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Zelný trh již potřetí ožije vánočními trhy,
které připravila radnice MČ Brno-střed
Radnice městské části Brno-střed zve na
třetí ročník „Vánoc na Zelňáku“.Ty se letos
na Zelném trhu v centru Brna konají v termínu od 25. listopadu do 23. prosince
a nesou se v duchu pohádkových ladovských Vánoc. Slavnostní zahájení proběhne 25. listopadu v 18.00 hodin.
„Přiveďte svoje děti a uvidíte Vánoce jak ze
starých časů, kdy byly na stromečcích jen
svíčky, ořechy a slaměné ozdoby. Uvidíte kouzelné výtvory z rukou zručných řemeslníků
a poznáte staré zapomenuté vánoční zvyky,“
láká k návštěvě akce starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Zelný trh bude i letos zaplněn prodejními stánky a místy – celkem je jich téměř devadesát.

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.

Drobní řemeslníci a prodejci nabízí pestrou
škálu zboží a produktů, mezi nimiž návštěvníci
najdou vánoční ozdoby, svíčky, keramiku
a šperky, skleněné či dřevěné dekorace nebo
výrobky z kůže.
„Pokud jde o občerstvení, tak na vánočních
trzích nesmí chybět punč, medovina, svařené
víno či grilované a uzené speciality,“ doplňuje
výčet starosta Šťástka. Stánky budou otevřeny
denně od 9.00 minimálně do 19.00 hod. –
podle zájmu návštěvníků může být ale otevřeno až do desáté hodiny večerní.
„V pestrém doprovodném programu na pódiu,
které opět ozdobí betlém, budou k vidění hudební vystoupení, divadelní představení či
kejklířská čísla,“ říká Šťástka a dodává: „Navážeme také na seriál pravidelných večerníčků,
každý všední den v pět hodin odpoledne budou moci malí i velcí návštěvníci zhlédnout
třeba některou z pohádek Josefa Lady nebo
vyslechnout vánoční babičku, vyprávějící
z houpacího křesla.“ Svá vystoupení si připravily i děti ze základních a mateřských škol.
Pokračování na straně 10

je ze strany vedení města
dlouhodobě nadstandardní. To je fakt, který se
v médiích bohužel nezmiňuje. Zato se dočítáme, že
město Brno hodlá kulturu
v Brně zásadně omezit, či
dokonce zrušit. A to je samozřejmě nesmysl.
Pravdou je, že při přípravě rozpočtu města
na příští rok se hledají úspory, kde se dá.
Nepříznivá ekonomická situace totiž doléhá
i na Brno. Oproti minulým rokům chybí Brnu
takřka miliarda, což je asi desetina městského rozpočtu. Šetřit se tak bude v provozních výdajích města i na investicích. A také
v jednotlivých, na město navázaných příspěvkových organizacích, a to i těch kulturních. Kde a kolik, to bude otázka pro vedení
města v závěru listopadu. I přes plánované
úspory však bude Brno stále městem, kde
je oblast kultury výrazně preferována a kde
podíl finanční podpory města do oblasti kultury významně převyšuje podporu jiných
měst této oblasti, a to jak v České republice,
tak v metropolích Evropy. Jen pro srovnání
– zatímco Brno na kulturu (a tedy i např. na
provoz brněnských divadel) dává takřka
10 % z celkových výdajů města, Plzeň
a Ostrava podporuje kulturu necelými 7 %
a Praha dokonce pouze 3,5 %. Nebo jinak
– na jednoho obyvatele činí v rámci kultury
roční příspěvek Brna asi 2400 Kč, Plzeň
a Ostrava poskytují 1800 Kč a v Praze je to
pak asi 1500 Kč. I přes nutné šetření také
platí, že Brno nedopustí zrušení či likvidaci
brněnské operní scény. Snad se nakonec
povede v Brně táhnout za jeden provaz,
bude to ještě potřeba. Současné, i tak dramatické propady v příjmech městského rozpočtu a nalezení nutných úspor v jeho kapitolách jsme schopni vyřešit. „Oloupení“ Brna
o další téměř miliardu, jak to změnou zákona
o rozpočtovém určení daní navrhuje ministerstvo financí, by však již mělo pro naše
město fatální důsledky.

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Akce radnice

Radnice pozvala rodiny s dětmi na Den radnice a Zvířátkiádu
Rodiny s dětmi měly na přelomu září a října možnost strávit
dvě příjemná odpoledne s programem, který připravila radnice městské části Brno-střed
a její kulturní a vzdělávací středisko.
V den státního svátku, 28. září,
se konal již tradiční Den radnice.
Malí i velcí si mohli vyzkoušet
netradiční úřednické disciplíny,
prohlédnout si historické prostory
bývalého kláštera na Dominikánské 2 a pobavit se u divadelního

vystoupení a animačního programu s Machem a Šebestovou.
Hned v sobotu 1. října následovala Zvířátkiáda v parku u Polikliniky Zahradníkova. K vidění byli
tančící i záchranářští psi, poníci,
ovce, kůň, lama, draví ptáci, drobné domácí zvířectvo či ukázka
činnosti koňské záchranky. Další
zážitky pak přinesly různé soutěže a kvízy.
Více fotografií z těchto akcí
najdete na webových stránkách
radnice www.stred.brno.cz.

(red)
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Slavnosti vína a regionů zakončily 2. ročník slavností v centru Brna
Festival v centru dění, který
letos podruhé uspořádala radnice městské části Brno-střed,
zakončily v říjnu Slavnosti vína
a Slavnosti regionů.
Slavnosti vína umožnily větším
i menším vinařstvím, aby se
v centru města prezentovaly. Součástí akce byl i Svátek seniorů
dne 1. října (více informací na str.
7 tohoto čísla zpravodaje, pozn.
red.). I poslední ze čtyř akcí Festivalu v centru dění Slavnosti
regionů podpořila neziskový sek-

tor. „Tentokrát se na slavnostech
prodávala kniha Pavla Horny
Middlestone a z každého výtisku
šla část výtěžku ve prospěch
občanského sdružení Práh, které
nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc
a podporu při jejich začleňování
do běžného života,“ přiblížil dobročinný rozměr projektu starosta
Mgr. Libor Šťástka.
Druhý ročník Festivalu v centru
dění uspořádala radnice městské
části Brno-střed a její kulturní
a vzdělávací středisko.  (red)
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Hvězdárna na Kraví hoře opět otevřela návštěvníkům své brány

Nejen na pozorování hvězd
a Slunce, ale také na řadu zajímavých pořadů pro děti
a dospělé z oblasti astronomie,
geologie nebo klimatologie si
mohou Brňané zajít do zrekonstruované a od listopadu znovuotevřené brněnské hvězdárny.
Přestože již v říjnu proběhly různé
neoficiální návštěvy hvězdárny
uspořádané zejména pro obyvatele z okolí Kraví hory, otevření
pro veřejnost bylo stanoveno na
sobotu 12. listopadu.
Nejviditelnější změnou je zrekonstruovaná budova. Rozsah stavebních prací byl natolik zásadní,
že se fakticky jednalo o stavbu
nové kulturně vzdělávací instituce.
Třetina budovy byla zbourána, ze
zbývajících částí pak zůstaly jen
obvodové zdi.

Mnohem důležitější je ale vnitřní
vybavení. Pod odsuvnou střechou
návštěvníci najdou nové astronomické dalekohledy nabízející jedinečný zážitek z pozorování objektů blízkého i vzdáleného vesmíru.
Prosklená fasáda a velká terasa
zprostředkuje úžasné pohledy na
denní i noční Brno.
V sále exploratoria se návštěvníci
vydají na procházku fascinujícím
příběhem Sluneční soustavy.
Výraznou proměnou prošel také
sál malého planetária, který se
používá především ve večerních
hodinách, a přednáškový sál, nyní
speciálně uzpůsobený k předvádění nejrůznějších fyzikálních
experimentů.
„U příležitosti otevření Hvězdárny
a planetária Brno si její pracovníci
připravili celou řadu novinek. Tou
nejvýraznější je představení
Neuvěřitelné Brno, které obyvatele Brna seznámí s poněkud pře-

kvapivou podobou našeho města.
Diváci se přenesou například do
dob, kdy na území dnešního Brna
zuřila sopečná činnost nebo kdy
se zde proháněli obří žraloci.
V představení odhalíme i některá
tajemství brněnského podzemí,“
prozradil Pavel Gabzdyl, autor
představení.
Na to se mohou zájemci přijít
podívat v listopadu každý den
v 18.00 a 20.00 hodin.
Připravena je i interaktivní výstava
Příběh Sluneční soustavy, která
zprostředkuje moderní pohled na
okolí naší planety, možnost sáhnout si na meteority a s pomocí
audiovizuálního systému, který
nemá ve střední Evropě obdoby,
putovat napříč prostorem i časem.
Milovníci hvězdného nebe se
mohou těšit také na zbrusu nový
astronomický dalekohled se
zrcadlovým objektivem o průměru
350 milimetrů, který bude doplněn

také specializovaným dalekohledem na pozorování Slunce.
Nezapomnělo se ani na nejmenší
diváky. Pro děti starší pěti let je
přichystán pohádkový příběh
Copak děláš Sluníčko? vždy
v sobotu a neděli ve 14.00 a 16.00
hodin. „Snad každý z nás, když
byl malý, si představoval, čím
bude, až vyroste. Sluníčko v naší
nové pohádce nezůstalo pouze
u představ, ale začalo své sny
ihned realizovat. A tak se děti
mohou těšit na to, jak se Sluníčku
bude dařit při malování obrazů
anebo v běžeckém závodě,“
dodal David Koval.
Každý listopadový den v 19.00
hodin probíhá na hvězdárně za
jasného počasí pozorování večerní oblohy a v 17.00, 18.00, 19.00
a 20.00 hodin komentované prohlídky v exploratiu. Více informací
a rezervace vstupenek na
www.hvezdarna.cz.
 (red)

Knihovna Jiřího Mahena přivítala své nové čtenáře z prvních tříd

Ve čtvrtek 6. října se v Knihovně
Jiřího Mahena na Kobližné ulici
a na jejích pobočkách slavnost-

ně pasovali prvňáčci na rytíře
knih a čtenáře knihovny.

Akce proběhla v rámci projektu
na podporu dětského čtenářství
Poprvé do školy – Poprvé do
knihovny.
Slavnostní pasování se již tradičně konalo během Týdne knihoven,
který se uskutečnil od 3. do 9. října. Pro prvňáčky byl připraven
bohatý doprovodný program
a také možnost registrace zdarma.
„V Ústřední knihovně KJM se
v tomto období zaregistrovalo 768
prvňáčků (348 v Týdnu knihoven)
a na ostatních pobočkách 1016
prvňáčků (548 v Týdnu knihoven).
Pasováno bylo celkem 1183 dětí,
což je o 166 více oproti loňskému

roku,“ uvedla Mgr. Edita Vališová,
PR manažerka knihovny.
Doprovodný program projektu byl
letos zaměřen na zajímavá pracovní povolání.
Děti od 6 do 10 let se zapojily do
výtvarné soutěže Kam chodí táta
a máma do práce?, jejíž slavnostní ukončení a předání cen posvětila svojí přítomností v pondělí
31. října spisovatelka Ivona Březinová.
Podrobnosti k dalším akcím
knihovny jsou na stránkách
www.kjm.cz.


(red)
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Studenti změřili své síly v Plavecko-běžeckém poháru na Kraví hoře

První závod Plavecko-běžeckého poháru v Brně odstartoval
15. září již XI. ročník tohoto
seriálu závodů v rámci otevřeného mistrovství České republiky.
Závod se konal ve sportovním
areálu Kraví hora. Nejdříve proběhla plavecká část závodu v krytém bazénu a poté ve venkovní
části areálu vrcholil závod běžeckou částí. Poháru se zúčastnilo
celkem 93 dětí z devíti brněnských základních škol ve věku
9–15 let.
Souboj začal plaváním na 50
metrů, tato vzdálenost byla společná pro všechny soutěžní kategorie. Startovalo se přímo z vody

Akci

podpořila

(tedy bez startovního skoku).
„Plavecká část byla strhující
a časy závodníků vyrovnané.
Mnozí do první části závodu dali
veškeré síly,“ uvedla Jaroslava
Vilčková, ředitelka společnosti
Open Family, která závod pořádala.
Po plavání měli sportovci hodinovou pauzu, kterou využili pro
občerstvení a načerpání sil pro
běh. Tým pořadatelů sestavený
ze studentů Fakulty sportovních
studií brněnské Masarykovy univerzity mezitím připravil trať pro
běžeckou část a tým Open Family
vyhodnocoval výsledky plavání
a sestavoval pořadí, v němž
závodníci startovali do běžecké
části závodu. Délku trati určovala
věková kategorie závodníků. Nejmladší děti běžely 500 m, starší
1000 m.
Každý statečný závodník si
odnesl účastnický odznak
s logem brněnského Plavecko-

běžeckého poháru a malý věcný
dárek.
„Běžecká část závodu už tradičně
zcela zamíchala pořadím a často
ten, kdo doplaval v nejlepším
čase, nakonec nestál na stupních
vítězů. Z každé kategorie byli
vyhlášeni tři nejlepší závodníci,
kteří byli oceněni medailí a věcnými cenami, vítěz každé kategorie navíc obdržel dětské šampaňské. Úspěšné závodníky
osobně dekoroval Mgr. Libor
Šťástka, starosta městské části
Brno-střed, který nad akcí převzal
záštitu, a Petr Švancara, kapitán
fotbalového týmu FC Zbrojovka
Brno,“ vysvětlila ředitelka Vilčková.
Ani pedagogové, kteří s dětmi na
závod přijeli, neodešli s prázdnou.
Každý z nich obdržel malý dárek,
který jim bude připomínat přátelskou atmosféru závodu, slunečný
den a výkony malých sportovců.
„Letošního podzimního kola se

zúčastnila jedna tělesně handicapovaná závodnice, která výrazně vylepšila své výkony z podzimního závodu X. ročníku PBP.
Všichni jí přejeme další úspěchy
nejen v závodech PBP,“ dodala
ředitelka.
Na jaro 2012 je připraven druhý
závod XI. ročníku Plavecko-běžeckého poháru, na který jsou
zváni nejen ti, kteří se zúčastnili
kola podzimního, ale i všechny
ostatní školy a jejich závodníci.
Pořadatelem brněnského závodu
byla společnost Open Family za
účasti ředitele projektu Mgr. Romana Jaroše ze společnosti
R Team.
Informace o plánovaném jarním
závodě budou dostupné na
www.openfamily.cz/akce/pbp.php
stejně jako výsledky a fotografie
ze závodu podzimního.


(red)

Otevřené dveře v EkoCentru navštívily desítky nových zájemců
V úterý 27. září navštívilo prostory sdružení EkoCentrum
Brno kolem osmdesáti nových
zájemců o nabídku aktivit a služeb zaměřených na poznávání
přírody a ekologicky šetrný
životní styl.
Pestrý program nabídl například
setkání s autorkou publikace
Domácí lékárna, dílnu tvoření
z ovčí vlny, ochutnávku dobrých
a zdravých lahůdek nebo výstavu
ekologicky šetrné a zdravotně
nezávadné drogerie pro domácnost. Zájemci o vystavené šetrné
produkty si také mohli vyslechnout zasvěcený komentář vedou-

cí ekoporadny Gábiny Zavadilové.
„V současné době realizujeme
rozsáhlý projekt Celoroční environmentální poradenství a osvěta
dospělých 2011 za finanční podpory Ministerstva životního prostředí. Vedle každodenního ekoporadenského servisu například
doplňujeme nové tituly do naší
knihovny pro veřejnost, návštěvníkům čítárny jsme zpříjemnili
prostředí instalací nastavitelných
okenních žaluzií,“ řekla Zavadilová.
Účastníci akce se mohli seznámit
s nabídkou služeb ekoporadny
EkoCentra Brno, která je k dispozici tazatelům nejen v centru na
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Ponávce 2 v Brně, ale také například prostřednictvím internetu.
Stovky dotazů a drobných kauz,
které zkušení ekoporadci EkoCentra Brno pomáhají občanům
řešit, jsou důležitou každodenní
podporou občanů v jejich zájmu
a snaze chovat se šetrně k životnímu prostředí.
„Naši ekoporadci poskytují tazatelům cenný servis – kontakty na
zodpovědné instituce, realizační
firmy, zdroje podrobnějších informací k nejrůznějším tématům
a rady, jak postupovat v konkrétních situacích. Tazatelé se na nás
obracejí nejen při osobní návštěvě nebo telefonicky, ale stále čas-

těji i prostřednictvím internetové
poradny a diskuzního fóra na
www.ecb.cz. Takže již řadu let
radíme nejen Brňanům, ale lidem
z celé České republiky,“ doplnila
ekoporadkyně Gábina Zavadilová.
Zpestřením akce Úplně otevřené
dveře se stal nově zakoupený vermikompostér, který bude umístěn
v prostorách infocentra na Ponávce 2 v Brně. Jak vzniká kompost
z domácího odpadu za pomoci
malé kolonie žížal budou moci
sledovat nejen návštěvníci centra,
ale i další zájemci prostřednictvím
fotoreportáže na stránkách
www.ecb.cz.
 (red)
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Festival v parku přilákal v září do Lužánek 500 návštěvníků

V sobotu 17. září patřil park
v Lužánkách prvnímu ročníku
multižánrového a hravého Festivalu v parku.
Akci uspořádalo Středisko volného času Lužánky, profesionální
organizace volnočasových aktivit
pro děti a mládež, spolu s dalšími
sdruženími, jako například Centrem pro rodinu a sociální péči,

společností pro fair trade Na Zemi
nebo Veřejnou zelení města Brna.
Cílem organizátorů je vybudovat
v Brně městský festival komunitního charakteru vhodný pro celou
rodinu a vytvořit tak netradiční
celodenní program naplňující volný čas pro celou rodinu pohromadě, setkání dětí, rodičů, ale i mladých lidí a prarodičů v kontextu
hravého prostředí. Program tvořila

hudba, divadla a bohaté doprovodné aktivity.
V dalších letech chtějí organizátoři festival opakovat a rozšiřovat
o takové aktivity, o které budou
mít návštěvníci zájem. První ročník proběhl úspěšně a bez komplikací. Všichni účinkující vystoupili
a během odpoledne přilákaly festivalové prostory cca 500 návštěvníků. Záštitu nad akcí převzal sta-

rosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.

(red)
Foto Jakub Caha

Akci

podpořila

První ročník Svátku seniorů v Brně přivítal 15 tisíc diváků

Tisíce úsměvů, bouřlivé ovace
a dobrá nálada doplněná hřejivými slunečními paprsky.
Taková byla atmosféra historicky prvních brněnských oslav
Svátku seniorů v sobotu 1. října
na náměstí Svobody.
Bohatý kulturní program se konal
v centru Brna už od desíti hodin
ráno. Vystoupily mažoretky Kalimero, folklorní soubor Iskerka či
Jožka Šmukař s cimbálovkou.
Nejvíce očekávaná kulturní

vystoupení přišla na řadu po
poledni. Nejen seniory pobavily
ve dvou pásmech Květa Fialová
a Naďa Konvalinková (rozhovor
s herečkou na straně 26 tohoto
čísla zpravodaje, pozn. red.),
publiku zazpíval a pobavil hoVladimír Hron a návštěvníci si také
užili koncert Pavla Dobeše a kombinované pásmo Nadi Urbánkové.
„O oslavách Mezinárodního dne
seniorů jsem se poprvé dozvěděla až letos tady a velmi se mi ta
myšlenka líbí. Rozhodně bychom

měli seniory více začlenit do běžného života, více se jich ptát
a více jim naslouchat,“ sdělila
Naďa Konvalinková.
Sobotní akci si pochvaloval i Vladimír Hron. „Vypadá to tady báječně! Spousta stánků, zajímavý program a slunečné počasí, to mi
připomíná tradiční poutě, které
mám moc rád. Je třeba se radovat
z takových krásných akcí právě
na podzim, kdy na některé lidi
padají chmury,“ zdůraznil Hron.
To, že podzim života i podzim jako

roční období mohou být krásné,
je přesvědčena i Naďa Urbánková. „Myslím, že je to v člověku
samotném už od rána. Chce to
přijít do koupelny a ty spadlé koutky si zvednout. Hned je den příjemnější,“ prozradila svůj recept
na dobrou náladu Urbánková.
Cílem oslav je rozšířit povědomí
o tomto svátku a založit z akce
tradici.


(red)
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Stalo se v naší městské části

Konference o dobrovolnictví se těšila velké zahraniční účasti

Město Brno hostilo ve dnech 13.
a 14. října mezinárodní konferenci Dobrovolnictví mladých lidí
v sociálních službách, která v prostorách Staré radnice přivítala
zahraniční účastníky z Kaunasu,
Poznaně, Leedsu, Stuttgartu,Vídně, Lipska a Charkova.
Cílem konference bylo představit
příklady dobré praxe dobrovolnických organizací u nás a v zahraničí a zároveň porovnání spolu-

práce dobrovolnických organizací
s místní samosprávou v jednotlivých městech.
Zastoupeny byly příklady dobrovolnických center s více než šedesátiletou tradicí, stejně jako i nově
vznikající zařízení, která hledají
nové cesty a perspektivy. Důležitost správné motivace a aktivního
přístupu zdůraznil vedoucí odboru školství z Poznaně, účastnice
z Kaunasu zase poukázaly na
potřebu porovnání metodiky dob-

rovolnických organizací. „Věříme,
že kontakty, které jsme měli možnost během konference navázat,
s postupem času ještě prohloubíme a obohatíme tak naši činnost. Jsme velmi rádi, že naše
pozvání přijalo tolik zahraničních
účastníků, protože právě jejich
zkušenosti jsou pro nás velmi
cenné a rozvíjející,“ uvedla po
skončení konference ředitelka
organizace Ratolest Brno, Lucie
Kudrnová Vosečková.

Konferenci uspořádalo v rámci
Evropského roku dobrovolnictví
2011 občanské sdružení Ratolest
Brno s finanční podporou statutárního města Brna a městské
části Brno-střed. Účastníci vyslechli celkem 15 příspěvků a zúčastnili se dle vlastní volby jednoho ze tří workshopů v brněnských
organizacích, jež angažují dobrovolníky.

(red)
Foto Zdeněk Kolařík

Mezinárodní konferenci o koktavosti zakončila divadelní hra

U příležitosti Mezinárodního
dne porozumění koktavosti
(International stuttering awareness day) uspořádalo Občanské sdružení LOGO konferenci
k tématu, které je v posledních
letech velice aktuální, a tím je
inkluze.
Inkluze v širším smyslu znamená rovné podmínky pro všechny

účastníky vzdělávacího procesu.
Konference byla přínosná a bohatá na informace, protože zde prostřednictvím přednášejících byly
zastoupeny všechny odbornosti,
které mají k tomuto zásadnímu
tématu co říct. Zúčastnila se
PaedDr. Zuzana Kaprová, která
zastupovala MŠMT. Vzdělávací
instituci reprezentovaly zejména
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.,
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proděkanka a vedoucí katedry
speciální pedagogiky na MU, která vystoupila společně s doc.
PaedDr. Miroslavou Bartoňovou,
Ph.D., a doc. PaedDr. Jiřinou
Klenkovou.
Příspěvky jednotlivých odborníků
vycházely z jejich klíčových
odborností, tudíž měli účastníci
možnost detailně nahlédnout do
jednotlivých odvětví inkluze.
S praktickými zkušenostmi vystoupili zejména Mgr.Pavla Baxová a Mgr. Miroslav Vosmik, kteří
velice poutavým způsobem
popsali praktický význam inkluzivního vzdělávání, to vše mimojiné za pomoci dokumentárního
filmu.
Za Soukromou kliniku LOGO
vystoupily se svými tématy PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., přednostka kliniky, a PhDr. Petr Staníček, primář logopedického
oddělení na zmíněné klinice, kteří
popsali danou problematiku
z logopedického hlediska, které
je nosné pro každý ročník této
konference.

Zahraniční zastoupení reprezentovala tentokráte Camille Latimier,
která pojala dané téma na úrovni
celého světa. Závěrečnou tečkou
bylo dramatické vystoupení
Divadla GO, tedy divadelního
souboru mladých balbutiků, pod
vedením PhDr. Petra Staníčka
a zejména Bc. Manuela Elvíra,
který je autorem i samotným protagonistou této divadelní inscenace. Balbutici, kteří vystoupili
v rámci divadelní hry, byli velice
příjemným zpestřením konference a dokázali ukázat všem
zúčastněným, že jsou schopni brilantních hereckých výkonů. Konference dopadla dle slov samotných účastníků velice dobře
a splnila nejenom svoji odbornou
roli, ale i osvětové poslání.

(red)

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

Podpis
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Informace z radnice

Vánoce na Zelňáku okouzlí centrum už potřetí adventní náladou
Vánoční trhy a akce v městské části Brno-střed
Brněnské Vánoce
náměstí Svobody, Stará radnice
a podzemí Brna
25. 11.–23. 12. 2011
Vánoce na Zelňáku
Zelný trh
25. 11.–23. 12. 2011
Vánoce na Moraváku
park na Moravském náměstí
25. 11.–23. 12. 2011

Vánoční trhy
areál Veletrhů Brno
9.–18. 12. 2011
Vánoce na radnici Brno-střed
Společenské centrum radnice
Brno-střed
23. prosince 2011
19. Vánoce
na brněnské radnici
Nová radnice
23. prosince 2011

Více informací na stranách 28 a 29 tohoto čísla zpravodaje.

Pokračování ze strany 1
Více informací o „Vánocích na
Zelňáku“ a doprovodný program
je možné najít na webových stránkách www.vanocenazelnaku.cz.
„Tyto tradiční vánoční trhy jsou
pokračováním naší snahy vrátit

do centra města život, učinit z něj
místo, které bude pestré, zábavné
a živé. Místo, v němž se lidé
budou cítit dobře, ať už zde žijí
nebo je sem zavedly zájmy či
povinnosti. Naplňujeme tak slogan městské části Brno-střed,

který zní Pestrý život v centru
dění,“ popsal již dříve aktivity
městské
části
Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka. Jím vedená
radnice již letos na brněnských
náměstích uspořádala například
Velikonoční slavnosti, Sportovní

dny, prázdninový hudební projekt
Music point či podzimní Festival
v centru dění, který během měsíce nabídl Slavnosti piva, Slavnosti
jídla, Slavnosti vína a Slavnosti
regionů.

(red)

Vánoční osvětlení v Brně rozsvítí stejně jako vloni EKOLAMP
Vánoční výzdoba se v Brně
rozsvítí začátkem Adventu.
Ekologickým partnerem osvětlení je společnost EKOLAMP,
která zajistí recyklaci vysloužilého osvětlení pro město
i brněnské domácnosti. V Brně
je pro recyklaci vytvořeno více
než 70 sběrných míst. Brňané
mohou soutěžit o rozsvícené
vánoční stromky www.rozsvitimevasevanoce.cz.
Vánoční osvětlení v Brně na Zelném trhu se jako každý rok rozsvítí před začátkem Adventu,
tedy 25. listopadu. I letos bude
ekologickým partnerem vánočního osvětlení „Vánoc na Zelňáku“ společnost EKOLAMP, která
pro město zajišťuje recyklaci
a ekologickou likvidaci úsporných
světelných zdrojů a průmyslových svítidel.
Klasické sváteční osvětlení spotřebuje denně energii, kterou by
vyprodukovala malá vodní elektrárna. Proto i Brno postupně
nahradilo klasické žárovky úspornými. „Osvětlení s tradičními
žárovkami spotřebuje až osmkrát
více energie než osvětlení
s úspornými LED světelnými

zdroji. Mají životnost až 100 000
hodin a počáteční investice se
tak díky energetickým úsporám
rychle vrátí,“ vysvětluje Alexandr
Hanousek, jednatel společnosti
EKOLAMP, která zajišťuje ekologickou recyklaci použitých světelných zdrojů.
Vánoční osvětlení ani úsporné
zářivky do koše nepatří
Když úsporné světelné zdroje
doslouží, měly by být recyklovány
a nikoli skončit v běžném odpadu.
Úsporné zářivky, výbojky či LED
světelné zdroje totiž obsahují
řadu cenných kovů a jiných druhotných surovin, které se vrátí do
výroby. Kompaktní nebo lineární
úsporné zářivky navíc obsahují
malé množství toxické rtuti, která
při nesprávné likvidaci zbytečně
zamořuje životní prostředí.
„Úsporné zářivky patří spolu
s dalším elektroodpadem do
sběrných dvorů či je lze odevzdat
zdarma k likvidaci v každé prodejně elektra,“ upozorňuje Alexandr Hanousek.
V současné době je v Brně vytvořeno více než 70 sběrných míst,
kam občané mohou vysloužilé
zářivky odnést. „Sběrné nádoby
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jsou určeny pro zpětný odběr
úsporných kompaktních zářivek,
výbojek, lineárních zářivek a světelných zdrojů s LED technologií,“
vysvětluje Alexandr Hanousek.
Aktuální informace o sběrných
místech v celém Jihomoravském
kraji a otevírací době jsou k dispozici na www.ekolamp.cz.
Sběrné nádoby včetně dalších
materiálů potřebných ke zřízení
sběrného místa jsou dodávány
zcela zdarma a společnost EKOLAMP nabízí navíc i motivační
finanční bonusy. „Je proto řada
důvodů, aby se do sběru vysloužilých úsporných zářivek v Brně
zapojilo více institucí a organizací,“ dodává jednatel EKOLAMPu
Alexandr Hanousek.
Brňané mohou soutěžit o rozsvícené vánoční stromky
Šíření povědomí o recyklaci
vysloužilých úsporných žárovek
podpoří v Brně vědomostní soutěž „Rozsvítíme Vaše Vánoce“.
Soutěžící musí v období mezi
16. listopadem až 16. prosincem
správně vyplnit krátký kvíz na
webu www.rozsvitimevasevanoce.cz.
„Mohou vyhrát vánoční stromek

v květináči s velkou sadou krásných ozdob a moderním LED diodovým osvětlením nebo zaslat
Vánoční přání. Je připraveno 10
výher,“ říká Radoslav Chmela,
zástupce společnosti EKOLAMP. Stromek lze pěstovat pro
příští vánoční svátky anebo jej
vysadit do volné přírody.
O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla
v roce 2005 založena tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial
a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP
vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých
osvětlovacích zařízení, jejich
zpracování včetně následného
materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. Více
informací na http://www.ekolamp.cz.

(red)

Ekologický partner
vánočního osvětlení

Informujeme

Brněnský architektonický manuál Na Veveří je 140 parkovacích míst
Meziválečnou architekturu z let
1918–1945 pomůže lépe poznat
nedávno spuštěný Brněnský
architektonický manuál (BAM).
Městskou částí Brno-střed prochází jedna ze stezek.
Manuál obsahuje veřejně přístupnou internetovou databázi na
stránkách bam.brno.cz, tištěnou
mapu (k dispozici v Domě umění
města Brna a v Turistickém informačním centru města Brna),
audionahrávky (mp3 přehrávače
s nahrávkami k zapůjčení tamtéž)
a orientační značení na chodnících před jednotlivými objekty,
které byly do projektu zařazeny.
Databáze nabízí 400 architektonických objektů s údaji o jejich přesné adrese, GPS souřadnicích,
MHD zastávkách v blízkosti, případně o jejich památkové ochraně
a zpřístupnění pro veřejnost.
Internetové stránky poskytují
interaktivní mapu Brna, která
umožní snadné vyhledávání
objektů a plánování tematických
procházek po jedné z devíti
navržených tras nebo sestavení
vlastní architektonické stezky.
Městskou částí Brno-střed prochází jedna ze stezek. Na chodnících před vybranými domy bylo
instalováno orientační značení
s údaji o webových stránkách,
tedy bam.brno.cz, a s unikátním
číselným kódem. Podle tohoto
kódu je možné si vyhledat na
internetu údaje o vzniku stavby,
autorovi a přečíst si krátký text
o její historii (v češtině, angličtině
i němčině). Stejné informace si
lze poslechnout i v audiopodobě
díky zmíněným zvukovým nahrávkám přímo na stránkách

bam.brno.cz pomocí zapůjčeného mp3 přehrávače (jednotlivé
nahrávky v nich lze spustit taktéž
podle číselného kódu).
Audioprůvodce je namluven
brněnskými herci a dalšími
významnými osobnostmi brněnského kulturního života, jako je
například Simona Peková a Cyril
Drozda z HaDivadla.
BAM umožňuje každému zájemci
naplánovat si poznávací vycházky po nejcennějších památkách.
Díky možnosti dalšího doplňování
databáze může vzniknout ucelený program, který zájemcům
nabídne procházku po architektuře od vzniku moderního Brna
až po současnost.
Projekt Brněnské architektonické
stezky vznikl ve spolupráci statutárního města Brna a Domu umění
města Brna díky finanční podpoře
Evropských fondů pro regionální
rozvoj. Od října roku 2011 je tak
pro všechny zájemce k dispozici
průvodce architektonickými stezkami Brněnský architektonický
manuál (BAM) obsahující internetovou databázi, tištěnou mapu
a orientační značení.
Autorem a odborným garantem
projektu je historik architektury
a ředitel Domu umění města Brna
Rostislav Koryčánek. Spoluautorkami koncepce Brněnských architektonických stezek jsou historičky architektury Petra Hlaváčková
a Šárka Svobodová. Odborné
konzultace při tvorbě textů poskytli Jan Tabor (forum experimentelle
architektur, Vídeň), Milena Flodrová, Lenka Kudělková (Muzeum města Brna) a Jindřich
Chatrný (Muzeum města Brna).

(red)

Parkoviště na ploše mezi ulicemi Zahradníkova a Hrnčířská je od dubna opatřeno
závorovým systémem. Závory
jsou z provozních důvodů
spuštěné i v době, kdy je parkování zdarma.
Komplikovanou parkovací situaci
v blízkosti Konečného náměstí
a nedaleko Právnické a Filozofické fakulty má řešit parkoviště
na Veveří. Poskytuje 140 parkovacích míst, jejich obsazenost je
možné sledovat online na stránkách www.bkom.cz/parkoviste/.
Parkování je zpoplatněno pouze
ve všední dny v době od 7.00 do
18.00 hodin a v sobotu od 7.00
do 13.00 hodin. Mimo uvedené
hodiny, v sobotu odpoledne

Nečestní prodejci
elektřiny a plynu
Policie upozorňuje na přibývající stížnosti občanů, které se
týkají nekalých praktik některých prodejců elektřiny a plynu.
Zástupci společností navštěvují
občany v bytech či domech
a požadují uzavření nových
smluv. Někdy přitom nepravdivým
způsobem informují zákazníky
o podmínkách dodávek energií
nebo o tom, za jakého dodavatele
vystupují. Z uvedených důvodů
policie žádá občany, aby pečlivě
vyhodnotili veškeré nabízené
podmínky a smlouvu podepisovali
s rozvahou po důkladném přečtení.

(red)

a celou neděli je parkování zdarma. Prvních 30 minut parkování
je zdarma, hodina stojí 10 Kč,
dvě hodiny 30 Kč, tři hodiny
50 Kč a každá následující započatá hodina přijde na dalších
30 Kč.
Závorový systém je nastaven tak,
že je nutné si i v době bezplatného parkování vyzvednout
v zařízení lístek a ten pak opět
použít k otevření závory, přestože není nutné zaplatit.
Parkoviště na Veveří je nejlevnějším ze tří parkovišť v centru
města, která jsou vybavena
závorou. Další z nich je umístěno
u Besedního domu a u autobusového nádraží naproti hotelu
Grand.

(red)

Dny otevřených
dveří v teplárnách
V měsíci listopadu mohou
hned dvakrát zájemci navštívit Teplárny Brno.
Dny otevřených dveří se
uskuteční 25. listopadu od
12.00 do 18.00 a dne 26. listopadu od 9.00 do 14.00
hodin. Zájemci se mohou
podívat do následujících provozoven:
Špitálka 6; Červený mlýn,
Cimburkova 2; Obřanská 60;
Rybářská 4; Svážná 27;
Teyschlova 33
Více informací na
www.teplarny.cz.


(red)

Moravské zemské muzeum pořádá první vánoční bazar
Na první adventní sobotu 26. listopadu se bude v Dietrichsteinském paláci pořádat bazar
z dvacet let starých věcí, které
lidé donesli k prodeji.
„Půjde o možnost nabídnout
a koupit netradiční vánoční
dárek. Podmínkou bylo, že se
vybíraly věci více jak 20 let staré
a v zachovalém stavu. Nejedná

se tedy o oblečení. Nabízené
předměty ocení pod vánočním
stromečkem například sběratelé
a pamětníci,“ uvedla Eva Pánková, tisková mluvčí Moravského
zemského
muzea.
Součástí vánočního bazaru
bude i prodej hraček, které
v muzeu zůstaly z výstavy Koloniál u pana Bajzy. „Jde o hračky,
u kterých je třeba jenom trochu

pomačkaná krabice, jinak jsou
zavřené a nic jim není. Budeme
je prodávat za velice výhodné
ceny, výtěžek půjde na restaurování, resp. rekonstrukci kočovného loutkového divadla pro
sbírky Oddělení dějin divadla
MZM. Stejně tak chceme nabídnout za vyloženě výprodejové
ceny knihy z produkce MZM,“
dodala Pánková. Bazar pro-

běhne 26. listopadu od 10.00 do
16.00 hodin v Přednáškovém
sále Dietrichsteinského paláce
na Zelném trhu 8 v prvním patře.
Odpoledne bude pro návštěvníky
a účastníky bazaru připraven
koncert v přednáškovém sále
Dietrichsteinského paláce. Akce
bude zdarma, aby tak lidé pocítili
náladu prvního adventního dne.

(red)
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Informujeme

Fotograf Jan Cága získal dvě ocenění na Czech Press Photo 2011

Fotograf Moravského zemského muzea Ing. Jan Cága zabodoval v sedmnáctém ročníku
prestižní fotožurnalistické soutěže Czech Press Photo 2011.
Umístil se hned ve dvou soutěžních kategoriích. První místo získal v kategorii Reportáž za sérii
fotografií „Toxické bahno v Maďar-

sku“ a druhé místo v kategorii
Sport za sérii fotografií „Kriket
v Indii“.
Soutěže se zúčastnilo 288 fotografů s trvalým bydlištěm v České
a Slovenské republice s celkovým
počtem 3744 fotografií.
Fotografií roku se stalo „Křišťálové
oko“ od Stanislava Krupaře
z Reflexu, která byla pořízena

Novináři mají svoji publikaci
Knihu Novinářem v Brně vydalo s podporou radnice Brno-střed občanské sdružení
Moravskoslezský kruh.
Kniha představuje souhrnnější
pokus o vystižení dobové atmosféry a poměrů v brněnských
redakcích od počátku minulého
století po nedávný dnešek.
Jedná se o vzpomínky autorů již
nežijících i současných novinářů,

Projekt

podpořila

literátů či historiků na život
v brněnských redakcích a lidi
kolem nich. Brno bývalo kulturním
centrem a mělo vyspělou novinovou a časopiseckou produkci.
Leckteré významné osobnosti se
v Brně objevily proto, že přišly pracovat do redakce zdejších periodik. V knížce se píše např. o Lidových novinách nebo Svobodném
slovu. Publikaci Novinářem v Brně
doprovázejí kresby Jana Steklíka
a vkusnou úpravu jí dal Boris Mysliveček. Stojí 160 korun a prodává
se u Ženíška v Alfa pasáži
a v Academii a je i v některých
internetových knihkupectvích.

(red)
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v nepokojích na severu Čech, ve
Varnsdorfu. Titul „Fotografie roku“
je hlavní cenou soutěže. Uděluje
se fotografii, kterou mezinárodní
porota soutěže hodnotí nejvýš
z hlediska novinářských kvalit
(aktuálnosti, informativnosti,
výmluvnosti, pohotovosti), má
vynikající úroveň estetickou
a symbolizuje závažné téma roku.

Výstava Czech Press Photo 2011
se koná od 15. listopadu 2011 do
31. ledna 2012 v Křížové chodbě,
Rytířském sále a románsko-gotických prostorách Staroměstské
radnice v Praze.


(red)
Foto Jan Cága

Týden rané péče nejen pro zrakově postižené
V týdnu od 21. do 27. listopadu bude v celé republice probíhat informační kampaň
Týden rané péče.
Pořádá ji nezisková organizace
Společnost pro ranou péči, která pomáhá rodinám, v nichž vyrůstá dítě s postižením zraku.
Ta ve své praxi poskytuje podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě raného věku
(0–7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším
postižením.
Pracovníci dojíždí k rodině

domů, vozí s sebou nápady
a informace stejně jako speciální hračky a pomůcky. Učí dítě
dívat se na svět či využít ostatních smyslů k poznávání svého
okolí. Vymýšlí spolu s rodiči aktivity a hry vhodné pro rozvoj
dítěte.
Zájemci mohou přijít v úterý
22. listopadu do Střediska rané
péče na Nerudově 7 v Brně, kde
je čekají od 9.00. do 17.00 hodin
otevřené dveře a pracovníci
ochotní odpovídat na všechny
otázky. Více informací na
www.ranapece.cz.
 (red)

Naše školy

Lužánky patřily maratónu a malým běžcům nejen ze ZŠ Kotlářská
Poslední den v září, podzimní
počasí, sluníčko, žádné obavy
z deště. Maratón, který pořádá
každoročně ZŠ Kotlářská pro
děti 1. stupně, mohl začít.
V letošním roce se do soutěže přihlásilo pět štafet – děti ze ZŠ Botanická, ze ZŠ Novoměstská, ze ZŠ
Husova, ze ZŠ Herčíkova a z pořádající školy ZŠ Kotlářská. Pět
štafet, v každé 84 dětí, každá štafeta musí uběhnout 42 km, každý
běžec 500 m, celkem 420 dětí
z 1.–5. ročníku. Běh, který pořádá

v rámci Dnů pro zdraví ZŠ Kotlářská, běh, který nám připomíná
naši bývalou milou kolegyni Aničku Koporovou, která stála u zrodu
tohoto závodu před osmi lety
a která již není mezi námi.
Závod úspěšně skončil, mohli
jsme konstatovat, že další ročník
našeho maratónu se vydařil. Myšlenku Dnů pro zdraví, které pořádá
kancelář města Brna a do kterých
náš maratón patří, tento běh
naplňuje. Vždyť děti, které si
zaběhly svých 500 metrů, by samy

od sebe takovou vzdálenost neběžely. Dokázaly si, že to jde. A co
říci o těch nejmenších? Prvňáčcích? Byl to jistě jejich první tak
dlouhý závod. A zvládli ho na
výbornou, vždyť před dvěma měsíci byli ještě v mateřské škole!
Velkou radost nám udělal i místostarosta Brna-střed, pan PhDr.Tomáš Jilčík, který nejen, že závod
odstartoval, ale našel si čas a přišel se podívat i na závěr celého
závodu. Byl nadšený z atmosféry,
z dětí, z celého závodu – tak jako
my všichni.

A jak to všechno dopadlo? Poprvé
nevyhrála pořádající škola, ale
porazila ji ve výborném čase ZŠ
Herčíkova. Na 1. místě tedy v letošním ročníku skončila ZŠ Herčíkova s časem 3:00:03, před ZŠ
Kotlářskou s časem 3:00:40, na
třetím místě skončila ZŠ Botanická s časem 3:07:52, na 4. místě
ZŠ Husova s časem 3:08:32 a na
5. místě ZŠ Novoměstská s časem 3:13:55.
Rekord závodu, čas štafety z roku
2006, nebyl překonán. Tehdy děti

uběhly 42 km za 2:56:50. Snad
se to podaří někdy v příštím ročníku. Za zmínku určitě stojí nejlepší časy běžců. Nejrychleji svoji
trasu uběhl Lukáš Cigánek ze ZŠ
Kotlářská v čase 1:41, Petr Pazourek ze ZŠ Husova v čase 1:42,
Marek Purč ze ZŠ Herčíkova
v čase 1:44, Jan Soukup ze ZŠ
Kotlářská s časem 1:44, Vojtěch
Šácha v čase 1:45 ze ZŠ Kotlářská. Z dívek byly nejrychlejší Veronika Štůsková ze ZŠ Kotlářská
s časem 1:47, Veronika Valošková
s časem 1:49 ze ZŠ Novoměstská
aVeronika Jandová ze ZŠ Husova
s časem 1:49. Gratulujeme
k výborným výkonům a všem běžcům a běžkyním za účast. Poděkování patří i pedagogům ze
zúčastněných škol. Za to, že se
svými dětmi na závod přišli a své
žáky výborně připravili. Těšíme se
na další ročník, devátý ročník,
téměř jubilejní.
Úspěšné pořádání závodu se
neobejde bez dobrovolníků z řad
učitelů a vychovatelek pořádající
školy. Neobejde se bez šikovných
žáků, kteří vytvoří kulisu závodu

a fandí všem ve smyslu fair play
a svým povzbuzováním závodníky vyburcují k vynikajícím výsledkům. Atmosféra závodu byla
výborná a sami závodníci museli
cítit podporu svých spolužáků
i ostatních přihlížejících, ať již ze
strany žáků svých škol, soupeřů
a nebo dokonce i široké veřejnosti, která také podpořila malé i větší
závodníky.
Žáci 5. ročníků školy ZŠ a MŠ
Brno, Kotlářská 4 pomohli po
dokončení závodu s odstraněním
odpadků v okolí trasy a svojí aktivitou příjemně překvapili spolužáky i učitele. Žáci 9. ročníků
pomohli při zapisování výsledků
a organizačních záležitostech
závodu a svým příkladným chováním i ochotou pomoci byli ostatními učiteli velice kladně hodnoceni a patří jim velké poděkování.
To vše v krásném prostředí lužáneckého parku a s podporou
Centra volného času v Lužánkách.

Mgr. M. Schwabová
a Mgr. H. Přichystalová,
ZŠ a MŠ Kotlářská

Dětský muzikál Streetlight na Křídlovické zhlédly tisíce diváků
Na základní škole Křídlovická
probíhal minulý školní rok projekt Silní bez násilí, který byl
zaměřen na podporu pozitivního sociálního klimatu na školách a na prevenci šikany
a násilí mezi dětmi.
Projekt získal podporu MŠMT
a Evropského sociálního fondu
a v období září 2010 až březen
2013 je postupně realizován
v devíti krajích ČR. Naše škola

byla první z devíti škol, které se
projektu zúčastnily. Projekt dále
postupně probíhá v Jihlavě, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad
Labem, Zlíně, Ostravě, Šumperku
a Hradci Králové.
Základní myšlenkou projektu bylo
pomocí zážitkových technik,
modelových situací, hudby a tance pracovat na posílení sebevědomí dětí, dodat jim odvahu a případně vzor pro řešení násilí
a šikany v jejich bezprostředním

okolí.Tento program primární prevence se nezaměřil výhradně na
agresora či oběť, ale kladl si za
cíl oslovit především nečinně přihlížející většinu.
Projekt se skládal ze čtyř modulů.
První byl založen na spolupráci
týmu psychologů a dalších
odborníků s pedagogy, kteří byli
seznámeni s dějem muzikálu
a společně se zabývali tématy
sebedůvěry, násilí, šikany, zaujetí postoje k šikaně. Druhým

modulem byla tříměsíční práce
učitelů s dětmi, při níž žáci s hlavními myšlenkami projektu pracovali ve všech vyučovacích předmětech.
Stěžejní klíčovou aktivitou byl
dubnový projektový týden, ve kterém se žákům školy věnovali
zahraniční lektoři hudební skupiny Gen Rosso a společně
připravili muzikálové veřejné
představení „Streetlight“. VystouPokračování na straně 14
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Naše školy

Pokračování ze strany 13
pení navštívily přes dva a půl tisíce návštěvníků.
Čtvrtým modulem projektu byly
velmi důležité následné aktivity.
Vytvářel se prostor a podpora pro
iniciativy dětí, které myšlenky tohoto projektu natolik zaujaly, že se

chtějí dále zabývat šířením poselství, jež tento projekt přináší.
Ve středu 28. září vystoupila mezinárodní skupina Gen Rosso opět
v České republice, tentokrát
v Jihlavě. Skupina dvaceti pěti
žáků naší školy odjela na třídenní
pobyt již v úterý 27. září. Součástí

jejich návštěvy bylo i vystoupení,
které zahájilo předprogram muzikálu Streetlight na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě. Ve středu
je podpořila další početná skupina
žáků a pedagogů naší školy účastí na muzikálovém představení.
V Jihlavě jsme slavnostně předali

maskota projektu a popřáli dalším
školám příjemné chvíle při realizaci muzikálu, jenž byl pro naši
školu velmi přínosný a pro většinu
účastníků nezapomenutelný.

Mgr. Helena Králová,
Mgr. Pavlína Trnková,
ZŠ Křídlovická

Školní družina na Úvoze prožila s dětmi dva barevné týdny

městském táboře, který pro ně
připravily vychovatelky ŠD při
ZŠ Úvoz Brno-střed.

Začátek školního roku je za
námi, počasí dává jasně najevo,
že je tu podzim, ale děti z Úvozu

se mohou ještě „ohřát“ při prohlížení fotografií a vzpomínání
na dva týdny prožité na pří-
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V červencovém i srpnovém
barevném týdnu nám přálo počasí, a tak jsme většinu času trávili
na výletech do okolí Brna. Kromě
návštěvy ZOO Brno, kterou
máme jednou ročně zdarma
(jsme již počtvrté adoptivními
rodiči), jsme navštívili Mariánské
údolí, Brněnskou přehradu, Špilberk, rekreační oblast Pálavu
a aquapark v Blansku. Užili jsme
si turistiku, koupání, minigolf,
sportovní aktivity na dětských
hřištích, ale i odpočinek při klidových aktivitách během dne.
Spokojenost byla na stranách
rodičů, dětí i vychovatelek. Velice

nás potěšilo, že spokojení byli
i rodinní příslušníci dětí žijící
v zahraničí (Itálie, Holandsko),
kteří se letos našeho tábora
zúčastnili. Každý účastník si
odnesl domů CD plné fotografií
a někteří dárek pro maminku –
kytku ve vlastnoručně upleteném
košíku. Více na www.zsuvoz.cz
(školní družina – fotogalerie).


Ivana Švomová
a kol. vych ŠD

Zřizovatelem
škol je

Názory

První čtvrtina volebního období je za námi
Vážení spoluobčané, naplnil se
rok
působení
naší staronové
koalice,
která
vzešla z voleb do
zastupitelstev
měst a obcí v říjnu minulého roku. Městskou část,
jak jistě víte, vede starosta
Mgr. Libor Šťástka (ODS). ČSSD
má dva místostarosty – mne
a PhDr. Tomáše Jilčíka, ODS
pana JUDr. Otakara Bradáče.
Úkolem místostarostů je řídit
a dohlížet na konkrétní oblast činnosti radnice s cílem naplnit
Programové prohlášení Rady
městské části Brno-střed pro
volební období 2010–2014. Jako
1. místostarosta jsem byl pověřen
působit v oblasti bydlení. Otázka
nyní zní: „Jak si stojíme po první
čtvrtině?“
Začali jsme důsledně postupovat
proti neplatičům. V rámci projednávání jednotlivých případů pra-

cujeme s aktivními dlužníky, kteří
se na nás bez naší výzvy sami
včas obrací, aby řešili své problémy, a společně jednáme
o východisku z jejich složité životní situace. Naopak pasivním dlužníkům, čekajícím až na naše
výzvy, vzkazujeme svým nekompromisním postupem, že si dále
nepřejeme, aby obývali byty svěřené do správy městské části
Brno-střed. Zavedli jsme institut
nájemních smluv s doložkou přímé vykonatelnosti, kterým působíme na zrychlení projednání
výpovědí z nájmu bytů a urychlujeme tak proces uvolnění obecních bytů pro občany, kteří si váží
bydlení v obecních bytech i naší
městské části. Skončila doba
pozdních úhrad nájemného
a nebo dokonce dlouhodobého
neplacení.
Stejně se ohrazujeme vůči nájemcům námi spravovaných bytů, kteří nedodržují zásady užívání
obecních bytů a opakovanými

přestupky proti dobrým mravům
vytváří napětí mezi občany. Proces změn v této oblasti je dlouhodobý, ale již dnes z reakcí našich
spoluobčanů zjišťujeme, že
dochází k pozitivní změně, i když
na mnoha místech městské části
problémy stále přetrvávají. V současné době upřesňujeme spolupráci s městskou policií. Tyto případy budeme s její pomocí řešit
nejen jako přestupky, ale i po
stránce bytové. Zatím jsme na
začátku a nelze jednoznačně
výsledky hodnotit.
Uvnitř úřadu pracujeme na vytvoření nových pravidel a podmínek
pro přidělování bytů a bytových
náhrad s cílem využít části bytového fondu pro naše seniory
a občany v tíživé životní situaci.
Zavedli jsme pilotní projekt „Seniorský program“, který nám ukazuje vůli seniorů provést změny
bydlení, ale proti jejich vlastnímu
přestěhování stojí silnější vazba
seniorů k současnému bydlišti

i malá nabídka ze strany nájemců
obývajících menší byty nutné pro
směnu. Proto hledáme ještě další
možná řešení, která jsou spojena
se zajištěním vymezeného počtu
uvolněných bytů k seniorskému
bydlení, jejich opravy i finanční
pokrytí v roce 2012 a letech následujících.
Postupně pracujeme na posílení
přímé správy městských bytových
domů městskou částí. Tímto vším
postupně naplňujeme programové prohlášení.
První čtvrtinu volebního období
tedy máme za sebou. Tímto
malým ohlédnutím jsme si společně připomněli, co jsme již vykonali a co nás čeká. Nicméně jsem
přesvědčen, že jsme učinili velmi
pozitivní kroky, které jsou dobrým
základem do budoucna.

byl nucen přihlížet vydávání veřejných, tedy i jeho peněz na věci,
které nejsou pro všechny, které
většina lidí nepotřebuje a nebude
vůbec využívat. Jedná se o investice a každoročně se opakující
nutné dotace na provoz věcí, se
kterými nemusí každý souhlasit.
Stávající plavecké bazény, relaxační bazény, parní lázeň a venkovní sportoviště s dětskými hřišti
v koupališti sportovně-rekreačního typu jaké na Kraví hoře jsou,
podle mého stačí. Chodí tam
mnoho spokojených uživatelů.
Máme-li pro Kraví horu peníze,
investujme je do věcí chybějících,
potřebných, sloužících skutečně
všem. Do zanedbaného parkoviště při ulici Údolní, do cesty pro lidi,
kteří se nyní pohybují po silnici
plné automobilů, do zanedbané
zdi kolem hvězdárny. Nová hvězdárna se slavnostně otevřela a na
kamenné zdi svěřené do péče MČ
Brno-střed se nějak pozapomnělo. Zapomenutý je také zchátralý
objekt vojenské jídelny vedle
gymnázia Matyáše Lercha. Ten je
potřeba jen zbořit. Naproti tomu,
pěkným příkladem užitečné investice je letos v srpnu otevřená

dětská zóna koupaliště s novými
hřišti. Nyní se řeší způsob, aby
dětská hřiště sloužila i v jarním
a podzimním přechodném období. S tím souvisí i další věc. Nepodařilo se dosud zprovoznit propojení vnitřního a venkovního
provozu koupaliště. Takže, obecně prospěšných námětů pro
investování je dost.
Trend wellness však nezatracuji.
Nestavím se k němu jako k hernám, které bych s výjimkou kasin
v luxusních hotelech zakázal. Má
své místo ve světě podnikání a je
na každém dospělém člověku,
jakou nabídku si vybere. Fandím
podnikatelům, kteří ve svém
domě a bez dotací provozují různé alternativní salóny a studia rozšiřující nabídku služeb. Z veřejných peněz dotované městské
koupaliště sportovně-rekreačního
typu, sloužící také školám, dětem
a rodinám, však není vhodné
kombinovat s wellness životním
stylem.



Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta (ČSSD)

Wellness a veřejné investice
Slovo, které se
stále
častěji
vyskytuje. Na
letáku vybavení
bytových koupelen, na pozvánce
do salónu nabízejícího formování postavy a lifting obličeje, na
reklamách cestovek zvoucích
k víkendovým i vícedenním pobytům. Alpy, Krkonoše a kdekoliv jinde. Wellness zařízení se objevují
také v nabídkách větších a vícehvězdičkových hotelů. Ještě před
půldruhým rokem jsem je ve slovnících nenašel. Nyní ano, v širokém smyslu spojení fyzické a psychické regenerace člověka. Dříve
se kvůli tomu jezdilo do lázní pod
lékařským dohledem. Dnes se slibuje totéž, moderními metodami.
Jakkoliv je módní trend wellness
rozmanitý, neurčitý, tajemný, jedno má společné. Jedná se o nadstandardní péči o lidské tělo
a ducha. Spočívá v maximální
nabídce konzumace při vynaložení minimální vůle, vytrvalosti
a námahy k dosažení stejného
výsledku jako při zdravém spor-

tovním způsobu života. Vnímám
jej jako nepřímou propagaci dekadentního životního stylu, jehož
následky wellness centra nabízejí
odstraňovat. Jedná se často
o věci pro děti a mládež víceméně
nevhodné. Nechtěl bych se jednou dočkat, že bude třeba na
některých školách wellness tělocvik.
V letošním roce se to slovo objevilo také v třicetimilionovém investičním záměru naší městské části.
Jako doplněk pro Koupaliště Kraví
hora. V novinovém článku bylo
popsáno jako recepce s občerstvením, finská sauna, infrasauna, tepidarium, Kneippův chodník
se zábavnými sprchami, vířivý
sedací bazén, bylinná aromaterapie, a že má být propojeno
s existující krytou plaveckou halou
i s venkovním letním provozem.
Tepidarium bývalo halou v pověstných starořímských lázních
a nabízí se zde i různé úvahy
a srovnání.
Vraťme se ale do současnosti.
Podle mého názoru nadstandardní a neověřené alternativní služby
do veřejných rozpočtů nepatří. Je
proti osobní svobodě člověka, aby



Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel (KDU-ČSL)
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Inzerce
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Palackého tř. 95, Brno-Královo Pole, tel.: 602 811 948, e-mail: xlagr@seznam.cz

âNROLþNDSURGČWL
SĜHGãNROQtKRYČNX

Prodej nových levných knih, antikvariátu, DVD, kalendářů,
drobných hraček, puzzle, plakáty, křížovky, osmisměrky,
harlequiny, gramodesky, staré pohlednice a mapy, atd.
otevřeno : pondělí–pátek 8–18 hodin, sobota 9–12 hodin

ZZZWULVOXQLFNDF]

PŮJČKA
od 50tis. do 2 000 000 Kč

Bez poplatků předem.
Rychlé vyřízení. Nejsme linka 900.

t.č. 728 722 600.

Zprostředkování od více investorů.

NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

Levné knihy - antikvariát u Semilassa

GČWVNpY]GČOiYDFtFHQWUXP
.DPHQQi%UQR

9ROHMWHLKQHG7HO

SLEVA

až 5000 Kč

www.antikvariatusemilassa.cz

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

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

otevřeno denně • www.duhovyraj.cz • Okružní 1, Brno-Lesná
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Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás

www.

.cz

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

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

Inzerce

Odběr ve sklepu v Jaroslavicích
nebo v Brně, Čechyňská 17.

Tel.: 724 758 846, www.markelwinery.cz
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nabízí v předvánoční akci
Pálava, výběr z hroznů, 2008
130,- Kč
Rýnský ryzlink, pozdní sběr, 2009 120,- Kč
Pálava, výběr z bobulí, 2007
150,- Kč

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.

STĚHOVÁNÍ STANĚK

VNITROSTÁTNÍ I MEZINÁRODNÍ A VEŠKERÉ VYKLÍZECÍ PRÁCE

• stěhování břemen bez omezení hmotnosti se speciální manipulační
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

VLASTNÍ ADÁMKOVO VINAŘSTVÍ,
EXKLUZIVNÍ ŘADA VÍN KAREL RODEN.
ARCHIVNÍ BOXY DO PRONÁJMU
V ZADNÍM TRAKTU VINOTÉKY.
VINNÁ GALERIE
LUŽÁNECKÁ 16, 602 00 BRNO
TELEFON 545 210 133, MOBIL 605 702 618
E-MAIL: DEGUSTACE@VINNAGALERIE.CZ
OTEVŘENO: PO–PÁ 10:00 DO 21:00
SO
14:00 DO 21:00

WWW.VINNAGALERIE.CZ

Fórum občana 21. 10. 2011 v Brně

Příjem inzerce do zpravodajů
Brno-střed
Brno-Žabovřesky
Brno-Bohunice
Brno-Starý Lískovec
Brno-Útěchov

Dne 21. 10. 2011 se od 10.00 hod. konalo Fórum občana, setkání s europoslanci a odborníky na EU. Vše se uskutečnilo díky
spolupráci Informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze a Informační kanceláře EP v Bratislavě. Setkání se uskutečnilo
na Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií v Brně.
Přednáškový sál se již před desátou hodinou naplnil studenty, důchodci a dalšími občany z České republiky a ze Slovenska.
Setkání začalo úvodními slovy ředitele Informační kanceláře v Praze pana Jiřího Kubíčka a slovy ředitele Informační kanceláře
EP v Bratislavě pana Roberta Hajšela.
V dalším časovém sletu moderátorka představila všechny pozvané hosty a dala prostor pro prezentaci a úvodní slovo europoslancům Oldřichu Vlasákovi, Miloslavu Ransdorfovi. Dále měl za akademickou půdu prezentaci Petr Kaniok z Masarykovi
univerzity a Zuzana Tučeková za slovenskou stranu Euroactivu.
V 11.00 hod. přišla na řadu velmi živá diskuze s občany. Na europoslance a odborníky byla řada dotazů na určená témata
(víceletý finanční rámec EU – problematika zemědělství a koheze, Lisabonská smlouva a nová diplomatická služba EU, další
rozšiřování EU, hospodářská situace v Evropě a euro) i všeobecné otázky na fungování Evropského parlamentu.
Ve 12.00 hod. bylo připravené občerstvení pro všechny účastníky a i při tomto občerstvení se dále diskutovalo.

10. 12.
od 13:00
Iva Bittová, Lenka Dusilová, Michael Burian

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz

ANGLICKÁ
Nová
AnglickáŠKOLKA
Mateřská Škola
Hledáte místo, kde bude Vaše dítě

Otvíráme v dubnu
opravdu spokojené?
Kohoutovice, ZŠ Pavlovská
Přijďte se přesvědčit:

Předběžná
registrace
do 28. 2.
Pavlovská 16
- Kohoutovice
tel: 607 733 055

info@safirka.cz

www.safirka.cz

Václav Koubek, Chris Sadler, Bílé divadlo

220,- Taverna, Valašské peklo a mnoho dalšího

Více na www.vanocnicirkus.cz

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

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

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367
po–čt: 11–16.30, pá: 11–15 ì PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
PŘI PRODEJI VAŠÍ
NEMOVITOSTI ZÍSKÁTE
ODMĚNU OD 20 000 KČ
DO 30 000 KČ

Fitnesscentrum
Best Western Premier Hotel International Brno

Moderní Fitness a Wellness
přímo v centru Brna

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

Husova 16, 659 21 Brno
Tel.: +420 542 122 333

VOLEJTE 724 528 615

www.fitnesscentrumbrno.cz
KLEINER

W W W. VA S S TAV- R E A L I TY. C Z
Nový ROZVOZ PIZZY v Brně!!!
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K Vám na stůl!!!
Rozvážíme denně od 11:00 do 23:00
(v pátek a sobotu do 24:00)
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www.levnesporaky.cz
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11/2011 navíc
Sleva 33%

tel.:

12/2011 navíc
Sleva 25%

725 990 777
77od 9:00
restaurace, club, pizzerie Topas

www.topasclub.cz

Neziskové organizace

Nákupem vánočních dárků se dá přispět na dobrou věc

Před tím, než se vrhnete do víru
nákupních center a vánočních
slev, zapřemýšlejte, zda by
vašim blízkým neudělalo radost něco trochu jiného než
obvykle. A dost možná zjistíte,
že to udělá radost i vám.
Vánoční svátky totiž nemusí nutně
být přehlídkou krásného nového
zboží z obchodů a každý vánoční
dárek může mít i svůj příběh.
V Brně na Pekařské 38 najdete
„Obchod Nadace Veronica“, který
prodává darované věci. Zakoupit
zde můžete knihy, šperky, keramiku, sklo, textil, najdete zde ale
i starožitnosti nebo umělecké

výrobky. Pěkné věci do obchodu
darují lidé, kteří už věc nepotřebují, ale chtějí ji vrátit zpátky do
života. Získanými penězi nadace
podporuje ochranu životního prostředí a rozvoj spolkového života
v Brně.
Popojdete jen kousek dál a na
Pekařské 22 můžete navštívit
obchod „NaZemi“, ve kterém
najdete nejširší sortiment fair trade potravinových i řemeslných
výrobků z celého světa.
Jedná se o způsob obchodu, který účinně podporuje chudé zemědělce a řemeslníky v rozvojových
zemích a nabízí jim možnost
vymanit se z chudoby a uživit se

vlastní prací za důstojných podmínek.
Jiný typ obchodů nabízejí různé
chráněné dílny. Například Sdružení Práh v Galerii Vaňkovka
nabízí výrobky ze sociálně terapeutických dílen. Zakoupit si
můžete např. dekorační krabičky
z lepenky, šité hračky nebo dekorační textilie. Řada chráněných
dílen z Brna a okolí nabízí svoje
výrobky i v dalších obchodech
nebo na předvánočních trzích na
brněnském výstavišti. Výnosy
z nákupů výrobků slouží na dofinancování platu zaměstnaných
klientů a sociálních služeb.
Výrobky chráněných dílen, výrobky fair trade nebo výrobky blízké
přírodě najdete také v ekologické
poradně Veronica na Panské 9.
Zakoupit zde můžete i dárkový
certifikát symbolického spoluvlastníka prastarého jedlovobukového lesa v Bílých Karpatech
nebo květnatých mokřadních luk
na Vysočině. Peníze z prodeje
certifikátů pomáhají vykoupit přírodovědně cenná území pro účely
ochrany přírody. Před Vánocemi
si do poradny můžete přijít zakoupit také malý vánoční stromek jedle bělokoré v květináči, který na
jaře můžete v rámci slavnostního

sázení jedliček zasadit do lesa
v okolí Brna.
Další možnosti pro nákup dárku
skýtají předvánoční benefiční
aukce uměleckých děl nebo předmětů známých osobností. Např.
v Brně se 21. listopadu na Nové
radnici uskuteční již 9. předvánoční aukce uměleckých děl Nadace
Veronica, do které svá díla věnovala téměř stovka umělců. Řada
z nich pochází z naší městské
části. Pokud nemůžete být přímo
na místě, tak můžete dražit či
nakupovat prostřednictvím internetu. Skvělý je např. internetový
obchod Člověka v Tísni skutecnydarek.cz. Vašim blízkým zde
můžete zakoupit dárkový certifikát, díky kterému chudí lidé v Africe dostanou např. kozu, šicí stroj
či kanystry na vodu.
Možností pro nákup dárku s příběhem je tedy mnoho, stačí se
rozhlédnout kolem sebe. Zbývá
dodat pouze to, co všichni víme,
ale často na to zapomínáme.
Zakoupené dárky by neměly
suplovat čas, který strávíme ve
společnosti našich blízkých. Tím
nejhezčím o Vánocích jsou dny
strávené v klidu a pohodě s blízkými.
 Jasna Flamiková,
ředitelka Nadace Veronica

IQ Roma servis zlepšil zaměstnanost Romů na jižní Moravě
V první polovině roku 2011 se
na pobočku na brněnských ulicích Cejl a Hybešova, ve které
pracuje celkem 7 kvalifikovaných poradců, obrátilo již 633
klientů.
S nimi proběhlo 3099 rozhovorů, z nichž se skoro polovina
(42 %) týkala zaměstnanosti.
Další velké skupiny problémů,
které pracovníci s klienty řešili,
byly spojené s udržením stávajícího a hledáním nového bydlení (16 %) a s efektivním
řešením dluhů (21 %). Ostatní
kontakty poradenské služby se
dotýkaly dalších různorodých
sociálních témat (sociální zabezpečení, diskriminace v zaměstnání, přístupu ke službám,
rodinné a mezilidské vztahy,
zdravotní péče aj.).

Nezisková organizace IQ Roma
servis poskytuje poradenské
služby v oblasti zaměstnání
a vzdělání, především lidem ze
sociálně vyloučených lokalit
právě Jihomoravského kraje.
V oblasti zaměstnanosti je ve
službách organizace (na rozdíl
od např. úřadů práce) kladen
důraz na individuální práci
s klientem. Nejčastěji přicházejí
klienti, kteří dosud neuspěli při
hledání práce, protože jim
k tomu chybí základní znalosti
a kompetence. Těmto klientům
zprostředkovává odpovídající
nabídky volných pracovních
míst a spolupracuje s nimi na
zvyšování jejich kompetencí (tj.
pomoc s vytvářením a úpravou
životopisů, asistence při práci
s e-mailem a internetem, nácviky telefonátů a pohovorů se za-

městnavateli, kontakty a orientace v personálních agenturách,
efektivní vyhledávání v nabídkách na internetu, startovací
Word/Excel PC kurz pro dospělé). Od září 2011 také nově
organizuje začátečnický kurz
angličtiny pro dospělé.
Klienti se často ocitají v tíživé situaci, protože mají často jen základní vzdělání, neorientují se
v legislativě a jsou snadným
cílem nesolidních podnikatelů,
kteří je zaměstnávají ilegálně.
V menší míře proto také pracovníci řešili otázky pracovních
smluv, vztahů se zaměstnavateli
a úřady práce a taktéž poskytovali poradenství v podnikání,
možnostech rekvalifikací, kurzů
a školení.
„S jistotou víme, že alespoň 41
klientů si díky naši službě na-

lezlo dlouhodobou nebo alespoň krátkodobou práci. Pozitivní výsledky ve sledovaném
období jsou o to podstatnější,
přihlédneme-li k tomu, že většina našich klientů jsou lidé
dlouhodobě
nezaměstnaní,
často bojující s předsudky
a omezeními kvůli nízkému, či
naopak vyššímu věku, zdravotním potížím a příslušností
k romskému etniku,“ vysvětluje
Bc. Martina Petlachová, vedoucí
služby v Brně.
Přirozenou součástí a výstupem
činnosti je také systémová
a koncepční práce. Na základě
svých zkušeností připomínkují
ve státních institucích zákon
o zaměstnanosti, občanský zákoník, Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb JMK atd.

(red)

19
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Listopad 2011

Neziskové organizace

Hudební knihovna KJM je v novém kabátku a s novými službami
V pondělí 26. září byla po letní interiérové rekonstrukci
v Knihovně Jiřího Mahena
v Brně znovuotevřena Hudební
knihovna a Knihovna pro nevidomé a slabozraké.
Nově upravené prostory knihovny
lákají k návštěvě nejen novým
a vkusným designem, ale i komfortním přístupem k moderním
poskytovaným službám, kterému
odpovídají i názvy jednotlivých
místností – v knihovně najdete
místo zvané Audiovizuální relax,
Hudební centrum, Počítačovou
studovnu i Hudební studio.
Hudební knihovna KJM disponuje
nejen rozsáhlým fondem knih
o hudbě, časopisy a encyklopediemi, ale také s přibližně 40 tisíci
zvukovými nosiči s hudbou a mluveným slovem.Ústřední místnost
knihovny zaujímá Hudební centrum, též půjčovna. Jedná se
o místo s výpůjčním pultem, kde

si můžete půjčit požadované
materiály (hudební nosiče,
hudebniny, knihy, časopisy nebo
čtečky elektronických knih) či získat potřebné informace. V těsné
blízkosti půjčovny se nachází
relaxační a poslechové místo
zpřístupňující četbu časopisů
a poslech CD, tzv. Audiovizuální
relax. V této místnosti můžete
nejen hudebně, ale i vizuálně relaxovat, tento požitek vám zprostředkují nově instalované ulity
s DVD přehrávači a televizory.
Pro hudební badatele a tvůrce je
v půjčovně k dispozici Hudební
studio. Dveře zde mají otevřeny
i komponující muzikanti. Ve fondu
hudebnin se samozřejmě nacházejí i notové záznamy. V hudebně
upraveném koutku se mohou
všichni zájemci přihlásit k elektronickým databázím Grove Music
Online (hudební internetová
encyklopedie v anglickém jazyce)
a Naxos Music Online (databáze

nahrávek dostupná on-line). Dále
zde najdou notační program Sibelius určený ke komponování.
Nechybí ani nově upravená Počítačová studovna s připojením
k internetu a on-line katalogům.
Podrobnější informace o tom, co
vše můžete v Hudební knihovně

najít, přehled aktuálních hudebních pořadů, novinky k půjčování
a fotografie z pořádaných akcí
najdete
na
stránkách
http://www.kjm.cz/hudebniknihovna-obecne.

Edita Vališová,
KJM

Ekologická poradna Veronica radí, co s ježkem na podzim

Co mohou lidé dělat, pokud
naleznou mládě ježka, které
očividně potřebuje pomoci,
a jak poznat, že je naše pomoc
skutečně zapotřebí?
V podzimních měsících se v ekologické poradně Veronica totiž
často setkáváme s dotazy, které
se týkají nalezených mláďat ježků. Ježek musí mít pro úspěšné
přezimování učitou hmotnost:
600–700 g. Najdete-li tedy na
podzim ježka s podezřením na
nízkou hmotnost, je dobré ho zvá-

žit. Následující přehled ukazuje,
kdy má ježek dostatečnou hmotnost pro přezimování:
• září a 1. pol. října – 200 g a více
• 2. pol. října 400 g a více
• listopad – 600 g a více
Záleží však také na počasí a místních podmínkách, je-li chladněji
a deštivo, ježci obecně váží méně.
Pokud najdete ježka, který má
odpovídající hmotnost, TAK HO
URČITĚ NECHTE BÝT! Ježek
v tomto případě vaši pomoc nepotřebuje. Ba naopak, svým dobře
míněným zásahem mu můžete
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ublížit. Pokud má ježek menší
hmotnost, než je uvedeno, je dobré se o něho postarat. Jak na to,
vám poradí brožurka Péče o ježka, dostupná ke stažení na stránkách www.veronica.cz nebo tištěná v naší ekologické poradně
v Brně na Panské 9.
Pokud ježek váží málo a vy si
s ním nevíte rady, popř. je zraněný,
můžete využít služeb Národní sítě
záchranných stanic pro handicapované živočichy, které jsou pod
patronací Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a mají za cíl

pomoci různým způsobem handicapovaným živočichům. Kde se
nachází která stanice, najdete na
www.zvirevnouzi.cz.
Pro další i informace neváhejte
využít bezplatného ekologického
poradenství na čísle 542 422 750,
608 426 032, na emailu veronica@veronica.cz nebo navštívit
Ekologickou poradnu Veronica
osobně na Panské 9 v Brně.


Mariana Zbořilová,
Ekologická poradna Veronica

Pozvánky na akce radnice
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Sport

Ragby vozíčkářů zahájil souboj Sitting Eagles se Sova Rugby
Ligové kolo České národní ligy
ragby vozíčkářů se ve městě
pod Špilberkem představilo 10.
a 11. září úplně poprvé.
Krátce po dlouhých dvouměsíčních prázdninách se v Brně chystala pořádná šichta pro ty, co si
víkendové dny umí spojit s vozíčkářským ragby. Pro město poměrně všední víkendová událost, pro
domácí tým Sováků ovšem něco
zcela nového.
Své hnízdo našli domácí v hale
TJ Tatranu Bohunice, které bylo
důstojným místem pro konání
takové akce.
Ligové kolo otevřeli Sitting Eagles
vedoucí ligovou tabulku a domácí
tým Sova Rugby team. Hráči Sittingu potvrzovali své kvality hned
od začátku a s přehledem navyšovali svůj bodový náskok. Za

konečné zdrcujícím skóre 22:50
ve prospěch Robotů. Za Roboty
jako černá ruka řádil reprezentační hráč Aleš Kisý, který v zápase
rozdával jednu přesnou přihrávku
za druhou. Na obhajobu hráčů
Ostravy je potřeba říct, že postrádali několik důležitých opor – zejména Pavla Ermise a Pavla Kondelu zvaného „Indy“.
Třetí zápas dostal do hry také hráče týmu Lions Ostrava, jejichž protivníky byli hráči Sitting Eagles.
Vyrovnaný zápas se definitivně
zlomil ve své druhé polovině, kde
hráči Sittingu odskočili v každé ze
čtvrtin svému soupeři o tři branky.
Jarda Filsák se se svým týmem
nemohl ani napočtvrté radovat
z vítězství nad doposud neporaženým soupeřem.
Kdo si myslel, že po zlepšeném
a statečném výkonu hráčů Sovy

hosty se vůbec poprvé v lize představil Jan Povýšil hrající za 3,5
bodu, které byly hned od začátku
zápasu znát, přesto bylo patrné,
že „Dědek“, jak se Honzovi říká,
měl za sebou delší pauzu a určitě
sám dobře věděl, že je pořád co
zlepšovat. Domácí tým se představil také v oprášeném kabátu
a do hry bylo připraveno hned
8 hráčů, mezi nimi Veronika
Hublová, která si po zdravotních
patáliích odbyla svoji ligovou premiéru. Po vítězné čtvrté čtvrtině
domácího mužstva svítilo na ukazateli skóre 35:51 ve prospěch
hráčů z Loun.
Ve druhém zápase se představili
hráči Prague Robots a Koníků
Ostrava. Čekal se vyrovnaný
zápas, proto bylo překvapením

v prvním zápase se dá proti oslabenému soupeři – Koníkům
z Ostravy – čekat první ligový
bod, tak se hluboce mýlil. Koníci
od začátku na hřišti jednoznačně
dominovali a svého soupeře deptali zejména rychlými protiútoky
a kvalitní obranou. Nade všemi
vyčníval Polák ve službách Koníků Krzysztof Kosider, kterému
domácí hráči po většinu zápasu
koukali na záda z uctivé vzdálenosti. Nikdo se nemohl divit, že
zápas skončil hořkou porážkou
domácího týmu Sovy v poměru
27:54.
Šestý zápas v pořadí přinesl další
jednoznačný výsledek, tentokráte
v podobě 57:26 vítězných Prague
Robots, kteří porazili své soky
z ostravských Lions.
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To nejlepší přišlo stylově na
konec prvního hracího dne. Proti
sobě se postavily týmy Sitting
Eagles a Koníků Ostrava. Koníci
pro ten hle zápas mohli využít
služeb hráče Indyho přispěchavšího na poslední chvíli. A jeho
přítomnost byla pořádně znát.
Na obou mužstvech nebyla zřejmá únava z předchozích dvou
odehraných zápasů a oba týmy
bojovaly o každý míč. Po polovině zápasu byl průběžný stav rozdílem jediné branky. Zlom utkání
přišel ve třetí čtvrtině, kde hráči
Sittingu odskočili svému soupeři
na rozdíl tří branek. Velký podíl
na tom měla pětibodová základní sestava složená z hráčů Lukeš
(0,5) – Oppenauer (1,0) – Pleško
(1,5) – Ploužek (2,0). I když
poslední čtvrtinu Koníci dokázali
vyhrát o jeden gól, tak nezabránili celkové porážce v poměru
47:49.
Do druhého hracího dne si přivstali hráči Sovy a Robotů. Domácí tým zůstal nejspíše jednou
nohou v posteli, jak ostatně napovídá průběh jednotlivých čtvrtin
7:14, 6:13, 4:21, 4:14 s hororovým
konečným skóre 21:62. Jednalo
se o největší dosavadní brankový
rozdíl letošní ligy.
Neděle byla vůbec zajímavá
pikantními zápasy, kde se diváci
mohli dočkat hned dvou derby.
V prvním z nich proti sobě hrály
dva ostravské týmy Koníků
a Lions. Před sezónou sebevědomí hráči Lions si věřili i v tomto
zápase, ale na zkušené hráče
Koníků to bylo přece jen málo a od
začátku tahala Filsákova družina
za kratší konec. Konečným

výsledkem bylo skóre 42:32 pro
Koníky.
Do předposledního zápasu mohli
hráči Sitting Eagles vstoupit
s vědomím, že je po posledním
ligovém kole čekají vítězné vavříny. Díky svým sobotním vítězstvím a ostatním příznivým
výsledkům totiž mohli předčasně
slavit titul! Průběh zápasu o tom
od začátku sám však nepřesvědčoval, hráči Robotů byli na hřišti
dominantní a Lukešova parta
nenašla sílu na zvrat. Konečný
výsledek měl potom nádech
mistrovské kocoviny v poměru
43:57 pro pražský tým Robotů. Je
potřeba zde vyzdvihnout výkony
hráčů Robotů, kteří se v Brně prezentovali koncentrovanou a veskrze výbornou hrou.
V posledním zápase ligového
kola se představil tým Sovy
a Lions. Ti šetřili svého nejlepšího
hráče Jardu Filsáka, a i díky
tomu umožnili domácímu týmu
sehrát nejvyrovnanější zápas
v lize. Gólový rozestup se do průběhu třetí čtvrtiny držel v průměru
na čtyřech brankách. Ten se zvýšil
po krátké nekoncentrovanosti na
celkový desetibrankový rozdíl
v poměru 37:47 ve prospěch hráčů z Ostravy.


(red)
Foto Pavel Kopřiva

Akci

podpořila

Sport

Budoshow aneb 14. ročník přehlídek bojových umění opět v Brně

Největší přehlídka bojových
umění a sportů v České republice přivítá zájemce o taekwondo, karate, nebo i capoeiru
v neděli 20. listopadu v hale
Vodova.
„Tato jedinečná sportovně-kulturní akce nemá v České republice obdoby. Sám jsem nositelem
5. danu v taekwondo ITF
a patřím do reprezentačního
týmu ČR. Osobně si myslím, že
mám jak zkušenosti, tak praxi.
Proto jsem se s přáteli rozhodl
již v roce 1997 uspořádat večer
bojových umění, který navštívilo
necelých 700 diváků,“ vysvětluje
počátky Budoshow její zaklada-

tel a hlavní organizátor Libor
Macháň.
Spolu s ním organizuje každoroční přehlídku asijských bojových
umění a sportů škola Taekwondo
Club ITF Brno.
Diváci se letos mohou těšit na více
jak 16 stylů bojových umění a sportů. Účelem této akce je představit
široké veřejnosti bojová umění
v jejich mnoha podobách a formách. A to především ukázek jednotlivých stylů v podání špičkových
oddílů i jednotlivců působících
v naší republice i v zahraničí.
Programovou skladbu večera
budou tvořit vystoupení jednotlivých škol a klubů, které formou
atraktivních ukázek bojových

akcí, sestav, scének a přerážení
představí podstatu a princip umění sebeobrany. Bude možno
zhlédnout širokou škálu zákroků
proti všem možným napadením
jedním i více útočníky, se zbraní
i beze zbraně ve spoustě modelových situací.
„Hlavní myšlenkou celé akce je
přiblížit bojová umění veřejnosti
a především mládeži tak nabídnout další možnosti využití volného času. Rádi bychom také
naznačili, jaký je přínos bojových
umění nejen při sebeobraně, ale
i pro tělesný a duševní rozvoj.
V současné době akci navštěvují
skoro 3 000 diváků,“ poznamenal
Macháň.

Akce se uskuteční v neděli 20. listopadu od 15.00 do 17.30 hodin
(vstup od 14.00 hodin) v nové
sportovní hale na Vodově 108
v Králově Poli.
Předprodej vstupenek je možný
přes společnost Ticket Pro anebo
osobně v prodejně Hayashi na
Traubově 20 a v prodejně Copy
Servis na Solniční 12.
Již letos připravují organizátoři
jubilejní 15. ročník, který se uskuteční v druhé polovině měsíce
listopadu 2012. Více na
www.budoshow.com.


(red)

Po skvělém úvodu do florbalové sezóny přišlo vystřízlivění
strádají – získali pouze bod za
prohru v prodloužení v zápase
s FBC Liberec.

Po vydařeném začátku sezóny
přichází útlum. Po úvodní vý-

hře nad Tatranem Střešovice
brněnští Buldoci výsledkově

Zda to můžeme přisoudit generační obměně hráčského kádru,
a tudíž i malým zkušenostem
s vrcholovým florbalem, ukáže až
další průběh sezóny. Cílem našeho týmu zůstává účast v play-off,
tudíž posun tabulkou mezi 8 nejlepších týmů soutěže.
„Měli bychom se soustředit více
na obranu a vyvarovat se zbytečných chyb v rozehrávce. Chybějící
zkušenosti musíme nahradit
bojovností a zarputilostí. Výsledky
přijdou s kvalitou našeho výkonu,“
odhalil návod jak zlepšit hru
Ondřej Fabián.
O co se nemusíme obávat, je kvalita gólmanské dvojice. Jak Lukáš

Bábíček, tak i Filip Kejík mají zkušenosti s reprezentačními zápasy.
Další domácí utkání proti Tatranu
Střešovice je naplánováno na
neděli 27. listopadu od 17.00
hodin na MSH Vodova, kde hraje
A-tým všechny své domácí zápasy. Poslední zápas v kalendářním
roce 2011 se uskuteční v sobotu
10. prosince od 15.00 hodin.
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 najdete
i sestřihy ze zápasů, profily všech
hráčů, pozvánky na další zápasy
i informace o náboru do všech
družstev našeho klubu.

Tomáš Weiser
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Rozhovor

Naďa Konvalinková: Věřím, že myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce…
Naďa Konvalinková jezdí do Brna
ráda. Naposledy zde hostovala
v polovině října s divadelním představením Herci jsou unaveni a ještě před tím společně s Květou Fialovou prozářila do pohody
naplněné náměstí Svobody první
říjnový den při Svátku seniorů
(více na s. 7 tohoto čísla zpravodaje, pozn. red.). Podzimní Brno
a Moravu vůbec má ráda nejen
pro víno a burčák, který také ráda
ochutná, ale především pro dobrosrdečné lidi.

Koho z obyvatel Brna
považujete za největší
osobnost?
Těch významných Brňanů jenom
z té mé branže je celá řada, ale já
v tyto dny s úctou vzpomínám zejména na kolegy, kteří v tomto roce
odešli. Ladislav Lakomý, Karel
Jánský, Erik Pardus a teď nedávno
Jaroslav Dufek. V Brně se také
narodil jeden z mých nejmilejších
filmových partnerů vůbec, můj
dědeček z filmu Adéla ještě nevečeřela, Ladislav Pešek. Babočka
jenerál, dědečku (úsměv). Zemřel
už před pětadvaceti lety a teď v říjnu uplynulo sto pět let od jeho
narození. Říkával, že život nám
vryje do duše mnoho malých ran.
Ty se časem zahojí, ale jako herci
je budeme potřebovat. Tak jako
perlorodka. Ta se trápí, když se jí
dostane dovnitř zrnko písku, ale
nakonec je z toho krásná perla.

Do Brna jezdíte také na
Festival pohodových filmů,
kde jste se po třiceti letech
od premiéry filmu Adéla
ještě nevečeřela setkala
s Michalem
Dočolomanským. Jak
vzpomínáte na něho?
Asi už víte, že tu roli Nicka Cartera
neměl Michal vůbec hrát. Měl velkého konkurenta v Robertu Redfordovi. Tomu se scénář líbil, ale
v Michalův prospěch pak zasáhlo
„socialistické filmové plánování
a čerpání mzdových prostředků“.
Peníze na film se musely začít užívat již v roce 1977 a světoznámá
filmová hvězda měla volné termíny
až od dalšího roku. Tuzemských
uchazečů o filmovou roli amerického detektiva Nicka Cartera bylo
dost, třeba i známý hudebník Ladi-

slav Štaidl. Sešla jsem se s ním při
konkurzu a zdál se mi nějak
nervózní. To mě tak uklidnilo, že
jsem ten svůj nakonec absolvovala
v úplné pohodě. A jsem ráda, že
režisér Lipský nakonec vybral
i Michala.V jeho prospěch prý rozhodlo to, že měl ze všech uchazečů
nejvíce „americkou hlavu“ (úsměv).

Michal Dočolomanský
v souvislosti s vaší nadační
činností řekl, že největším
štěstím je být cestou ke
štěstí jiným. A vy, že jste ta
cesta. Velmi si vás pro to
vážil, a samozřejmě nebyl
sám.
Nadační fond, jehož jsem patronkou, podporuje pěstounské rodiny,
manžele, kteří si berou většinou
děti postižené nebo jiného etnika.
Chtěli bychom i takto upozornit na
skutečnost, jaký význam pěstounská rodina v dnešní společnosti
má a co v porovnání s dětským
domovem přináší. Chceme ukázat, že v pěstounských rodinách
nejsou slova domov, bezpečí,
opora a láska prázdnými pojmy.
Letos je to už patnáct let, co pomáháme a přesně před pěti lety jsme
obdrželi také první výtěžek z dobrovolného vstupného brněnského
Festivalu pohodových filmů. Použili jsme ho na nákup digitálního
naslouchadla pro handicapovanou Reginku. Dovedete si představit, jaký je to pocit, když vám
potom taková desetiletá holčička
napíše, jak moc děkuje za to, že
slyší poprvé tikat hodiny a zpívat
ptáčky…?!

Při té benefiční i životní
pouti Vám kráčí po boku
nestárnoucí Květa Fialová.
S Květuškou se znám už pětatřicet
let, od chvíle, kdy jsem ze své první
divadelní štace v Divadle Josefa
Kajetána Tyla v Plzni nastoupila
do Městských divadel pražských.
V úplně prvním představení Tři
Alberti a slečna Matylda jsem tam
hrála její rozvernou neteř.Teď spolu máme tři společná představení
– Štiku k obědu, s Vaškem Postráneckým a Libuškou Švormovou
tu hrajeme už šestnáctý rok. Potom
je to komedie o dobrých duších
a špatných strašidlech Manžel pro
Opalu – to se vždycky těším na
Mirečka Lipského, a pak máme
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Profil
spolu takové vyprávění Život je rozkvetlá louka… Ale hlavně, jak říká
Květuška – máme se v srdci.

První neděle adventní letos
připadá na 27. listopad.
Jak prožíváte Advent
a Vánoce?
Každý rok se snažím udělat si čas.
Mám adventní věnec, dávám si ho
na dveře, i když mi ho jeden rok
ukradli. Na Vánoce pak máme svíčičky, oleje, vánoční hvězdu.V tom
adventním věnci je velká symbolika. Zelené větve provoní dům, znamenají život uprostřed odpočívající
přírody, kruh vyjadřuje společenství, rodinu a svíčka, to je světlo,
které nás osvětluje a dává nám sílu.
Stejně tak jako každá myšlenka,
kterou vysíláme tam nahoru. Ale
musí to být myšlenka dobrá, očištěná od všeho, co nás trápí, bolí,
z čeho máme strach. Tam někde
nahoře se všechny dobré myšlenky nabalují, umocňují se. A pokud
žijeme správně, chcete-li, v souladu s Božími zákony, v dobrém se
nám to všechno vrací. Myslím, že
právě ta doba adventní by měla být
pro každého takovou dobou
k zastavení a zamyšlení se nejen
nad tím, jak se chováme vůči ostatním lidem, ale na co vůbec myslíme. Jaké myšlenky vůbec máme.
Já věřím tomu, že myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce.

Jakou fotku máme vybrat
k Vašemu pozdravu
čtenářům?
Když jsme v Brně, tak vyberte tu,
kde jsem s brněnským festivalovým kloboukem s čarodějnicí
a Květuška s andělíčkem. Vypa-

Naděžda Konvalinková se narodila 18. dubna 1951 v Praze. Vystudovala gymnázium
a úspěšně absolvovala Divadelní
fakultu Akademie múzických
umění v Praze.V jednom ročníku
s ní byla například Lorna Vančurová, pozdější maminka populárních čtyřčat, či Eva Jakoubková,
která se stala její „konkurentkou“
při konkurzu do filmu Adéla ještě
nevečeřela. Kromě Květušky
v dnes již legendární „Adéle“
ztvárnila Naďa Konvalinková na
padesát dalších filmových rolí.
Hrála mimo jiné v úspěšných
pohádkách Honza málem králem, Nesmrtelná teta, Lotrando
a Zubejda, či ve filmech Andělské
oči, Obsluhoval jsem anglického
krále, Líbáš jako Bůh. Od rolí
půvabných a nezřídka naivních
hrdinek přešla postupně k rolím
maminek a zkušených zralých
žen. Takovou ji známe třeba
z televizních seriálů Bylo nás pět
či Cukrárna. Její osobní život je
poznamenán neveselými zážitky
z dětství, které odtajnila televizní
13. komnata Nadi Konvalinkové.
Právě zde jsou ale kořeny jejího
obdivuhodného vztahu k potřebným dětem. Je patronkou Nadačního fondu pro opuštěné děti
Rozum a cit a charitativní činnosti
se věnuje celou svou osobností.
Od roku 1980 byla do roku 2005
provdána za herce Oldřicha Kaisera, se kterým má osmadvacetiletou dceru Karolínu.

dám teď už trochu jinak – mám
o šestnáct centimetrů v pase
méně (úsměv), ale Květuška je
tam tak krásně rozvrkočená!

Vladimír Koudelka
Igor Zehl

Volný čas
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Volný čas

Vánoční trhy na brněnském výstavišti doplní netradiční cirkus
usednout k pódiu v pavilonu F, kde
bude po celou dobu trhů probíhat
pestrý doprovodný program. Mezi
účinkujícími najdou známé osobnosti českého showbyznysu jako
například Petru Černockou, Jakuba Smolíka, Upíra Krejčího, Zdeňka Junáka nebo Zbyňka Drdu.
Pobaví je Karel Gott Revival, duo
Eva a Vašek, country skupina
Poutníci a mnozí další.

Pro děti i rodiče

Tradiční Vánoční trhy na brněnském výstavišti se uskuteční
od 9. do 18. prosince. Letos
je to již 35. ročník této předvánoční akce.
Návštěvníci se mohou těšit na
široký sortiment zboží i bohatý
doprovodný program.
Již třicet pět let si brněnské výstaviště připomíná atmosféru Vánoc
na oblíbených Vánočních trzích.
Stejně tak tomu bude i letos.
Vánoční trhy na brněnském výstavišti využívají návštěvníci především k nákupům dárků pro své
blízké a přátele. Akce se každoročně účastní téměř 400 vystavovatelů s nabídkou hraček, knih,
stříbra, bižuterie, kosmetiky, textilního zboží a oděvů, sportovního
oblečení, zimního vybavení, ale
i interiérové dekorace, vánočních
ozdob, kuchyňských potřeb a dalšího tovaru. Na výběr je toho

opravdu hodně, najdete zde jak
originální výrobky řemeslníků na
Řemeslnickém jarmarku, tak zboží českých výrobců i prodejců dárků jen tak pro radost.
Předvánoční nakupování na
brněnském výstavišti je o to lákavější, že si dárky mohou zájemci
vybírat v příjemném prostředí
vánočně vyzdobených pavilonů
F a G1, za zvuku vánočních koled,
případně si odpočinout u šálku
dobré kávy v místní kavárně.
Vánoční trhy jsou také rájem pro
milovníky dobrého jídla a pití. Prodejci občerstvení nabídnou zabijačkové speciality, guláš, polévky,
grilované klobásy, bramboráky,
trdelníky a další pochoutky. Zahřát
se můžete grogem, svařeným
vínem i horkou medovinou.

Doprovodný program
Pokud návštěvníky přestane bavit
nákup vánočních dárků, mohou

Prostor na pódiu v pavilonu F
bude vyhrazen také nejmenším
návštěvníkům. Na Vánoční trhy
opět přijede populární Michal
z Kouzelné školy, Dáda Patrasová, na programu je Kouzelný karneval pro děti s Jirkou Hadašem
a kouzelné písničky Jirky Kury,
dětský folklorní soubor Iskerka,
soubory Púčik a Sudaruška, dětské soutěže a představení.
Po celou dobu Vánočních trhů lze
využít dětský koutek, kde mohou

děti trávit čas aktivním způsobem
pod dozorem pedagogů.

Vánoční cirkus
Novinkou letošního ročníku
Vánočních trhů na výstavišti je
projekt s názvem Vánoční cirkus.
Není to klasický cirkus s vystoupením zvířat, jak jej všichni znají.
V cirkusovém šapitó s kapacitou
1000 míst se uskuteční v sobotu
10. prosince Art Festival, který
publiku nabídne vkusnou kulturní
produkci. Kromě vystoupení
kapely Short Black, kapely Taverna, ostravského Bílého divadla,
potěší návštěvníky Lenka Dusilová, Iva Bittová, Václav Koubek
a Chris Sadler. Večerní program
završí DJ Michael Burian, který
patří mezi nejvyhledávanější dýdžeje Střední Evropy a jeho
vystoupení je možné slyšet na
eventech po celé Evropě.


Praktické informace pro návštěvníky
35. Vánoční trhy
9.–18. prosince
Brno-výstaviště
www.bvv.cz/vanocnitrhy
www.vanocnicirkus.cz
Otevřeno:
denně 9.00 – 18.00 hod.
Vstup pro pěší:
– ze zastávky „Výstaviště –
Hlinky vstup G2“
– hlavní branou

Vjezd a parkování:
– vjezd branou č. 7 a 8
– parkování zdarma v blízkosti
pavilonů F a G1.
Vstupné:
Vánoční trhy – jednodenní
20 Kč
Děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby, ZTP a ZTP/P –
ZDARMA
Vánoční cirkus – 220 Kč

Brněnské Vánoce letos osvítí náměstí Svobody, ale i podzemí
Vánoční trhy, které se pravidelně konají tradičně na náměstí
Svobody a Staré radnici, se
letos nově rozrostou i do
brněnského podzemí v Labyrintu pod Zelným trhem.
Uskuteční se v době od 25. listopadu do 23. prosince, otevřené
budou denně od 9.00 hodin do
21.45 hodin. Brněnské Vánoce
pořádá Turistické informační centrum města Brna, příspěvková
organizace.
Návštěvníci se mohou těšit na

bohatý kulturní program, betlém,
řemeslnické stánky, vánoční dílny
pro děti, Mikulášský víkend, soutěž pro mladé talenty „Brněnský
šikula“, vánoční burzu minerálů,
výstavu loutek a mnoho dalšího.
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu proběhne v pátek 25. listopadu v 17.00 hodin. Podrobnější
informace jsou na www.brnenskevanoce.cz, www.ticbrno.cz
a www.brno.cz.


(red)
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Volný čas

Vánoce na Moraváku: pro děti atrakce a rodičům kulinářské speciality

Zážitky pro děti i pro milovníky
kulinářských specialit, stejně jako
pro hudební fanoušky – to všechno přinesou letošní Vánoce na
Moraváku.V parku na Moravském
náměstí se konají v termínu
25. listopadu až 23. prosince.
Pro děti budou připraveny každoroční atrakce v podobě jízdy na
ponících, kolotočů a možnosti posílat vánoční přání Ježíškovi. Jejich
doprovod zase ocení pestrou
nabídku občerstvení – grog, punč,
trdelníky, pravé domácí bramboráky, palačinky, moravské frgále,
teplou i studenou zabijačku. A pod

zastřešenou „zimní zahrádkou“ se
budou servírovat speciality z grilu
– švestkovými špízy ve slanině počínaje a kachnou se zelím konče.
Pokud jde o doprovodný program,
tak každý den v 17.00 hod. zazní
na Moravském náměstí živá hudba – žánrově pestrý program
nabídne směs namíchanou od
středověké hudby přes novodobou irskou muziku až po folk, šanson, blues a etno.
Atmosféru akce bude dotvářet jarmark s prodejními stánky s vánočním zbožím i ukázkami řemesel.
Svůj prostor budou mít v parku
již tradičně chráněné dílny a ne-

ziskové organizace a jako každý
rok bude možné odnést si

domů plamínek Betlémského
světla.
 (red)

V Červeném kostele proběhnou v prosinci hudební nešpory
podpory Jihomoravského kraje
a statutárního města Brna.
Partnerem koncertu je OSA. Akci
pořádají a zvou sbory Česko-

bratrské církve evangelické Brno I
a Brno-Husovice.


(red)

Proč s čerty šijí čerti aneb Mikuláš ve Vaňkovce
Mikulášské představení Proč
s čerty šijí čerti je scénická
féerie, která se uskuteční
v pátek 2. prosince v 16.30
hodin v sále Slévárny ve Vaňkovce 1.

Prosincové hudební nešpory
se konají v neděli 4. prosince
v 19.30 hodin v Červeném kostele, tedy v chrámu J. A. Komenského na Komenského
náměstí.
Účinkovat bude Detský spevácky
zbor Slovenského rozhlasu – Bratislava, Adrián Kokoš – dirigent,

Daniela Palová – klavírní doprovod.
V programu je připraven G.F.Händel, W. A. Mozart, D. Kabalevskij,
V. Kubička, J. Hatrík, I. Bázlik,
L. Kupkovič. Biblické zamyšlení
připravila Mgr. Olga Tydlitátová.
Dobrovolné vstupné bude věnováno středisku Diakonie ČCE
v Brně. Projekt se koná za finanční

Ze začátku představení budou
mít zejména děti pocit, že se
dívají na klasické, pohádkové,
divadelní představení. Po nějaké
době se v představení začne
s dětmi improvizovat. Děti se
v žádném případě nemusí bát
žádného strašení. Čerti si s nimi
budou mile povídat o tom, co je
špatné a co je naopak dobré. Zejména rozpustilý čertík Krampus

si bude s dětmi hrát. Lucifer, který
je na rozdíl od čertíka Krampuse
trochu přísný, bude číst z knihy
hříchů. Děti si své menší i větší
prohřešky budou moct odčinit
např. zpěvem nebo recitací nějaké básničky. Hlavně o čertech.
U Lucifera si mohou děti složit
pekelnou maturitu, která se bude
skládat opět formou zábavné
hry. Po příchodu Mikuláše
s andělem jako vždy zvítězí dobro nad zlem. Vstupné je dobrovolné. Akci pořádá Klub přátel
umění v České republice, o. s.,
ve spolupráci s YMCA Brno, podporuje ji také městská část Brno-střed.
 (red)
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Moravia Music Fest přináší počtvrté do Brna jazzovou atmosféru
Právě v těchto dnech hostí město
Brno čtvrtý ročník mezinárodního
festivalu Moravia Music Fest.Ten
potrvá do 21. listopadu.
Prestižní mezinárodní hudební
festival Moravia Music Fest, jenž
je jednou z hlavních jazzových
událostí jihomoravské metropole,
letos zakončí americké kvarteto
Ernie Watts Quartet, které je
v Evropě známé svým neotřelým
způsobem hudební produkce,
která je velmi často instinktivně

dobarvovaná přímo na pódiu.
Závěrečné tóny festivalu zazní
v Metro Music Baru v pondělí
21. listopadu ve 20.30 hodin.
Základem kvarteta je samotný
Ernie Watts, světoběžník, jehož
hudební výboje a energie, kterou
do hudby vkládá, jsou nezaměnitelným pojítkem čtyř světových
muzikantů. Watts je ve světě uznávanou hvězdou, což potvrzují i dvě
získané ceny Grammy, a za svou
hudební kariéru se podílel na více
než 500 nahrávkách. Kvarteto ve

složení Ernie Watts (saxofon),
Christof Saenger (piano), Heinrich
Koebberling (bicí) a Rudi Engel
(kontrabas) společně koncertuje již
mnoho let a jejich poslední album
„Four plus Four“ (2010) se těší velkým úspěchům nejen v Evropě.
Tématem letošního ročníku Moravia Music Fest je „Jazz napříč
generacemi“ a právě Ernie Watts
Quartet je živým důkazem toho,
jak se i samotní hudebníci v průběhu své tvorby vyvíjí a že hudební legendy mohou být velkou

inspirací i pro mladé začínající
generace muzikantů.
Vstupenky na koncert jsou již
v předprodeji (Ticketstream, Indies –
Poštovská, TIC Radnická, Student
Agency – DPL na náměstí Svobody,
Orange Tour – OC Vaňkovka. Více
na www.moraviamusicfest.cz.

(red)

Akci

podporuje

Seriál Četnické humoresky uvádí letohrádek ve formě výstavy

Výstavní projekt Četnické
humoresky je k vidění v brněnském Letohrádku Mitrovských
do 8. ledna 2012.

Připomene nejen úspěšný seriál
z tvorby České televize – Televizního studia Brno, ale také brněnské a jihomoravské četnictvo, kte-

ré bylo zejména v době 1. Československé republiky důležitou
složkou, udržující veřejný pořádek
a bezpečnost v mladé republice.
Na výstavě jsou prezentovány jak
slušivé četnické uniformy, tak líbivé společenské kostýmy. Nezapomnělo se ani na ukázky výzbroje a výstroje, dále administrativní
pomůcky, dobovou techniku či
dopravní prostředky, brněnské
historické reálie prostřednictvím
původních fotografií a v neposlední řadě i vybavení tehdejší domácnosti, krejčovského salonu, květinářství či restaurace.
Součástí výstavy je detektivní příběh, uzpůsobený pro dětské
i dospělé návštěvníky, kteří se vžijí
do role asistentů četníků s úkolem

najít vraha. Za správné vyřešení
budou odměněni. Připraven je
také lektoring a doprovodné programy jak s autory oblíbeného
seriálu, tak se členy Klubu policejní historie, stejně jako s Policií
ČR.
Výstava se uskuteční ve spolupráci s Českou televizí – Televizním studiem Brno, Technickým
muzeem v Brně, Klubem policejní
historie Brno, Muzeem policie ČR
v Praze, Archivem města Brna,
soukromými sběrateli, Policií ČR
ad. Letohrádek Mitrovských je
otevřen denně kromě pondělí od
10.00 do 16.00 hodin. Vstupné:
žáci ZŠ = 40 Kč, žáci SŠ, VŠ =
45 Kč, senioři = 50 Kč, dospělí =
80 Kč.
 (red)

Urban centrum zve do kouzelného světa loutek z Divadla Radost
O nové podobě Divadla Radost,
a hlavně o jeho unikátním
Muzeu loutek je výstava, kterou
nabízí Urban centrum na Staré
radnici do konce listopadu.
Brněnské Divadlo Radost,
významná profesionální divadelní
loutková scéna, se po více než
šedesáti letech své existence
dočkalo důkladné rekonstrukce,
která podstatně změnila jeho tvář.
Divadlo Radost vzniklo po 2. světové válce v budově někdejšího
kina Orania na Bratislavské ulici.
Původně poloprofesionální soubor zahájil svoji plně profesionální
činnost v roce 1949. V jeho čele
se vystřídalo několik uměleckých
šéfů, kteří postupně vytvářeli profil
divadla až do dnešní podoby jedi-

ného profesionálního divadla
v kraji, které se zabývá alternativní tvorbou pro děti, mládež
i dospělé diváky.
Jedenáct let trvající přestavba,
která začala v roce 1999 a skončila v červnu 2011, změnila divadlo na špičkově vybavenou scénu
schopnou zvládnout i ty nejnáročnější inscenace. V závěru rekonstrukce však budila největší a jistě
zaslouženou pozornost stavba
nového Muzea loutek ve tvaru
korábu mířícího svou přídí do ulice Cejl. Je v něm vystavena unikátní kolekce loutek, které divadlo
shromažďuje už od roku 1949.
Ozdobou nové budovy muzea je
i zcela nový hodinový stroj – lávka
pro loutky, spojující svět skutečný
s dětským světem fantazie. Klene
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se nad vstupem z ulice Cejl do
atria divadla. Monumentální loutky z lipového dřeva znázorňují tři
pohádkové postavičky – Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého ve
spánku. V každou celou hodinu
se figurky probudí, Dlouhý zvedne

hlavu, Bystrozraký se rozhlíží po
okolí a s prvním pohybem ruky
Širokého začnou radostné hodiny
odbíjet čas. Výstava trvá do konce
listopadu, v prosinci bude k vidění
v Knihovně Jiřího Mahena na
Kobližné ulici.
 (red)

Kultura

Na koncertě vodnářského zvonu vystoupí i evropská hvězda

Jako významný host koncertu
Společná věc vystoupí světová
sopranistka Maida Hundeling
4. prosince od 18.30 hodin
v Besedním domě.
Maida Hundeling není českému
publiku neznámá. Narodila se
v Tunisku a je v současné době
jednou z nejvýznamnějších a nejvyhledávanějších dramatických
sopranistek Evropy. Její Aida před

5000 diváky ve Festspielhausu
v Salcburku v roce 2009, nejnověji
Alžběta ve Wagnerově Tannhäuseru v milánské La Scale či série
vystoupení ve Státní opeře Praha
(Isolda, Senta, Turandot, Aida)
a v pražském Národním divadle
(Adriana Lecouvreur, Donna
Anna, Kateřina v Řeckých pašiích
B. Martinů aj.) to jenom potvrzují.
Pěvecké výkony Maidy Hundeling
snesou nejvyšší mezinárodní

měřítka. Všichni milovníci krásného zpěvu by si proto neměli
nechat ujít příležitost k setkání
s jejím výsostným uměním. Maida
Hundeling je pravidelným hostem
operních scén v USA, Německu,
Rakousku, Belgii, Itálii, Norsku,
Polsku a na Slovensku.
Její vystoupení v brněnském
Besedním domě společně s Vodnářským zvonem Tomáše Pfeiffera slibuje mimořádný kulturní

zážitek. Koncert Společná věc
může oslovit, vedle nové strhující
projekce vesmíru, i protiválečnou
zpovědí Tomáše Pfeiffera nazvanou Homo Zabijens. Koncerty
Společná věc, konané již v pátém
ročníku, se tak stávají pravidelnou
součástí naší kulturní scény.
Předprodej vstupenek: Prodejna Indies, Poštovská 2, info:
603 723 713.

(red)
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listopad/prosinec 2011
středa 16. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

sobota 3. prosince, 10.15 a 15.30 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

pátek 18. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

neděle 4. prosince, 10.15 a 15.30 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

sobota 19. listopadu, 10.15 a 15.30 hod.
Bořík a spol.

pondělí 5. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

sobota 26. listopadu, 15.30 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
Premiéra!

úterý 6. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska

pondělí 28. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
úterý 29. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
úterý 29. listopadu, 19.00 hod.
Improvizační večer
středa 30. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství piráta Kolíska
čtvrtek 1. prosince 9.30 a 19.00 hod.
Zmatek nad zmatek
pátek 2. prosince 9.30 hod.
Zmatek nad zmatek

listopad/prosinec 2011
středa 16. listopadu v 19.30 hod.
HONZA VANČURA (RANGERS-PLAVCI)
Koncert zakládajícího člena této legendární
skupiny v doprovodu muzikantů
pátek 18. listopadu v 19.30 hod.
RELIÉF – Křest nového alba naší
bluegrassové špičky
úterý 22. listopadu v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO: John
Lennon – ani Beatle, ani mrož jen John

středa 7. prosince, 9.30 hod.
Manon Lescaut

středa 23. listopadu v 19.30 hod.
NAVOSTRO – Skotský big beat

čtvrtek 8. prosince, 9.30 a 19.00 hod.
Manon Lescaut

čtvrtek 24. listopadu v 19.30 hod.
BAREL ROCK – Speciální koncert
ke 30. výročí kapely

pátek 9. prosince, 9.30 hod.
Manon Lescaut
sobota 10. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy

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 29. listopadu v 19.30 hod.
BLUECHIPS BAND – R&B, blues
středa 30. listopadu v 19.30 hod.
KUMBALU – Barevně tanečně laděný
etnobeat aneb jungle betno
čtvrtek 1. prosince v 19.30 hod.
Ženy různých světů: ÇAVA, Andrea KALCŮ
A Veronika CHLADOVÁ Jedinečná performance propojující hlasový a znakový zpěv
v podání skupiny ÇAVA (worldmusic, jazz)

sobota 3. prosince v 19.30 hod.
CESTA
Folk, spirituály
úterý 6. prosince v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku? – Autorské čtení: Petr
HRUŠKA. „Poezie není zdobení života“
středa 7. prosince v 19.30 hod.
NEBEZTEBE – Akustické pomezí etno,
fanku & energické identity

Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí od
18 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17; INDIES –
Poštovská 2; FOLK & COUNTRY MUSIC –
Kapucínské nám. 10; KUDRNA – podchod
nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Inzerce

Když máte
zimu rádi.
Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 4 let.
Představujeme Vám aktuální zimní nabídku Originálních dílů Volkswagen® a Economy dílů pro vozy starší 4 let,
které jsou k dostání v našem autorizovaném servisu nyní za velmi výhodné ceny. Nabídka platí do 31. 12. 2011!

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

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

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

NOVÉ KUCHYNĚ
OD ČESKÉHO VÝ ROBCE

tel. 777 268 848

REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ

aktuální

AKCE

na našich stránkách
www.hezkydomov.cz

- ing. Kaláb
s.r.o.

Za Vodojemem 22
Brno - Bosonohy

telefon:

547 227 325
603 523 155
Nejvíce prodávaných nemovitostí v Brně

Potřebujete rychle
prodat Váš byt?

Pondělí - Čtvrtek:
9.00 - 19.00 hod.
V Pátek:
9.00 - 17.00 hod.
pouze dohodnuté
schůzky.

ZDARMA Vám poradíme
a pomůžeme s prodejem.
V poslední době jsme realizovali:
Cihlový byt 1+kk, ul. Příkop
Byt 1+1 s balkonem, ul. Březinova
Byt 3+1, ul. Botanická
Moderní byt 2+kk, ul. Dusíkova

prodáno na PRVNÍ prohlídku
prodáno na PRVNÍ prohlídku
prodáno do týdne
prodáno do týdne

Informujte se ZDARMA o možnostech prodeje:
Ing. David Celnar, tel: 602 712 097, david.celnar@realspektrum.cz
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kování

www.hezkydomov.cz
KUCHYNĚ • SKŘÍNĚ • DVEŘE • NÁ BYTEK

