůz IVECO - 38 m3)
• stěhování RD, bytů, kanceláří, ﬁrem, archívů, skladů apod.
• stěhování uměleckých a starožitných předmětů
• kompletní balící služba, dodávky kvalitního obalového materiálu
• vyklízení všech prostor, likvidace pozůstalostí a odpadu všeho
druhu
• bezplatná poradenská činnost s následnou cenovou kalkulací
• celní deklarace
• krátkodobé a dlouhodobé skladování
• montáž a demontáž nábytkových sestav
• pojištění nákladu do 10 mil.
SLEVA

10 %

PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU SLEVA 10 % • TATO NABÍDKA NENÍÍ ČASOVĚ OMEZENA
Stahování Staněk, V Újezdech 6a, Brno-Medlánky

tel.: 541 240 082, mob.: 604 889 899
www.stahovanistanek.eu, e-mail: stanekbr@seznam.cz

rychle • levně • s pojištěním
...proběhne vždy jako laňka,
když zavoláte pana Staňka

