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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Naší říjnovou osobností je bubeník jubilující
brněnské skupiny Synkopy 61, která v tomto
měsíci připomene svoje abrahámoviny dvěma
výročními koncerty. Pokud jste ovšem znali
Jiřího Rybáře jenom jako vlasatou Máničku
anebo ho nyní reflektujete jen jako pána v nejlepších letech za bicí soupravou, budete možná rozhovorem uvnitř zpravodaje překvapeni.
Pokračování na straně 19

Herny v centru nechceme,
ký
Cyklistic
závod ě 6
na stran

Radnice městské části Brno-střed připravila
druhý ročník Festivalu v centru dění
Měsíc plný chutí, vůní a zážitků zorganizovala letos již podruhé radnice městské
části Brno-střed a její kulturní a vzdělávací
středisko na náměstí Svobody od poloviny
září do poloviny října.
„Festival je určen všem, kteří se chtějí krátce
zastavit při své cestě přes centrum, ale i těm,
kteří cíleně přijdou za kultivovanou zábavou,
a věřím, že i za poučením a poznáním,“ představil projekt starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Festivalový program je sestaven ze čtyř částí,
ta poslední, Slavnosti regionů, právě probíhá
na náměstí Svobody do 16. října.
„Začali jsme Slavnostmi piva v termínu od
15. do 18. září. Návštěvníci si mohli vybrat
z dvacítky pivních značek, ke kterým se na
stáncích prodávaly grilované a pivní speciality,
sýry či klobásy. Během čtyř dnů se vypilo
55 000 piv a snědlo 1 500 kg masa, klobás
a grilovaných specialit,“ řekl starosta Šťástka.
Odpoledne zpestřoval doprovodný program
se soutěžemi a vystoupeními pouličních muzi-

kantů, vrcholem dění se stala nedělní produkce Železného Zekona a ohňová show.
Další částí festivalu byly Slavnosti jídla, a to
od 22. do 25. září, na nichž um svých kuchařů
a barmanů představilo dvanáct brněnských
restaurací, barů, kaváren a hotelů.
Brňané nenakupovali pochutiny rovnou, ale
prostřednictvím poukázek v ceně 25 korun.
„Z každé prodané poukázky bylo 10 haléřů
věnováno Lize vozíčkářů,“ dodal starosta
a okomentoval třetí festivalovou část: „Slavnosti vína, které jsme načasovali na období
od 30. září do 7. října, daly možnost patnácti
vinařstvím, aby nabídla své produkty. Akci
doplnila oslava Svátku seniorů dne 1. října.
„Naše starší spoluobčany čekala řada zvýhodnění a bonusů u přítomných prodejců.
A v programu vystoupili například Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Jožka Šmukař,
Naďa Urbánková a mnoho dalších,“ vzpomněl
starosta Šťástka. Festival v centru dění zakončily Slavnosti regionů, klasický řemeslný jarmark obohacený o folklórní program, od 10.
do 16. října.
 (red)
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IX. Turnaj osobností
v malé kopané
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MČ Brno-střed
opravila tři parky

rozhodli na zářijovém
zastupitelstvu městské
části zastupitelé, a to ze
všech stran. Téma takzvaného hazardu, blikajících
heren, výherních přístrojů,
videoloterijních terminálů,
sociálních dopadů gamblerství a související
kriminality je už probírané řadu let. A Brno
je zatím zmiňováno jako místo, kde je tomuto podnikání přáno. A má se vlastně tento
druh podnikání v rámci svobodného trhu
omezovat? Také častá otázka. Byť odpověď
není až tak úplně jednoduchá, říkám ano.
Nejen pro známá negativa výše zmíněná,
ale i proto, že je do budoucna neudržitelné,
aby o povolování heren a automatů v Brně
rozhodovali úředníci ministerstva financí
v Praze. A tak to zatím bohužel je. A jen
jejich rozhodnutím jsou v centru Brna povoleny tisícovky automatů na následující dva,
tři, pět a více roků. Dokonce několik z nich
do roku 2500, což je, jak jistě uznáte, velmi
zvláštní. Nová vyhláška, v které navrhujeme
zákaz hazardu na celém území Brna-střed,
by měla další povolování automatů zastavit.
Otázkou pak zůstává, kdy vyprší stávající
povolení vydaná Kalouskovým ministerstvem. Místo snahy „obrat“ Brno o takřka
miliardu novelou o rozpočtovém určení daní
by se mělo ministerstvo soustředit raději na
tyto problémy. A třeba i najít odvahu a přistoupit ke zdanění hazardu. Zatím ho bohužel pouze úspěšně rozvíjí.

Mgr. Libor Šťástka, starosta

28
Nové Poradenské
centrum městské
policie

Halloweenský rej
v Jungle Parku

Akce radnice

Park na Moravském nám. patřil již podruhé volnočasovému festivalu
Druhý ročník přehlídky volnočasových aktivit Začínáme aneb
Kdo si hraje, nezlobí proběhl
v sobotu 3. září v parku na Moravském náměstí v Brně. Akce si
kladla za cíl na jednom místě
a během jednoho dne představit
nabídku volnočasových aktivit pro
děti, mládež i dospělé. Termín
není náhodný – právě se začátkem školního roku a po dovolených se většina dětí i jejich rodičů
rozhoduje o zájmovém programu
na další školní rok.
Formou stánků s různými soutě-

žemi a výtvarnými dílnami či
vystoupeními se na akci představili např.: Divadlo Polárka, Centrum volného času Botanka, Klub
Leitnerova, DDM Helceletova,
DDM Junior, skautský oddíl Dvojkaři, Cvičeníčko, Mateřské centrum Kuřátka, křesťanské sdružení mladých lidí YMCA, Muzeum
města Brna, Dětský sbor Primavera Brno nebo Židovské muzeum Brno.
Festival uspořádala radnice městské části Brno-střed a její kulturní
a vzdělávací středisko.  (red)
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Festival v centru dění: Slavnosti piva a Slavnosti jídla
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Osobní archiv Oty Filipa získalo Moravské zemské muzeum

Autorské čtení Oty Filipa z nové
knihy Valdštejn a Lukrecie,
beseda s autorem a autogramiáda proběhla 14. září v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce.
Akci připravilo Moravské zemské
muzeum a nakladatelství HOST.
Moravskému zemskému muzeu
se podařilo nedávno získat osobní archiv spisovatele. S muzeem

zahájil Ota Filip spolupráci již
v roce 2010, kdy mu předal vlastní
korespondenci s dalšími osobnostmi i institucemi, fotografie,
negativy, vyšetřovací spisy
tajných služeb, diáře ze 60.
i pozdějších let, rukopisy, kartotéku osobností, nejstarší PC,
knihovnu, ale například i zimní
kombinézu.
Osobní archiv Oty Filipa, významného autora a exulanta, je dalším

příspěvkem do množiny prestižních přírůstků Oddělení dějin literatury Moravského zemského
muzea posledních dvou let. V této
souvislosti je třeba uvést např.
významnou část osobního archivu Pavla Kohouta, Jiřího Gruši,
Jana Trefulky i Milana Uhdeho,
které již MZM spravuje nebo pracuje v současné době na jejich
převzetí.
Spisovatel Ota Filip, který se naro-

dil 9. března 1930 v Ostravě, byl
s rodinou vyhoštěn z komunistického Československa v roce
1974. Usadil se v sousedním
Bavorsku, kde působil v nakladatelství Fischer Verlag a v rádiu
Svobodná Evropa. Je členem
Bavorské akademie věd a umění.


(red)
Foto Jan Cága, MZM

Jubilejní XX. mezinárodní kytarový festival dosáhl svých rekordů
Festival, který byl již v minulých
letech zahraničním odborným
tiskem považován za nejvýznamnější český kytarový festival, zavítal do Brna ve dnech
7.–13. srpna.
Všechny večerní koncerty byly
vyprodány a návštěvnost všech
akcí festivalu včetně přednášek,
odpoledních koncertů a soutěže
přesáhla rekordní počet cca 4 000
návštěvníků, čímž se potvrdilo, že
se jedná o největší festival svého
druhu ve středoevropském regionu.
Rovněž zájem účastníků o kytarové kurzy předních světových
pedagogů a interpretů byl velký.
Celkově se festivalu zúčastnilo
180 nadšených kytaristů, pedagogů, skladatelů a účastníků kytarové soutěže GUITARTALENT
z 16 zemí světa.
Úvodní festivalový koncert 7. srpna byl věnován hudbě flamenca
z Granady a vystoupili na něm
kytarista Emilio Maya s tanečnicí
Maria Angeles Gabaldón a skupinou flamenca. Po výjimečném
zážitku z koncertu přirovnávali

mnozí nadšení posluchači umění
kytaristy s uměním legendárního
Paco de Lucii.
Vedle koncertů a kurzů probíhala
i Mezinárodní kytarová soutěž
GUITARTALENT’11 ve dvou
kategoriích do 17 a 23 let. Mezinárodní porota složená z předních umělců a pedagogů rozhodovala o umístění soutěžících.
Vítězkou mladší kategorie se stala Barbora Kubíková z České
republiky, druhé místo získal Tuur
Seger z Belgie a třetí Lucie
Nesvadbová z České republiky.
Vítězem starší II. kategorie do
20 let se stal Ondřej Pavlíček –
student brněnské konzervatoře,
který vedle dalších cen vyhrál
i koncertní kytaru věnovanou
nejvýznamnějším japonským
mistrem kytarářem Masaki Sakurai. Na druhém místě se umístil
Wojciech Rysiecki, třetí byla Alexandra Sapok – oba z Polska.
Účastníci kurzů festivalu denně
navštěvovali mistrovské třídy výše
uvedených sólistů koncertů
a předních světových pedagogů
a hráli v kytarovém orchestru pod
vedením dirigenta Vladimíra
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Novotného z Prahy. Své umění
předvedli na závěrečném koncertě účastníků festivalu v pátek
odpoledne.
Mezinárodní kytarový festival
a kurzy BRNO se během 20 let
trvání staly významnou součástí
brněnského kulturního života.
Pozornost předních světových
odborných časopisů jako jsou
například Classical Guitar
v Anglii, Guitart v Itálii, Gendai
Guitar v Japonsku, Soundboard
v USA a další dokládá, že tento
náš největší festival patří k nejvý-

znamnějším akcím svého druhu
v České republice i v Evropě
a významně přispívá dobrému
jménu města Brna v zahraničí.
Úspěšný jubilejní festival je za
námi a v přípravě je pro všechny
příznivce kvalitní nekomerční
kytarové hudby již XXI. mezinárodní
kytarový
festival
BRNO’ 12, který se uskuteční od
6. do 12. srpna 2012.
 Doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.,
umělecký ředitel MKFB’11

Stalo se v naší městské části

Sochy mladých umělců si mohli Brňané prohlížet po celé léto

Třetí ročník přehlídky Sochy
v ulicích Brno Art Open 2011
s podtitulem Stav věcí byl
k vidění v ulicích města Brna
od 11. června do 28. srpna.
Přehlídka Sochy v ulicích navázala
na záměr předchozích dvou ročníků rozvíjet téma výtvarné umění
a jeho funkce ve veřejném prostoru.
Letos byli osloveni především
umělkyně a umělci střední a mladší generace, jejichž práce překračují tradiční vymezení uměleckých
disciplín a kteří se volně pohybují
mezi odlišnými vyjadřovacími prostředky. Z hlediska prostoru byla
volena taková místa, která – přes-

tože se nacházejí v historické části
města – většinou nejsou na hlavních komunikacích a ukazují
mimořádnou vrstevnatost brněnského městského prostoru.
Po déle než ročních přípravách
bylo v Brně slavnostně představeno patnáct nově vytvořených
děl od čtrnácti umělců včetně jedné umělecké skupiny. Patřili k nim:
Filip Cenek, Barbora Klímová,
Eva Koťátková, Dominik Lang,
Christoph Meier (Rakousko),
Markéta Othová, Jiří Příhoda,
Rafani, Jiří Skála, Matěj Smetana,
Adéla Svobodová, Jan Šerých,
Michal Škoda a Jiří Thýn. Kurátorem přehlídky byl Karel Císař.

Přehlídka se v širokém spektru
vyjadřovacích prostředků od
instalací, architektonických intervencí přes světelné a zvukové
instalace, malbu a fotografii až po
sociální projekty a performance
pokusila navázat dialog s místy,
pro něž byla vytvořena. V některých případech umělci dominantně vstoupili do infrastruktury města a narušili plynulý průchod
komunikací, jindy obyvatele
a návštěvníky naopak přivedli do
míst, která jsou z různých důvodů
běžně nepřístupná. Několikrát se
totiž snažili upozornit na nějaké
konkrétní místo či stavbu.
Stejně důležitý jako místo byl však

v letošním ročníku přehlídky i čas,
neboť byly zahrnuty rovněž instalace, filmová projekce, performance a sociální projekt, jež mají
časovou povahu a které od diváků, kteří mají s uměním ve veřejném prostoru díky předchozím
ročníkům již zkušenosti, vyžadovali aktivní spoluúčast. Umožnili
jim zato nový pohled na místo,
v němž žijí, i na sebe navzájem.
Mnohostranně rozšířené pole,
v němž se letošní ročník přehlídky
Sochy v ulicích Brno Art Open
2011 pohyboval, tematizoval
vnitřní sepjatost mezi vývojem
umění a vývojem společnosti.

(red)

V Galerii Vaňkovka vyrostl koloniál a kavárna ze třicátých let
Výstava v Galerii Vaňkovka
seznámila s jednou z nejvýznamnějších etap v novodobé
historii moravské metropole,
s obdobím, v němž připojením
okolních samostatných obcí
a měst v roce 1919 vzniklo takzvané Velké Brno.
Na výstavě, která skončila na konci září, spolupracovalo Muzeum
města Brna. Na přelomu 19.
a 20. století bylo Brno se svými
sto tisíci obyvateli šestým největším městem předlitavské části
Rakousko-Uherska. Město, jež se
díky průmyslové výrobě rychle
rozvíjelo, bylo domovem Němců,
Čechů i Židů, jejichž vzájemné
soužití mělo ale od konce 19. století do harmonie daleko. Mezi českým a německým obyvatelstvem
docházelo k častým sporům.
Po skončení první světové války
Brno výrazně změnilo svou podo-

bu. V listopadu 1918 přešla správa
brněnské radnice z německých
do českých rukou a začalo se připravovat vytvoření Velkého Brna.
Toto úsilí bylo úspěšně završeno
16. dubna 1919, kdy Národní
shromáždění Republiky československé schválilo zákon „o sloučení sousedních obcí s Brnem“.
K Brnu bylo připojeno celkem 23
obcí včetně dvou měst – Králova
Pole a Husovic. Rozloha města
se tak zvětšila z 1 816 ha na
12 380 ha a počet obyvatel vzrostl
na 221 758. Vznik Velkého Brna
otevřel cestu k dalšímu rozvoji
města ve dvacátých a třicátých
letech, kdy si Brno vydobylo postavení důležitého centra nejen
průmyslu, ale zejména kultury,
školství a moderní architektury.
„Výstava v Galerii Vaňkovka byla
sondou do těchto událostí a do
života v Brně před první světovou
válkou, během ní i do let po ní,“

řekl ředitel Muzea města Brna
Pavel Ciprian a dodal: „Návštěvníci se mohli těšit na množství
informací, fotografií, map a historických dokumentů, ale také na
trojrozměrné exponáty ze sbírek
Muzea města Brna, ukazující
například dobovou módu, nábytek či hračky.“
V Galerii Vaňkovka vyrostl mimo
jiné koloniál ze třicátých let minu-

lého století a historická kavárna,
v pasáži se kromě výstavních
panelů a objektů objevilo také
mnoho interaktivních exponátů.
Děti si mohly vyzkoušet, jak se
dříve pralo a žehlilo prádlo, zahrát
si oblíbené hry dětí z dob minulých nebo vyzkoušet jejich hračky.

(red)
Zdroj: www.spilberk.cz
Foto: MMB
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Na 3. ročníku závodu horských kol Pells kritérium zvítězil Kulhavý

Světový král letošní cyklistické
sezóny horských kol Jaroslav
Kulhavý vyhrál třetí ročník Pells
MTB kritéria, které hostilo
historické centrum Brna dne
18. září.
Trasu z Dominikánského náměstí
přes stoupání do zahrad pod hradem Špilberk a brněnskými ulicemi zpět zvládl biker týmu Specialized Racing v čase 1:07,25.
Letošní mistr světa, mistr Evropy
i vládce Světového poháru za

sebou nechal na druhém místě
maratonského specialistu Jana
Jobánka z domácího Merida
Biking Teamu. Třetí příčku obsadil
Ondřej Fojtík z týmu Nissan MTB
Dolák. Kulhavý navíc ovládl i speciální horskou prémii z prvního
okruhu.
Česká jednička a jednoznačný
vládce letošní bikové sezóny se
brněnského závodu zúčastnil
poprvé. Konkurenci mu tvořili další
čeští špičkoví bikeři, kteří brněnskou velmi náročnou trať situova-

nou do středu města a prošpikovanou řadou velmi náročných
míst znali z minulých ročníků. Kromě již zmíněných se fanoušci
cyklistiky těšili výkony Jana Škarnitzla, Milana Spěšného, Jiřího
Friedla, Ondřeje Cinka a mnoha
dalších.
Opravdu neobvyklá trať dlouhá
2,7 km s převýšením 95 metrů
a s několika novými místy zavedla
závodníky ze startu na Dominikánském náměstí do zahrad pod
Špilberkem. Těsně po startu pro-

jeli bikeři i nádvořím Nové radnice.
Museli se připravit na nemalé
množství technicky náročných
sjezdů po schodech. Čekala na
ně i záludná stoupání. Projeli
Husovou ulicí a zamířili do zahrad
pod Špilberkem, nakonec je čekal
sjezd k hotelu International a technická pasáž na schodech. Pak už
zamířili ulicí Veselou do samého
srdce Brna na náměstí Svobody.
Z něj pak Zámečnickou ulicí do
cíle na Dominikánském náměstí.

(red)

Muzeum města Brna oslavilo s dětmi v září své 107. narozeniny
Dne 18. září oslavily děti spolu
s rodiči 107. narozeniny Muzea
města Brna.
Muzeum, které bylo založeno
18. září 1904, uspořádalo ve spolupráci s Agenturou REX k tomuto
výročí zábavné soutěžní odpoledne, věnované tentokrát známým brněnským pověstem.
Děti, které tento den zavítaly na
hrad Špilberk, možná v jeho
zdech potkaly zazděného radního, pana Šemberu, mistra Birka
s kolem či dokonce samotného
brněnského draka.

(red)
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Brno-střed zvítězilo v IX. Turnaji osobností v malé kopané

Již tradiční fotbalové utkání
mezi týmy brněnských osobností se odehrálo i letos. Tentokrát v neděli 11. září na stadionu SK Moravská Slávia
Brno.
Přihlásilo se celkem třináct týmů.
Vedle vítězného týmu, kterým se
stali hráči radnice Brno-střed, se
postavili například sportovci
Národního divadla Brno, Měst-

ského divadla Brno nebo také tým
Fakultní nemocnice u sv. Anny.
Proti loňskému systému se mírně
změnila pravidla tak, že týmy na
posledních místech v tabulce po
základních skupinách pokračovaly ve skupině o 10.–12. místo.
Na základě vzájemného penaltového rozstřelu se napřed utkaly
čtyři týmy o tři místa ve skupině
o 10.–12. místo.

(red)

Naše školy

Budoucí prvňáčci si vyzkoušejí hru na školu na Rašínově
Všichni předškoláci, kteří od
září 2012 zavítají do prvních tříd
základních škol, si mohou
pobyt ve škole vyzkoušet nanečisto na ZŠ a MŠ Husova
v budově na ulici Rašínova 3.
Hru na školu pro zvídavé děti
a rodiče připravili učitelé z mateřské a základní školy Husova 17.

Zřizovatelem
školy je

První z nejbližších termínů, kdy
se mohou nedočkavé děti podívat
do školy mezi své budoucí starší
spolužáky, je v úterý 18. října
v 15.15 hodin v budově školy na
Rašínově 3.
Děti si vyzkouší, jestli vydrží sedět
v lavici, dávat pozor a poslouchat
celou dobu paní učitelku, plnit
zadané úkoly, pracovat celou
vyučovací hodinu. Na konci je
bude čekat velká pochvala a malá
odměna. Hra na školu je určena
nejen všem předškolákům, ale
i těm, kteří v září 2012 nastoupí
do první třídy na jinou ZŠ nebo

zůstanou v MŠ po odkladu školní
docházky.
S sebou budou děti potřebovat
přezůvky a pastelky. Rodiče na
své předškoláčky počkají ve vestibulu školy v 16.00 hodin.
Škola také pořádá dny otevřených
dveří v úterý 15. listopadu nebo
ve čtvrtek 12. ledna 2012 od 8.00
do 10.00 hodin. Všechny děti
a rodiče jsou zváni.
Další dny, kdy proběhne Hra na
školu, jsou stanoveny na 1. 11.,
15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12.,
13. 12. a od nového roku na
10. 1., 24. 1., 14. 2., 28. 2., 6. 3.

Případné změny termínu budou
zveřejněné na stránkách školy
nebo v mateřských školách.
Více informací na www.zshusovabrno.cz.
 (red)
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Naše školy

Loňští deváťáci na Křídlovické představili absolventské projekty

Žáci loňského devátého ročníku zakončili své studium na ZŠ
Křídlovická tradičně svými
absolventskými projekty.
Pracovali na nich jednotlivě nebo
ve dvojicích již od listopadu minulého roku. Práce to nebyla vůbec
jednoduchá. Nejprve je čekal
výběr zajímavého tématu a rozvržení plánu práce, poté vyhledávání informací z mnoha různých
zdrojů, jejich zpracovávání a postupné tvoření textové části projektu pod dohledem některého
z pedagogů – konzultantů.
Mezitím přišly Vánoce, klasifikace
v 1. pololetí školního roku, žáky
čekala intenzivní příprava na přijímací zkoušky na střední školy.
Po jejich úspěšném zvládnutí se
do práce na projektu mohli již
ponořit naplno – blížily se termíny

odevzdání jednotlivých částí
absolventských projektů.
Tak tedy hurá do práce – písemnou
část zpracovat v elektronické podobě se všemi náležitostmi bibliografické normy, nezapomenout na pravopis ani na správné citace
použitých zdrojů. Práci vytisknout
a odevzdat k posouzení svému
konzultantovi a pustit se do tvorby
prezentace, která posléze vhodně
doplní představení absolventského
projektu veřejnosti. Po jejím dokončení si připravit zajímavý mluvený
projev, který by vhodně zpracovávané téma přiblížil publiku.
Poněvadž absolventské projekty
mají na naší škole již dlouholetou
tradici, žáci mohli navázat na práci
svých starších spolužáků, dnes
již středoškoláků a vysokoškoláků. Většina deváťáků pracovala
na svém projektu s velkým

zájmem, velmi jim záleželo na
tom, aby byli úspěšní a v celkovém hodnocení uspěli co nejlépe.
Vrcholem jejich práce byly středa
a čtvrtek 1. a 2. června, kdy se
konalo slavnostní představení
všech absolventských projektů
pedagogům, spolužákům, rodičům a hostům. Početné publikum
mělo příležitost zhlédnout řadu
velmi zdařilých a zajímavých projektů, komise pedagogů pečlivě
sledovala a hodnotila nejen vlastní prezentaci vystupujících, ale
i úroveň zpracování celého jejich
absolventského projektu. Tréma
mnohých žáků se po úspěšném
vystoupení změnila v radost
z dobře zvládnutého úkolu. Všichni napjatě očekávali vyhlášení
konečných výsledků.
Komise pedagogů vybrala z celkového počtu 39 absolventských

projektů šest nejlepších. Byly to
projekty Spánek a sny Ondřeje
Bartoše a Ondřeje Zámečníka
(IX. C), projekt GPS Filipa Bučka
a Tomáše Hacka (IX. C), Japonské hlavolamy, které zpracovala
Tereza Dumpíková (IX. C), Historie brněnské ZOO Toana Tran
Ngoce a Kamila Štrofa (IX. C),
projekt Kláry Farkasové (IX. B)
o spisovateli Ondřeji Sekorovi
a projekt Procházka brněnskými
hřbitovy Kristýny Křípalové (IX.B).
Vysoká kvalita vítězných i většiny
ostatních projektů prokázala, že
se žáci v průběhu svého základního vzdělávání naučili nejen
vyhledávat a zpracovávat informace, ale i kultivovaně vystupovat. Jsou nyní bohatší o nevšední
zážitek, na který budou jistě dlouho vzpomínat.

Mgr. Lenka Hofírková

Přes tři sta dětí se zúčastnilo Olympijského dne na Osmecu
Základní a mateřská škola nám.
28. října uspořádala již tradiční
Olympijský den. První červnový den tak byl ve znamení her
a soutěží.
Díky krásnému slunečnému
počasí se jednotlivé soutěže
uskutečnily i venku. Akce byla
zahájena předsedkyní olympijského výboru paní ředitelkou Alt-

manovou a děti složily slavnostní
slib „fér plej“. Děti soutěžily
v těchto disciplínách:
Skok přes švihadlo, skok přes
lavičku, nožičky, střela na branku,
hod medicinbalem i hod na koš,
rychlostní i vytrvalostní běh, shyby, sklapovačky. Děti soutěžily
s nadšením i podle pravidel „fér
plej“.
Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhlo o dva dny později na
hřišti budovy Stará. Děti byly hodnoceny v několika kategoriích,
a to dle věku a pohlaví. Rozdáno
bylo přibližně 36 cen. Ceny byly
zakoupeny z projektu, který financuje městská část Brno-střed.

Lukáš Severa
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Informace z radnice

Špatná zpráva pro nepřizpůsobivé občany v bytových domech
Ve spolupráci
s
městskou
policií připravujeme program
zaměřený na
občany, kteří
nejsou ochotni
či schopni řídit
se pravidly slušného chování
v domě.
V případě, že budou příslušníci
městské policie přivoláni k případům, při kterých bude docházet
k hrubému porušování dobrých
mravů v domě, učiní policie vše
pro to, aby takové jednání zdokumentovala a prokázala. Poté policie vyrozumí nejen přestupkový

orgán, ale i bytový odbor ÚMČ
Brno-střed, který získané informace využije k zaslání výstrahy
nepřizpůsobivým občanům.
V opakovaných případech ukončí
městská část každému z nájemců, který hrubě porušuje dobré
mravy v domě, v souladu s § 711
odst. 2) písm. a) obč. zákoníku,
nájemní vztah a takoví nájemci
budou nuceni městské byty opustit.
Chtěl bych tímto požádat všechny
občany žijící v domech ve správě
MČ Brno-střed, kteří mají negativní zkušenost se sousedy hrubě
porušujícími dobré mravy, nechť
se nebojí byť i anonymně zavolat
městskou policii.

Jsem přesvědčen, že vymáhání
práva je nezbytné. Důrazně upozorňuji všechny, kteří nehodlají
dodržovat zásady občanského
soužití, že čas jejich bez-

ohledného chování již končí.


Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta

Městská část Brno-střed zrekonstruovala několik dětských hřišť

Městská část Brno-střed v druhé polovině září 2011 úspěšně
zrekonstruovala celkem tři dětská hřiště nacházející se v její
správě.
Jedná se o dětská hřiště ve vnitrobloku Vsetínská-Renneská
(náklady cca 600 tis. Kč), mezi ulicemi Pšeník-Sovinec (náklady
cca 500 tis. Kč) a hřiště ve vnitrobloku Bayerova-Botanická-Kot-

lářská-Dřevařská (náklady cca
400 tis. Kč).
Celkové náklady dosáhly výše
okolo 1,5 miliónu korun. Rozsahem i cenou byla nejvelkorysejší
rekonstrukce dětského hřiště ve
vnitrobloku Vsetínská-Renneská
v katastrálním území Štýřice, na
jehož území došlo ještě k rekonstrukci hřiště nacházejícího se
mezi ulicemi Pšeník a Sovinec.
Všechny tři rekonstrukce spočí-

valy v zásadní obměně stávajících herních prvků a vytvoření
odpovídajících tlumících vrstev.
I když se mohly na první pohled
zdát některé z odstraňovaných
herních prvků jako docela zánovní, svým stavem, který byl ovlivněn jak životností materiálu, tak
i vysokým opotřebením, již
nesplňovaly požadavky kladené
příslušnými normami na herní
prvky dětských hřišť.

Na hřišti ve vnitrobloku Vsetínská
byla umístěna herní sestava
obsahující lezeckou stěnu, šplhací tyč, lanový žebřík, síť či lano
s uzly, dále pak prolézačka se
skluzavkou, skupinová houpačka
zvaná hnízdo, kolotoč, kladina,
hopsadla s motivem žraloka
a manty a pískoviště.
Dětské hřiště mezi ulicemi Pšeník
a Sovinec využívá přilehlého
Pokračování na straně 10
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svážku k umístění skluzavky, dále
je tvořeno trychtýřovitou sítí, skupinovou houpačkou zvanou hnízdo, vahadlovou houpačkou, rotačním balančním blokem a rovněž
pískovištěm. Nedílnou součástí
tohoto hřiště je i nový mobiliář ve
formě laviček a koše na odpadky.
Hřiště ve vnitrobloku při ulici Bayerově bylo pojato spíše komorně
a je tvořeno vřetenovým žebříkem
s lanovou sítí, prolézačkou se
skluzavkou, skupinovou houpač-

kou, pískovištěm a novým mobiliářem stejně jako v případě hřiště
při ulici Pšeník.
Samozřejmostí většiny zmíněných
dětských hřišť, která jsou určena
zejména pro menší děti do 14 let
věku, je i nutné vybavení provozním řádem obsahujícím zejména
charakteristiku jednotlivých herních prvků a základní telefonické
kontakty na složky záchranného
systému, správce hřiště a subjekt,
zajišťující jeho úklid.
Společným jmenovatelem všech

rekonstruovaných dětských hřišť
je jejich co nejatraktivnější provedení tak, aby plně odpovídala
současným požadavkům na herní
prvky kladeným jak těmi, kterým
jsou primárně určeny, tj. dětmi,
tak odbornou veřejností.
Všechny herní prvky, které jsou
provedeny z velmi odolného
a trvanlivého akátového dřeva,
kvalitní oceli, vysokotlakého laminátu a lan s ocelovým jádrem,
jsou maximálně bezpečné, odolné vandalismu, s minimálními

nároky na údržbu a jsou certifikované ve smyslu příslušných
norem vztahujícím se k herním
prvkům.
Ve výstavbě dětských hřišť bude
MČ Brno-střed pokračovat ještě
v letošním roce, na jehož konci
plánuje otevření zcela nového,
tématicky zaměřeného dětského
hřiště v blízkosti pavilonu Anthropos v Pisárkách.


(red)

Děti by se měly učit angličtinu takovým způsobem, aby se jí nebály
Mnoho rodičů si uvědomuje
důležitost přípravy dětí na
angličtinu již v raném věku, ale
je velice těžké najít ten správný
způsob, jak dětem anglický
jazyk představit.
Za jeden z nejdůležitějších faktorů
při výuce cizích jazyků u dětí
v raném věku považujeme schopnost pomoci dětem formovat pozitivní pohled na komunikaci v cizím
jazyce.
Někteří rodiče si myslí, že skvělá
cesta, jak naučit jejich děti cizímu
jazyku, je používání tohoto jazyka
doma. Je to určitě skvělá myšlenka, ale dost často se stává, že dítě
v tomto případě vyrůstá s pocitem
frustrace, že nerozumí, a chce,
aby s ním jeho rodiče komunikovali jejich rodnou řečí. Dovolte nám
začít tím, že není nic důležitějšího
v raném věku dětí, než abyste
s nimi měli opravdu dobrou komunikaci a váš čas s nimi strávený
jste si dokázali dobře užít. Myslíme
si, že pokud vaše děti vyjadřují
jakékoli náznaky frustrace během
vaší komunikace v angličtině, tak
je lepší zvolnit a začít používat
vaši rodnou řeč. Vaším zájmem
je, aby se vaše děti při komunikaci
s vámi cítily na 100 % přirozeně.
Jednou z velkých výhod, kterou
děti získají, když se setkávají
s cizím jazykem od dětství, je, že
si k cizím jazykům vytvoří pozitivní
vztah a učení se jakékoli další cizí
řeči se stane pro ně naprosto přirozenou věcí. Pokud však budete
vaše malé děti do mluvení v cizím
jazyce nutit, i když se jim to nelíbí,
tak potom riskujete, že si vaše děti
k učení cizích jazyků vytvoří negativní vztah, který je může doprovázet i v dalších letech ve škole.

Proto bychom
následující:

doporučovali

Nechte vaše děti, ať VÁS
vidí, že vás angličtina
baví.
Jednou z nejlepších cest, jak probudit ve vašich dětech zájem
o nějakou činnost, je sami danou
činnost provozovat a nechat je
pozorovat, jak vás tato činnost
baví. Stačí, když si budete číst
anglické knihy nebo noviny. Ať vás
děti vidí sledovat anglické filmy,
poslouchat anglickou muziku
nebo hovořit anglicky s přítelem.
Jste jejich vzory a vaše děti k vám
vzhlíží. Při hrách vás děti kopírují
a hrají si na to, co odpozorovaly
od vás. Pokud chcete, aby vaše
děti měly zájem o angličtinu,
nechte je vidět vás mít zájem
o angličtinu.

Pokuste se používat
s dětmi angličtinu, která
nevyžaduje jejich
odpovědi v angličtině.
Pokud jsou děti nuceny odpovídat
v cizím jazyce a mají problém se
vyjádřit, mohou snadno získat
pocit frustrace a zklamání. S vašimi dětmi doporučujeme používat
angličtinu, která po nich nevyžaduje odpovědi v angličtině nebo
mohou být zodpovězeny pomocí
jednoduchých gest, či použitím
krátkých odpovědí (Yes, no, here,
there, this one, that one apod.).
Jednoduché příkazy („Put on your
shoes.“ „Let’s go.“ „Give me the
Apple, please.“), pochvaly („Good
job!“ „Well done!“ „What a beautiful drawing!“), postřehy („It’s cold
today!“ „Look at the brown dog!“
„This ice cream is so yummy!“)
a základní otázky („Do you like
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pizza?“ „Where are your shoes?“
„Which shirt do you want to
wear?“ – když držíte dvě trička,
aby dítě ukázalo, které chce) jsou
skvělým příkladem přirozené
komunikace s dětmi v angličtině
bez nucení a přesvědčování.

Představte vašim dětem
angličtinu skrze DVD,
anglické knihy, CD apod.

Pamatujte si, že správná volba
vstupních materiálů použitých
v raném věku dětí, je velice důležitým faktorem pro vytvoření pozitivního vztahu k cizím jazykům.
Objevte některá anglická média
(DVD, CD apod.), která se vašim
dětem líbí, a nechte je sledovat či
poslouchat angličtinu bez jakéhokoli přesvědčování, aby na vás
Pokračování na straně 11

Kurzy angličtiny, němčiny
či přípravy na miminko
Kurzy nejrůznějšího charakteru organizuje Centrum pro
rodinu a sociální péči. Vedle
výuky jazyků připravuje rodiče na nové členy rodiny.
Centrum pro rodinu a sociální
péči pořádá kurzy angličtiny
a němčiny. Kurzy jsou děleny dle
pokročilosti na několik skupin
a jsou určeny každému, kdo
chce komunikovat v cizím jazyce, vyhovuje mu menší kolektiv
účastníků, poklidnější tempo bez
tlaku na výkon a pohodová atmosféra. K výuce se nepoužívá
žádná učebnice, pouze materiály, které každý obdrží od lektorky,
takže odpadají další výdaje za
drahé učebnice. Kurzy jsou
vedeny co nepraktičtěji, s cílem
naučit klienty rozumět a reagovat, bez ohledu na míru jejich
jazykové pokročilosti.
Po domluvě je možno navštívit
ukázkovou lekci zdarma.
Další z nabídky je předporodní
pobytový kurz „čekáme miminko“. Je určen párům, které čekají

narození miminka od konce listopadu 2011 do konce února
2012. Místo konání: Tři Studně,
hotel u Loubů, plná penze, pokoj
s vlastním sociálním zařízením
a TV. Termín konání je 13. až
16. října. Na kurzu se rodiče
dozví informace o kompletní přípravě na porod a pobyt v porodnici včetně získání tištěných
materiálů a instruktážního DVD
o kojení, nácvik technik k zmírnění bolestí a usnadnění porodu
apod. V rámci programu je i plavání a cvičení vedené fyzioterapeutkou, fitness centrum a volejbalové hřiště, čas k procházkám
a relaxaci.
Centrum zve maminky miminek
také na „cvičení a masáže kojenců“ (v pěti lekcích, pro děti 2–5
měsíců) v termínu 14. listopadu
až 12 prosince.
Více informací o akcích se
zájemci dozví osobně na recepci
CRSP nebo na stránkách
www.crsp.cz nebo telefonicky na
čísle: 731 604 064, 542 217 464.

(red)

Informujeme
Pokračování ze strany 10
hned mluvily anglicky. Velkou chybou rodičů často bývají přehnaná
očekávání a tlak na děti, aby řekly
něco anglicky. Stejně jako anglické děti potřebují čas, než začnou
hovořit anglicky, tak i vašim dětem
dejte dostatek času a netlačte na
ně. Téměř všichni studenti cizích
jazyků zpočátku procházejí tzv.
„tichým obdobím“, než začnou
sami od sebe hovořit. Přirozeně,
tiché období u dětí může být často
velice dlouhé.

Poskytněte vašim dětem dostatek
anglických materiálů, které je
baví. Najděte nějaké dobré obrázkové anglické knihy, které se jim
líbí, a čtěte jim v angličtině. Nesmíme však zapomínat ani na
české knihy. Pro vývoj gramotnosti vašich dětí je velice důležité jim
pravidelně předčítat v jejich
mateřském jazyce!

Nikdy před vašimi dětmi
nevyjadřujte zklamání, že
na vás nehovoří anglicky.

Učení se cizím jazykům by měla
být pozitivní zkušenost. Pamatujte
si, že se nejedná o žádný závod
a není kam spěchat. Pokud vaše
děti budete pravidelně seznamovat s angličtinou hravou formou,
tak se budou na každé další
setkání s angličtinou těšit a postupně si získají tolik znalostí, že
vás časem, většinou v nečekaných situacích, velice příjemně
překvapí. Pokud na ně budete
moc tlačit, tak na angličtinu
zahořknou. Soustřeďte se pouze

na pozitivní věci. Pochvalte vaše
děti za jejich snahu, ale moc
nepřehánějte. Nechcete, aby si
vaše děti myslely, že mluvit anglicky je něco neobyčejného. Chceme u dětí vyvolat pocit, že mluvit
anglicky je naprosto přirozená věc
a není žádný důvod se angličtiny
bát.
„Co se naučíš s radostí a zábavou, naučíš se na celý život.“

Devon Thagard,
zakladatel Super Simple Songs
Přeložila: Zuzana Molnárová

Filip osobní asistence pomáhá zdravotně postiženým žít naplno
Nová služba FILIP Osobní asistence umožňuje lidem se zdravotním postižením prožívat
plnohodnotný život.
Dvaatřicetiletá Romana je zdravotně postižená od svých šesti
roků. Její zdravotní stav se
postupně pouze komplikuje.
V posledních letech se přidaly
problémy s epilepsií. Některý den
je bez záchvatu a jindy má i třináct
záchvatů za den. Z toho vyplývá
skutečnost, že pokud nesedí
nebo neleží, musí s ní někdo být
v těsné blízkosti, aby v případě
záchvatu alespoň zbrzdil její pád
na zem. Z toho důvodu rodiče
Romany spolupracují s osobní

asistentkou z Oblastní charity
Brno, která Romanu doprovází na
volnočasové aktivity nebo s ní tráví čas v jejím domácím prostředí.
„Dcera už není odkázaná jenom
na pobyt doma, protože u nás
doma jí může dělat oporu jen
moje manželka. Já nemohu, protože jsem po úrazu a po poškození míchy jsem zůstal na invalidním vozíku,“ vysvětluje otec
dvaatřicetileté Romany. Ten ji
navzdory svému postižení vozí
autem do volnočasového Klubu
za rohem, provozovaného Ligou
vozíčkářů v Brně-Vinohrady.
Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Brno pro lidi
se zdravotním postižením z měs-

Nácvikové kurzy jsou určeny
pro laické pečovatele o seniory
Moravskoslezský kruh připravil ve spolupráci s Církevní střední zdravotnickou školou Grohova novinku –
nácvikové kurzy pro laické
pečovatele o seniory.
Jde o čtyři opakující se cykly.
Každý má osm vyučovacích
hodin rozdělených do dvou částí. Účastníci si v malých skupinkách budou moci osvojit praktické ošetřovatelské dovednosti,
jako je polohování a cvičení,
hygiena na lůžku, péče o pokožku, podávání jídla, ovládání
přístrojů apod. K dispozici
budou polohovací lůžka i zdravotnické pomůcky a materiál.
Kurzy jsou zdarma, podpořeny

Jihomoravským krajem a městem Brnem. Účastníci si odnesou příručky a instruktážní DVD.
Je možné vybrat si ze dvou
posledních cyklů:
3. cyklus – ve čtvrtek 27. října
od 9.00 do 12.20 a od 13.00 do
13.20
4. cyklus – v pátky 4. a 11. listopadu vždy od 13.00 do 16.20
Koná se v učebnách pro praktickou výuku CSZŠ na Grohově
14/16 v Brně.
Více informací a přihlášky:
Moravskoslezský kruh,
www.pecujdoma.cz,
549 213 412,
info@pecujdoma.cz.


(red)

ta Brna. Cílem je zajistit těmto
lidem podporu při naplňování
jejich potřeb v domácím nebo
společenském prostředí, aby
mohli žít běžným způsobem života. Služba je poskytována dětem
od sedmi let, dospělým a seniorům do 80 let. Osobní asistenti
pomáhají zejména při zvládání
sebeobsluhy, při osobní hygieně,
při zajištění stravy a údržbě
domácnosti. Dále doprovázejí
k lékaři, na úřady a další instituce,
do škol, zaměstnání, na kulturní
a volnočasové aktivity. Zajišťují
také podporu pečující rodině
a poskytují základní sociální poradenství.
„Díky službě FILIP osobní asistence se může dcera účastnit
nejen programu v Klubu za
rohem, ale také různých výletů
a jiných aktivit. To dříve nepřipadalo vůbec v úvahu,“ řekl Romanin otec a dodává: „Manželka se
o nás doma stará a již několik roků
si nemohla odpočinout. Díky asistenci paní Zdeny, která se věnovala dceři u nás doma, si mohla
manželka odpočinout na týden ve
wellness centru v Beskydech,

zatímco já jsem v té době byl na
měsíční rehabilitaci v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni.“
Služba osobní asistence co nejvíce podporuje a rozvíjí schopnosti klientů. To znamená, že asistenti sice pomáhají klientům, ale
ne tak, že by dělali vše za ně.
Naopak se snaží vést je k co největší samostatnosti a podněcovat
je k aktivitě a vlastnímu rozhodování o průběhu osobní asistence.
„Když jsem se Zdenkou, cítím se
volněji. Můžu dělat víc věcí, co
bych sama kvůli epilepsii dělat
nemohla. Se Zdenkou mám i dobrý kamarádský vztah,“ přiznává
Romana. „Díky velice citlivému
přístupu osobní asistentky paní
Zdeny je na dceři znát zlepšení
i po psychické stránce,“ potvrzuje
Romanin otec.
Zájemci o službu Osobní asistence mohou získat informace na
webu www.brno.charita.cz nebo
na telefonním čísle 736 522 882.
Tam tazatelům zároveň zodpoví
všechny dotazy a poskytnou informace o možnostech služby.


(red)
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Jednotné kontaktní místo zřízené Živnostenským úřadem v Brně
je určeno pro podnikatele a zájemce o vstup do podnikání
Od konce roku 2009 funguje
na Živnostenském úřadě města Brna služba pro podnikatele
a zejména pro zájemce o vstup
do podnikání pod názvem Jednotné kontaktní místo (JKM).
Cílem JKM je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání na
území ČR a v dalších zemích
Evropské unie, EHS (zahrnuje
Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
a Švýcarsku.
Pomoc se zahájením podnikání
v zemích EU, EHS nebo Švýcarsku je poskytována podnikatelům, kteří se chtějí v jiném
státě usadit – vyřídit si zde ke

své činnosti podnikatelské
oprávnění nebo do těchto zemí
poskytnout přeshraničně službu.
Tzv. přeshraniční poskytování
služeb souvisí s volným pohybem služeb; v jeho rámci může
podnikatel na základě oprávnění získaného v jednom členském
státě
dočasně
a příležitostně poskytovat své
služby i v jiném státě bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění
k podnikání, nicméně při
splnění jiných podstatných formalit.
Poradenská činnost JKM je zaměřena i na zahájení podnikání

Poplatek za popelnice zatím všichni
neuhradili. Hrozí jim pokuty
V září začal správce daně
vyměřovat nedoplatky na
místním poplatku za letošní rok
spolu s navýšením za nedodržení lhůty splatnosti, které dle
zákona o místních poplatcích
může činit až trojnásobek
nedoplatku.
Důrazně doporučujeme všem,
kterým bylo vyměřeno, aby uhradili celou vyměřenou částku včetně navýšení. Neučiní-li tak, jejich
nedoplatek se tak po uplynutí
náhradní lhůty splatnosti stanovené v rozhodnutí stává bez dalšího vymahatelným.
Další „novinkou“ pro dlužníky
může být i způsob vyměření.
Správci daně umožnila novela
zákona o místních poplatcích
vyměřit také Hromadným předpisným
seznamem. Tento
seznam se doručuje veřejnou
vyhláškou, nikoli tedy adresně
každému do „jeho“ schránky, kde
bydlí. Dlužník se tak může dozvědět o probíhajícím vymáhacím
řízení až ve chvíli, kdy má zablokovaný účet nebo když mu srazí
zaměstnavatel částku ze mzdy,
příp. když přijde kromě částky
odpovídající dluhu také o úroky
ze stavebního spoření, nebo když
dostane nižší důchod a v neposlední řadě, když ho navštíví

soudní vykonavatel za účelem
prodeje movitých či nemovitých
věcí dlužníka. Dlužníkovo opomenutí se tak může řádně prodražit
a vyměřené navýšení nemusí být
nakonec ta „nejbolavější“ sankce,
která je spojena s nesplněním
jeho poplatkové povinnosti.
Vymáhacímu řízení se vyhnete
bezodkladnou úhradou vašich
nedoplatků
na
účet
č. 156304/5400, variabilní symbol
– Vaše rodné číslo.
Platit můžete mj. i v hotovosti
na pokladně Šumavská 33,
9. patro (po, st: 8.00–12.00
a 13.00–17.00; út: 8.00–12.00
a 13.00–14.30, čt: 8.00–12.00
a 13.00–14.00, pá: 8.00–12.00).
Nová právní úprava již neumožňuje správcům poplatku prominout nebo snížit nedoplatek na
základě žádosti poplatníka. Není
tudíž možné o případné žádosti
rozhodnout, neboť je tato posuzována jako nepřípustné podání.


Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna,
odd. správy poplatku
za komunální odpad,
Šumavská 33,
budova A, 9. patro
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na území ČR na základě jiného
než živnostenského oprávnění
– např. činnost agentury práce,
zřízení nestátního zdravotnického zařízení atd. JKM může
v těchto případech zprostředkovat také předání žádosti
o vyřízení potřebného podnikatelského oprávnění kompetentnímu úřadu v ČR.
Klienti JKM mají největší zájem
o informace týkající se podnikání v sousedních státech (zejména Rakousku, Německu
a Slovensku), a to především
v řemeslných činnostech (např.
zednictví, zámečnictví, truhlářství), ale i v jiných druzích

služeb (např. masérství, kosmetické služby, tělovýchovné služby, péče o seniory, výuka
jazyků).
Pokud tedy máte zájem podnikat v ČR nebo v jiné zemi EU,
můžete se obrátit na Jednotné
kontaktní místo na Živnostenském úřadě města Brna:
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
e-mail: jkm@brno.cz
telefon: 542 173 344


(red)

Nedoslýchaví lidé a příbuzní mohou využít
služeb střediska HELP
Poradenské středisko pro
nedoslýchavé HELP na
Běhounské 22 v Brně nabízí
bezplatnou pomoc osobám
se sluchovým postižením
a seniorům.
• Špatně slyšíte?
• Špatně rozumíte mluvenému
slovu v televizi?
• Špatně slyšíte zvonění
domovního zvonku nebo telefonu?
• Špatně rozumíte telefonnímu
hovoru?
• Nerozumíte, o čem se hovoří
– doma, ve společnosti,
v divadle, v kině, u lékaře, při
jednání na úřadě?
• Potřebujete
zkontrolovat
a vyčistit sluchadlo, koupit
baterie?
• Chcete si v domácím prostředí vyzkoušet nejnovější kompenzační pomůcky pro
nedoslýchavé?
• Potřebujete naši pomoc, ale
nemůžete nás navštívit?
Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých
HELP poskytuje bezplatné
sociální a odborné poradenství
zaměřené zejména na nabídku kompenzačních pomůcek

pro všechny sluchově postižené občany. Vyškolení odborníci
řeší individuálně a komplexně
problémy plynoucí ze ztráty
sluchu nabídkou vhodných
kompenzačních pomůcek, které si ve středisku může každý
vyzkoušet, popř. zapůjčit
k vyzkoušení v domácím prostředí. Na vyžádání odborníci
zajistí instalaci a předvedení
potřebné pomůcky v bydlišti
nebo v pobytovém zařízení,
pomůžou s vyřízením žádosti
na příspěvky vybraných kompenzačních pomůcek. Pro uživatele sluchadel zajišťují jejich
servis a údržbu, nabízí kompletní sortiment baterií do sluchadel. Všechny služby poskytujÍ také terénní službou
v místě bydliště zájemce nebo
v pobytových zařízeních.
Poradna sídlí v centru Brna na
adrese: Běhounská 22 (pasáž
TYPOS, informační tabule na
levé straně, 3. patro – výtah),
tel.: 541 240 381, e-mail:
cknh.audiocentrum@seznam.cz,
provozní doba: Po–St: 8–15, Čt:
terénní služba, Pá: 8–14 hodin.


(red)
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Městská policie poskytuje nově informace v Poradenském centru
Brněnská městská policie slavnostně otevřela nové Poradenské centrum sloužící
obyvatelům a návštěvníkům
jihomoravské metropole, které
sídlí v Křenové ulici.
Stalo se tak za přítomnosti brněnského primátora Romana Onderky, ředitele MP Brno Jaroslava
Přikryla, zástupců krajského policejního ředitelství, jihomoravského hejtmanství a Magistrátu města Brna.
Nově otevřené Poradenské centrum bude pracoviště zaměřené
na širokou občanskou veřejnost,
které nabízí rozsáhlé spektrum

poradenství a informací v oblasti
prevence kriminality a pomoci
obětem trestné činnosti, zajištění
vlastního bezpečí a majetku,
orientaci v sociálních službách
poskytovaných v rámci komunitního plánu MMB.
Poradenské centrum slouží jako
distribuční místo pro informační
letáky, brožury a publikace vydané Městskou policií, ale i dalšími
participujícími státními i nestátními subjekty. Projekt je rozšířen
o možnosti prezentační činnosti
organizací zabývajících se problematikou prevence (např. BESIP,
Bílý kruh bezpečí, Sdružení obrany
spotřebitelů,
Hasičský

záchranný sbor), a to formou
informačních panelů, bannerů,
PWP prezentací atd. Další výhodou mobilního uspořádání je
úprava prostor pro přednáškovou
činnost, diskusní setkání s odbornou i laickou veřejností.
Zájemci v Poradenském centru
mohou získat informace o všech
projektech realizovaných Městskou policií Brno a o možnostech,
jak se do nich zapojit. Mimo uvedené služby je v Poradenském
centru možno kontaktovat Senior
linku bezpečí tel. 541 248 844
a získat například informace o tzv.
neobjednaných službách (ověřit
si, zda není případná návštěva

zástupců energetických společností, vodáren, České pošty
apod. pouze pokusem podvodníků dostat se do bytu).
Součástí centra je i „Knihovna
bezpečí“, kterou mohou využívat
absolventi Senior akademie.
K zapůjčení jsou zde publikace
z oblasti psychologie, práva,
sociologie, ale i technicky orientovaná literatura.
Předností centra je jeho bezbariérový přístup, prodloužení otevírací
doby a lepší dostupnost zejména
pro motorizované návštěvníky
včetně možnosti parkování.
 Mgr. Denisa Kapitančiková,
tisková mluvčí MP

Kurzy Alfa zvou k debatě o smyslu křesťanství a prožitcích
Kurzy Alfa navštěvovalo už
více než šestnáct milionů lidí
ze všech kontinentů. Brňané
mají možnost zúčastnit se
tohoto kurzu například u Českobratrské církve evangelické.
Základní myšlenky křesťanství
a otázky účastníků představují
hlavní náplň Kurzů Alfa. Přibývá
totiž lidí, kteří se o křesťanství
zajímají, ale nemají se na koho
obrátit. Na Alfě se mohou setkat
přímo s křesťany a farářem a dozvědět se o křesťanství více.
Přitom se k ničemu nezavazují.
Deset dvouhodinových setkání
s večeří je zcela zdarma
a každý si může vybrat, zda se
zúčastní všech, nebo jen některých, jejichž téma ho nejvíce
osloví. Kurzy jsou otevřeny

všem věkovým kategoriím a na
celém světě se drží jednotného
scénáře. Začíná se společnou
večeří, následuje půlhodinová
přednáška a nakonec se v menších skupinkách diskutuje nad
tématem večera a otázkami
účastníků. Mluví se například
o významu bible, o osobnosti
Ježíše nebo o smyslu církve.
„Kurz mi dal především pochopení smyslu křesťanské církve,
ke které jsem do té doby zaujímala odmítavý postoj. Viděla
jsem, jak se tito lidé snaží pomáhat druhým. Ta pomoc je mnohdy
nepatrná, tichá, ale je trvalá.
Osobní zkušenost je úplně jiná
než to, co člověk vnímá při pohledu zvenčí,“ popisuje svoji zkušenost z brněnského Kurzu Alfa
u Českobratrské církve evangelické Lucie Šerá.

S pořádáním Kurzů Alfa začala
koncem sedmdesátých let anglikánská církev v Londýně a její
práci ocenilo i několik známých
osobností. Cliff Richard, populární britský zpěvák, o kurzech
řekl: „Ať cestuji kamkoli, všude
slyším, že Kurzy Alfa zprostředkují křesťanskou víru přiměřeným a nenátlakovým
způsobem. Když budete mít
možnost, určitě je navštivte.“
Sbor Českobratrské církve
evangelické, jehož členové se
schází ve známém brněnském
Červeném kostele, pořádá kurz
od roku 2005. „V našem pojetí je
Kurz Alfa takový úvod do křesťanského myšlení a prostředí.
Snažíme se srozumitelně, ale
přitom nepovrchně představit
základní myšlenky a jaký mohou
mít vliv na život věřícího. Účast-

níci kurzů mají možnost ujasnit
si věci, které je z této oblasti zajímají, poznat nové lidi a dozvědět se, jak asi současný
křesťanský život vypadá,“ představuje Kurz Alfa u brněnských
evangelíků jeden z organizátorů
Zdeněk Rosenberg.
Jejich Alfa probíhá každou středu
od 18 do 20 hodin ve sborových
prostorách na Opletalově 6
a může tedy být zajímavým odpočinkem po práci přímo v centru
Brna. Letos kurz začíná ve středu
5. října, je však možné přijít na jakékoliv setkání bez účasti na
předchozích. Více informací na
www.cervenykostel.cz/alfa nebo
na e-mailu
kurzalfabrno@gmail.com.


Jan Blažek

Kam za dětskou kulturou v Brně poradí nové webové stránky
Webové stránky Město pro
děti.cz radí, kam vyrazit s dětmi
za zábavou nebo jakou knihu,
DVD či společenskou hru jim
pořídit.
Webové stránky www.mestoprodeti.cz byly zřízeny za účelem co
nejkomplexnějšího zmapování
české kultury, aktivit a zábavy pro
děti ve věku od 3 do 15 let. Jednotlivé rubriky webu představují
ucelený přehled sestávající z fil-

mových premiér, novinek na DVD
a CD, divadelních představení,
výstav v galeriích a muzeích, knižních a herních aktualit. Zároveň
jsou doplněny o nezávislé recenze a články, které rodičům pomohou lépe se zorientovat v nepřeberném množství akcí a titulů.
V neposlední řadě zde zájemci
najdou i poutavé rozhovory
a témata spadající do dětského
světa. Stránky pomohou s rozhodnutím, kterou z akcí navštívit,

a poskytnou více informací o jednotlivých titulech, jež se právě
nacházejí v obchodech.
Přehledu o kultuře pro děti ve
městě Brně se věnují brněnské
rubriky: tipy na akce pro děti
v Brně, divadelní zpravodaj města
Brna, recenze divadelních představení pro děti, program dětských divadelních představení
v Brně nebo adresář divadel,
muzeí a galerií v Brně.
„Čtenáře stránek uvítáme ve měs-

tě, kde stres je zažehnán a všichni
si mohou pohodlně z domova
sestavit vlastní program a vybrat
si to, co by mohlo bavit je a především jejich děti,“ představila
webové stránky Klára Stuchlá
Libertová.
Web Město pro děti.cz denně
aktualizuje tým profesionálních
redaktorů s bohatými zkušenostmi v oblasti kultury v České republice. Více na
www.mestoprodeti.cz.  (red)
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Rozhovor

Catherine Cussetová: největším komplimentem je, když nějaká
zu při představě, že Marie přiměje
jejího syna k další emigraci
a odvede si ho do Francie.

Prožila jste si vy sama
nějaké trápení týkající se
mezigeneračních
konfliktů?

Profil
Catherine Cussetová (*1963)
je francouzská spisovatelka,
esejistka a vysokoškolská pedagožka. Vydala dosud devět
románů, z nichž Skvělá budoucnost patří mezi nejpozoruhodnější. Přes dvacet let žije
se svým manželem ve Spojených státech amerických, kde
přednáší na Yale University
francouzskou literaturu 18. století. V letech 1997–1999 žila
v Praze. Autorčiny romány byly
přeloženy do čtrnácti jazyků.
Česky vyšel v roce 2002
Román o Janě (Le problème
avec Jane) a nyní Skvělá
budoucnost.

Významná francouzská spisovatelka Catherine Cussetová
navštívila v březnu Brno, kde
pokřtila spolu s herečkou
Chantal Poullain český překlad
své nejnovější knihy Skvělá
budoucnost. Knihu vydalo
brněnské nakladatelství JOTA.
Román, jehož námět čerpala
autorka z vlastní zkušenosti,
zabírá období let 1941 – 2006.
Hlavní dějovou linii tvoří
nesnadná cesta matky k přijetí
snachy a smíření s vlastním
dítětem. Právě to činí, vedle
nahlédnutí do života a psychiky
lidí z bývalého socialistického
bloku, kteří se rozhodli pro svobodu, hlavní hodnotu tohoto
románu. Za román Skvělá
budoucnost získala autorka
prestižní ocenění Prix Goncourt des Lycéens 2008.

V některých médiích se
objevuje informace, že
kniha Skvělá budoucnost
obsahuje autobiografické
prvky. Cítíte to také takto?
Skvělá budoucnost obsahuje
autobiografické prvky, protože
popisuje vztah mezi snachou
a tchýní. A já jsem se inspirovala
svým vlastním vztahem ke tchýni.
Je to však román. Hlavní hrdinkou
je Elena, která se narodila v roce
1936 v Rumunsku a přes Izrael
a Řím emigrovala se svojí rodinou
do Spojených států v roce 1975.
Elena nejsem já. Její pohled na
svět je určující pro celý román.

A kdo si je neprožil? Vztah mezi
matkou a dcerou je velmi komplikovaný a já jsem se mu věnovala
ve své knize La haine de la famille
(nebylo přeloženo do češtiny).
V románu Skvělá budoucnost
jsem se zaměřila na vztah mezi
snachou a tchýní. Jen zřídka bývá
tento vztah nekomplikovaný, zejména pokud se týká jediného
syna. A o to složitější je v kontextu
emigrace, kdy rodiče svému
synovi obětovali úplně všechno.
Dvě ženy, matka a manželka,
v blízkosti jednoho muže – to
může vyvolat jedině konflikty. Elena je přesvědčená, že Marie není
vhodnou manželkou pro jejího
syna. A Marie nechápe nepřátelské chování své tchýně. Tuto knihu jsem chtěla napsat právě pro-

silnější než tyto kulturní
rozdíly?
Ne, nemyslím si, že láska všechno překoná. V každém případě
jsem dlouho nemohla pochopit
takovýto nesouhlas se sňatkem,
dokud jsem se neseznámila s příběhem rodičů svého manžela. Já
sama pocházím z Francie,
z demokratické země, kde dnes,
zdá se mi, nejsou náboženské
a rasové odlišnosti překážkou
k sňatku. Minimálně ne v takovém
městském, sociálním a intelektuálním prostředí, v němž jsem
vyrůstala. Můj otec byl praktikující
věřící a matka ateistka židovského původu: jejich odlišné náboženské vyznání jim tedy nebránilo
v tom, aby se vzali. Když jsem se
však zabývala Eleninou bolestnou minulostí, pochopila jsem
její odvahu a vůli, které musela
vynaložit, aby překonala překážky, které se před ní stavěly. Tehdy
jsem také porozuměla tomu, proč
nesouhlasila s tím, aby si její syn
vzal Francouzku. Uvědomila jsem

Proč jste si vybrala právě
Rumunsko jako zemi, kde
všechno začíná i končí?
Můj manžel je původem Rumun
a, jako Alex, emigroval v roce
1975 do Spojených států. Byla
bych mohla děj přenést a vybrat
si jinou zemi východního bloku –
kupříkladu Českou republiku, kterou znám lépe než Rumunsko,
protože jsem v ní žila. Rumunsko
má však mimořádnou historii
vzhledem k Ceausescuovi a vztahu, který má tato země k Francii:
Bukurešť je nazývána Paříží Balkánu a Rumuni jsou frankofilové.
Elena má k Francii dvojznačný
vztah – cítí k ní obdiv i strach.
V roce 1950 četla a obdivovala
Bídníky Viktora Huga a v roce
1968 objevila Západ během své
studijní cesty do Paříže. Ve vztahu
ke své snaše trpí komplexem
méněcennosti a zároveň cítí hrů-
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to, že i já jsem pocítila nepřátelství
ze strany své tchýně. A skrze příběh jsem chtěla pochopit někoho,
kdo není jako já a prožil si svůj
vlastní, nesnadný život.

Myslíte si, že ve vaší knize
mají rodiče milenců
pravdu, když své děti
odrazují od sňatku?
Domníváte se, že je
opravdu obtížné překonat
problémy pocházející
z kulturních odlišností?
Anebo je, podle vás, láska

si, že měla strach. To však neznamená, že měla pravdu.
Ve vztahu k lásce jsem romantička a liberál: věřím pouze ve svobodný projev milostné touhy
a nemyslím si, že láska, které jsou
kladeny překážky, může být
impulzem k pomstychtivému chování. Domnívám se také, že minulost zůstává v nás a stále se opakuje: tlak, který na nás vyvíjejí
rodiče, můžeme přenést na své
vlastní děti.

Pokračování na straně 27

Rozhovor

čtenářka na konci knihy pláče a lituje, že už příběh skončil
Pokračování ze strany 26

Proč jste emigrovala
z Francie do Spojených
států? V čem je podle vás
život ve Francii odlišný od
toho ve Spojených
státech?
Poprvé jsem, jako lektorka na
Yaleově univerzitě, jela do Spojených států v roce 1986, protože
jsem se nikdy neučila anglicky
(na škole jsem měla němčinu,
latinu a řečtinu) a domnívala
jsem se, že v dnešním světě
nemůžu žít bez toho, abych uměla anglicky a znala Ameriku.
V roce 1990, po dvou letech strávených ve Francii, jsem si vzala
Američana a znovu odjela do
Států. Ve skutečnosti ve Spoje-

zejí z celého světa. Miluji New
York, protože je to krásné město
a je odsud vidět moře. Život se
tam však točí kolem práce. V New
Yorku je velmi konkurenční prostředí a člověk to pocítí už v dětství. Zdá se mi, že život je lepší,
příjemnější, v Paříži.

Co jste dělala během těch
dvou let, které jste strávila
v České republice?
V České republice jsem bydlela
dva roky – mezi lety 1996 až
1999, v době, kdy jsem na Yaleově univerzitě přednášela francouzskou literaturu 18. století.
Dostala jsem dovolenou a odjela
jsem za manželem, který byl
novinář a založil v Praze anglicky

jsem vždy zdolávat vzdálenost
mezi New Haven a Prahou. Hodně jsem létala s Českými aeroliniemi. V Praze jsem nepracovala a nikoho jsem tam neznala.
Společensky jsem žila jenom
prostřednictvím svého manžela.
První rok jsme dokonce neměli
ani telefon. Hodně jsem četla
(všechny anglosaské autory, které jsem dosud neznala, a české
autory ve francouzském překladu), hodně jsem psala a viděla
jsem také mnoho oper. Velmi
ráda jsem si v Praze vyrazila.
Nikde jinde jsem nechodila tak
často na koncerty a do opery!
Na roky strávené v Praze vzpomínám s nostalgií, i když samota
a nedostatek sluníčka v zimě
byly pro mě těžké. Otěhotněla
jsem tam však a dosud si vzpomínám na slovo „těhotná“! Moje
jediná dcera strávila své první
měsíce před narozením právě
v Praze. Myslím, že právě díky
tomu má hudební sluch a miluje
muziku.

Kniha Skvělá budoucnost
získala cenu Prix
Goncourt des lycéens.
Bylo to pro vás
překvapení? Dostala jste
od čtenářů této knihy
nějaké dopisy? Proč se
těmto čtenářům líbila
právě tato vaše kniha?
Vzpomínáte si na nějaké
příjemné setkání s někým
z vašich čtenářů?
ných státech ani nebydlím. Žiji
v New Yorku, kosmopolitním
městě, jehož obyvatelé pochá-

psané noviny The Prague Business Journal. Když jsem měla
přednášet v Americe, musela

To ocenění pro mě znamenalo
naprosté překvapení a obrovskou radost. O této ceně rozho-

dují studenti ve věku od 14 do 18
let. A v mém románu žádná postava v tomto věku není. Jak se
ti studenti mohli identifikovat
s rumunskou tchýní a francouzskou snachou? Říkali však, že
jim byly tyto postavy velmi blízké
a že s nimi museli zůstat, dokud
knihu nedočetli. A také byli rádi,
že prostřednictvím této knihy
mohli objevit kousek komunistické minulosti.
Dostala jsem mnoho dopisů od
francouzských čtenářů. V knize
se jim líbilo střídání uplynulého
a přítomného děje, které odhaluje spojitost mezi příběhem Eleny a Marie. Líbil se jim příběh
těchto dvou žen, které se nejdřív
nenáviděly, ale nakonec se
naučily mít se vzájemně rády.
Vzpomínám si na jednoho francouzského čtenáře, který za
mnou přišel v Římě a řekl mi:
„Nechápu to. Vy jste zpovídala
mé prarodiče? To je příběh mé
rodiny!“ Už mnohokrát jsem
dostala takovou reakci od čtenářů, jejichž rodina emigrovala
z nějaké země východního bloku.
Z mého pohledu je však nejdůležitější opravdivé vykreslení
mezilidských vztahů: v tomto případě vztahu mezi Elenou a Marií.
Pro mě je největším komplimentem, když nějaká čtenářka na
konci knihy pláče a lituje, že už
příběh skončil.


Veronika Dufková
Foto: Anna Pecková
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Inzerce
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Fitnesscentrum
Best Western Premier Hotel International Brno

Moderní Fitness a Wellness
přímo v centru Brna

KLEINER
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Husova 16, 659 21 Brno
Tel.: +420 542 122 333
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www.fitnesscentrumbrno.cz

SLEVA

až 5000 Kč

}vslq{lêrslpulyêzly}pzêê{lsê®ê¥¤©ê¢¡ªê¢©§À¨
OUêê5BêBSêêdBOBêêd :ê:êê
tvyh±êmhnvy±êrhyth±ênvyluql°êÂ:5±êU?B±ê±êO±êB°Ã
rOê¡ª±êi±ê®ê¥¤©ê¢¡ªê¢©§¾¨ê
d®ê¾5ê¨¾¡¦ê
5Bê

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

www.levnesporaky.cz

MÁTE PROBLÉMY
SE SPLÁCENÍM DLUHŮ?
Využijte možnosti insolvenčního zákona

Soudní rozhodnutí o oddlužení
zastaví vymáhání, soudy, exekuce
a rozloží splátky na 5 let

UHY
SNÍŽÍ DL
AŽ O

70 %

Zařídíme vše od schválení, až po ukončení. Výhoda pro Vás: naše odměna je ve splátkách oddlužení.
Konzultace zdarma tel: 541 236 011

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

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

www.antikvariatusemilassa.cz
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NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

Makovského nám. 2, Brno-Žabovřesky
(budova MEDISPOLu, vchod vedle lékárny)

www
ww
w.bo
w.b
body
bod
dygy
gym
m.cz
m.cz
info@bodygym.cz
tel. 602 594 522

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

AEROBIC, BODY-STEP,
BODY-CLASS, P-CLASS,
STEP AEROBIC, BOSU MIX,
SLIDE, POWERJOGA,
PILATES+JOGA, BOSU CORE

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Příjemné prostředí a ceny.
Kvaliﬁkovaní instruktoři.
Cvičíme 7 dní v týdnu.

TĚŠÍME SE NA VÁS !!!



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

●

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

ýõ
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Inzerce

Nejvíce prodávaných nemovitostí v Brně

Největší prodejní galerie brýlí v ČR

Platinium Brno,Veveří 111

www.realspektrum.cz, volejte zdarma 800 800 099

Pro naše klienty s evidovanou poptávkou aktuálně
hledáme byty o velikostech 2+kk, 2+1 a 3+1
v těchto lokalitách:

Více než 7 000 brýlových obrub
515 Kč
- KOMPLETNÍ BRÝLE od
s plastovými sklySluneční brýle
Servis brýlí
Aplikace a prodej kontaktních čoček
Měření zraku se zárukou
spokojeného vidění

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

>dE/ds1

Potřebujete rychle peníze?

aWZ<zнKWZsz

www.
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dĞů͘ϱϰϯϮϭϮϱϮϬ

WK͕jd͕d͕W͗
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^d͗ϭϯ͘ϬϬʹϭϳ͘ϯϬ

Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás

www.ocnistudio.cz

Navštivte nás!

.cz

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

Veveří 111, BRNO
tel.: 533 133 237, brno2@ocnistudio.cz
P Pohodlné parkování přímo v budově

Nádražní 10/12,BRNO
tel.: 542 216 201, brno@ocnistudio.cz
P Pohodlné parkování naproti optice

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

KOUPÍM BYT
V ŽABOVŘESKÁCH.
I V HORŠÍM STAVU.

TEL.: 604 598 318

3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR
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7HO
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Starožitnosti
Starožitnosti

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

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

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.

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek
84, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka 1 427 Kč, celková částka k úhradě 119 783 Kč.
Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.

NODG:

LQDSĖ¯

3ĬMÏWHV

70 000.Ï. Ï
7
za 1 42 Ý
Q
PÝV¯Ï

KLUB

NORDICWALKINGBRNO
Organizujeme lekce, kurzy,
vycházky, výlety v Brně a okolí
Prodej holí značek LEKI a EXEL,
vč. příslušenství
Nordic walking:

- sport vhodný pro každého
bez rozdílu věku a kondice
- zvýšení kodice, redukce nadváhy
- odstranění bolesti zad,
- kladný vliv na psychiku, odstraňuje stres

Info: www.nordicwalkingbrno.cz
Tel.: 774 056 255

Do nové
gynekologické ambulance
na poliklinice Zahradníkova

REGISTRUJEME
NOVÉ PACIENTKY
/tel. 541 552 260/
MUDr. Jan Miklica

Sdružení zdravotnických zařízení II, Brno p. o.
611 41 BRNO, Zahradníkova 2/8

Půjčte si a vyhrajte
bezstarostný víkend.
Era půjčka
Sjednejte si Era půjčku od 17. 10.
do 30. 11. 2011 a vyhrajte jeden ze
150 rodinných víkendů na českých horách!
Navíc každý získá dárek. Více informací o soutěži
na www.postovnisporitelna.cz.
Era půjčku získáte ve Finančním centru Brno,
Orlí 30, tel.: 542 426 224, Palackého třída 3048/124,
tel.: 515 577 211 - 213 nebo na Vaší nejbližší poště.

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ
OBCHODNÍ BANKY, A. S.

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ | 800 210 210
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Rozhovor

Jiří Rybář: Určitě nejsem zapšklej Brňák, který nadává na Prahu!
Jiří Rybář se narodil půl roku
po skončení druhé světové války. V Hrnčířské ulici v domě číslo 5. Na klavíru, jak mu prozradila
maminka
poměrně
nedávno.Takže žádný div, že již
odmala inklinoval k muzice.
V patnácti letech zakládá společně s kamarády hudební skupinu, která se později zapíše
zlatými písmeny do dějin naší
populární hudby.Ta skupina se
jmenuje Synkopy 61 a je v současné době nejdéle aktivně
působícím hudebním seskupením svého druhu u nás. Malého
Jiříčka ovšem nepolíbila jen
jedna múza. Už jako mladíček
točil filmy, hrál a režíroval divadlo, maloval. Bohémsky vstřebával všechno, co zavánělo uměním, ale později se musel jako
muzikant na volné noze i setsakramentsky ohánět, aby se uživil. Možná proto ani moc nepřekvapuje, že se z puberťáka
s dlouhými vlasy a ještě delší
šálou stal po několika desetiletích prožitých v tzv. svobodném
povolání vyzrálý obchodník
a zakladatel nejvýznamnější
aukční společnosti u nás.

Myslel jsem si, že existuje
jen slovo akcionář, ale
teprve díky vašim aktivitám
jsem zjistil, že existuje
i slovo aukcionář.
Ano, existuje. A není to sprosté
slovo. Když nahlédnete do slovníku, tak zjistíte, že aukcionář,
nebo také dražebník, je člověk,
který prodává různé druhy předmětů na dražbách a aukcích.
Mohou to být starožitnosti, různé
umělecké předměty, upomínkové
předměty pocházející od významných historických osobností, nebo
třeba i archívní značky vín.

Vy se věnujete obrazům.
Můj starší bratr je významný
brněnský malíř Jan Wolf a já sám
jsem také maloval. Už v minulém
režimu jsem společně s kamarády
založil tvůrčí skupinu a uspořádali
jsme výstavu.To jsem samozřejmě
ještě hrál v Synkopách. Po politických změnách jsem přemýšlel, co
budu dělat dál. Na rockera jsem
byl už starý, měl jsem pětačtyřicet,
a tak jsem se rozhodl, že budu

dělat jakési sběratelské mítinky.
S kamarády jsem si pronajal sál
v Dominiku a pozvali jsme různé
sběratele k výměně svých věcí. Ta
myšlenka se ujala a dostali jsme
se až do Prahy. Pronajali jsme si
Slovanský dům, později Karolinum, ale těchto mítinků jsem se
později nasytil a začal jsem dělat
autorské výstavy.To už jsem si všímal, že na žádné naší aukci nebylo
prodáno nic přes milion korun. To
mě zaujalo, založil jsem aukční
společnost, a hned při naší třetí
aukci jsme udělali rekord.Vydražili
jsme obraz za tři miliony korun.

Peníze nás moc nezajímají,
ale přece jenom, jaká je
nejvyšší dosažená cena na
aukcích v České republice?
Musím se neskromně pochlubit,
že ten rekord drží naše společnost.
V roce 2009 jsme vydražili obraz
Františka Kupky En Dégradés Verticales – Zhroucení vertikál za
cenu, kterou si pamatuji přesně –
25 milionů a 960 tisíc korun. Obrazy
jsou ale u nás stále levným zbožím.
Například obrazy Kupkových žáků
se prodávají ve Francii za stejnou
cenu jako u nás. Ale v eurech.

Jaký je nejdražší vydražený
obraz ve světě?
Nejdražším obrazem prodaným
při dražbě ve světě je obraz nejznámějšího anglosaského malíře
dvacátého století Jacksona
Pollocka. Prodal se v roce 2006
za 140 milionů dolarů, což je bratru nějakých 2,8 miliardy korun.

Vzpomenete si, kolik jste
bral na začátku své
profesionální kariéry
u Synkop?
K těm penězům a atmosféře
sedmdesátých let minulého století mám jednu vzpomínku.
Po okupaci Československa nám
zakázali plno písniček a navíc přišli na začátku sedmdesátých let
s rekvalifikačními zkouškami.
Všichni pracovníci tzv. kulturní
scény museli být vyzkoušeni
a prověřeni. Nejhorší byly ty politické otázky – soudruhu Rybáři,
musela k nám sovětská vojska
v roce 1968 přijet? Vzpomněl
jsem si na svoji psycholožku Jarmilu Stárkovou, která mi říkala –
Jiří, kdyby ses někdy dostal do

Profil
složité situace, nevěděl, nebo byl
v rozpacích, tak mlč. Tak já jsem
mlčel a oni mi snížili kvalifikační
třídu ze čtyř stovek na sto šedesát
korun. A musím ještě jednou
poděkovat všem klukům z kapely,
že mi tehdy pomohli. Všechny
vydělané peníze jsme si dávali na
hromadu a dělili stejným dílem.
Takže jsem přežil.

Myslím, že i teď přežíváte
docela dobře. Žijete střídavě
v Praze a v Brně – co říkáte
tomuto vtipu: Potkají se
muzikant z Brna a muzikant
z Prahy. A ten z Brna říká
tomu z Prahy – víš, co se
o tobě povídá v Brně? Že
seš prej hroznej vůl a že
prej neumíš vůbec hrát.
A ten z Prahy říká – a víš, co
se o tobě povídá v Praze?
Vůbec nic… vůbec nic…
Všude ve světě se všechno podstatné odehrává v hlavních městských centrech. Určitě nejsem
zapšklej Brňák, který nadává na
Prahu, i když by to někdy bylo po
právu, ale spíš se snažím ukázat
své schopnosti v konkurenčním
klání. I v Praze jsme si nechali
v názvu společnosti Brno.

Jak se těšíte na výroční
koncerty skupiny Synkopy
61?
Moc. Už nemůžu ani dospat. Každý náš koncert je teď ale vlastně
vzpomínkový. Komické a dojemné
zároveň je to, že při přípravě
a oprašování písniček i po těch
letech stále řešíme a dohadujeme
se o stejných věcech. Někdy mě
to dožene až k slzám. A ještě krás-

Jiří Rybář se narodil 24. listopadu 1945 v Brně. Vystudoval
Vyšší textilní průmyslovku,
obor umělecké tvorby a dva
roky působil v umělecké agentuře SAMUM Brno. V roce
1970, kdy se profesionalizovala skupina Synkopy 61, kterou
založil v roce 1960 společně
s dalšími dvěma současnými
členy Petrem Smějou a Pavlem
Pokorným, se stal hudebníkem
z povolání. Již jako školák se
ovšem věnoval i dalším uměleckým oborům. Společně
s kamarády založil sdružení
RYPAVA (Rybář, Pavlíček,
Vašica) a zálibu našel také
v recesní společnosti Ronson
klub, jejímž zakládajícím členem se stal v roce 1972 s titulem „vicepresident“. V současné době je stále zpívajícím
bubeníkem ve skupině Synkopy 61, ale také významným
českým podnikatelem. V roce
1992 založil aukční společnost
Art Consulting Brno, dnes
1. Art Consulting Brno–Praha.
S první manželkou Dagmar má
syna Davida, dceru Kateřinu
a dvě vnoučata. S druhou manželkou Hanou adoptoval holčičku Dominiku. Žije v Brně,
v Praze, Národní tř. 9, a někdy
i v Jedlové u Poličky, kde šíří
„kulturní osvětu“ ve východočeském regionu.

nější je, že i ti nejmladší účastníci
našich koncertů jsou vykulení
z toho, co se před těmi lety už hrálo, a přijímají to téměř se stejným
nadšením, jako jejich rodiče či
prarodiče. No prostě, nádhera!

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl
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Školy na Brně-střed

Projektové dny na gymnáziu tř. Kpt. Jaroše ve čtyřech jazycích

Jak zvýšit atraktivitu ve výuce
cizích jazyků ukázaly červnové
Projektové dny na Gymnáziu tř.
Kpt. Jaroše v Brně.
Zde již druhým rokem probíhá
projekt „Mluvme spolu – Let’s speak together“, který je podporovaný Evropským sociálním fondem.
V průběhu celého školního roku
projekt podporuje samostatné
myšlení žáků, rozvíjí jejich komu-

nikativní schopnosti, počítačové
dovednosti a znalosti. Rovněž je
pro studenty přínosem možnost
poznávat cizí země, navazovat
spolupráci a vzájemně si vyměňovat zkušenosti se stejně starými vrstevníky z partnerských
středních škol v Darmstadtu
(SRN), Nancy (Francie), South
Kentu (USA) a Petěrburgu (Rusko).
Vyvrcholením celoroční práce je
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uvedený Projektový den jako tečka za celoroční prací žáků a studentů na škole. Žáci nižšího gymnázia soutěžili mezi sebou
v různých aktivitách (například
popis krajiny, volání na tísňovou
linku nebo vyhledání zajímavostí
okolo Brna pro své kamarády ze
zahraničí), ve kterých museli mluvit pouze anglicky. Na vyšším
gymnáziu studenti prezentovali
v angličtině výsledky svých celo-

ročních projektů ze všeobecně
vzdělávacích předmětů. Součástí
však byly i prezentace mezinárodních projektů vzniklých na
základě výměnných pobytů
domovských a zahraničních studentů. Tyto prezentace byly
i v němčině, francouzštině a ruštině.


(red)

Kultura

Punk, metal nebo folklór. Výstava o lidové kultuře včera a dnes

Netradičně pojatá výstava
Nové pověsti československé, folklór atomového věku
v Baron Trenck Gallery představuje autentickou lidovou
kulturu od druhé poloviny
20. století do současnosti.
Dokládá tak, že lidová tradice
přežívá i dnes. K lidové kultuře
dneška tak autoři řadí například
dětská céčka, památníky, podomácku vytvářené hračky či přebírací hry, zvyky a tradice brněnských trampů, kutilsky vyráběné
ozdoby do domácnosti, ústně
šířené fámy o černé sanitce či

vrazích na Kounicových kolejích, nebo všudypřítomné nápisy na zdech o tajemném Servítovi.
Výstava představuje pět tematických okruhů soudobé lidové
kultury, tak jak se odvíjejí v průběhu lidského života: od dětských her a hraček, přes oděvní
zvyklosti volnočasových subkultur jako jsou trampové či přívrženci hudebních hnutí typu
punk či metal až k tradicím vojáků základní služby a svéráznému světu kutilského domácího
umění.
Nedílnou součástí výstavy je

i představení fenoménu současného folklóru: nápisů na zdech
a veřejných místech, městských
legend a fám, veršů, anekdot
a vtipů, reagujících na aktuální
politické, ekonomické a sociální
problémy.
Zvláštní pozornost je věnována
především soudobé lidové tradici Brna: dětskému folklóru,
anekdotám, humorným vyprávěním, městským legendám
a fámám moravské metropole.
Každý z tematických celků
výstavy představí celou řadu
unikátních fenoménů, přičemž
mnohé z nich nebyly dosud

v domácích muzeích vystaveny.
Výstava je doplněna interaktivními herními prvky pro děti
a jedná se o první reprízu velmi
úspěšné výstavy, prezentované
v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze.
Výstava potrvá v Baron Trenck
Gallery na Kapucínském
náměstí 5 do 27. listopadu. Otevřeno je úterý až neděle
10.00–16.00 hodin. Více na
www. barontrenckgallery.cz.


(red)

La Putyka představí v Brně nový cirkus v čele s Vojtou Dykem
Unikátní inscenace dnes již
kultovního projektu La Putyka
se představí 24. a 25. října
v Brně od 20.00 hodin.
Odehraje se v jedinečném prostředí velkokapacitního cirkusového šapitó v Sokolově ulici
v Komárově. „La Putyka je nádherné představení a chtěli bychom ji ukázat ve více městech,
je ovšem prostorově a technicky
velmi náročná, proto jsme zvolili
prostředí cirkusového šapitó,“
vysvětlil organizátor Martin Svoboda vznik projektu s názvem
CIRK THEATRE.
Inscenace se řadí do žánru nového cirkusu, který kombinuje
klasické divadlo s cirkusovým
uměním a živou hudbou,

z čehož vzniká kombinace herectví, akrobacie, tance, loutkoherectví a živé hudby, o kterou
se v případě La Putyky starají
Vojta Dyk, Jakub Prachař
a Honza Maxián.
Celý příběh se odehrává v hospodském prostředí, do kterého
jsou vtaženi i diváci. Všední
obraz obyčejných hospodských
povalečů se rázem změní při
pohledu skrz plný půllitr piva.
Tlustí a na pohled odporní
štamgasti se stávají akrobaty,
pro které přestávají platit fyzikální zákony. I přes své nadměrné
tělesné
proporce
předvádějí akrobatické kousky,
nad kterými se tají dech. „Zajímavé na La Putyce je, že je to
multigenerační záležitost, di-

vácké spektrum je tedy velmi
pestré,“ řekla Anna Pragrová,
organizátorka projektu CIRK
THEATRE.
Inscenace získala řadu ocenění: Inscenace roku 2009,
Cena Sazky a Divadelních
novin, Festival Next Wave, svůj
úspěch získala také na letošním
ročníku festivalu Fringe v Edinburghu, kde se zařadila do TOP
5 představení. Může se pochlubit také účastí na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.
Žánr nového cirkusu má své kořeny ve Francii, kde vznikl z důvodu krize klasického cirkusu.
V Čechách nebyl kvůli politické
situaci rozvíjen vůbec. Mezi
první novocirkusové projekty
patří právě La Putyka. Tvůrci

však inscenaci pojali s nadhledem a českým vtipem. „Francií
jako kolébkou nového cirkusu
se samozřejmě inspirujeme, ale
tak, jako mají Francouzi víno,
tak mají Češi pivo. Naše inscenace proto vychází z českých
reálií hospodského života. La
Putyka je hospodský nový cirkus,“ přiblížil svůj projekt principál Rostislav Novák.
Vstupenky na představení je
možné zakoupit v sítích:
www.eventim.cz,
www.ticket-art.cz,
wwwticketportal.cz nebo
www.ticketstream.cz. Informace
o La Putyce na
www.laputyka.cz.


(red)
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Kultura

Městské divadlo zahájilo hudební sezónu pohádkou. Kráskou a zvířetem

Po letních divadelních prázdninách zahájilo Městské divadlo
Brno novou hudební sezónu
pohádkou Kráska a zvíře, kterou
premiérově uvedlo 24. září. Známý příběh uvidí diváci tentokrát
v muzikálovém provedení.
Diváci starší generace si možná
vzpomenou na francouzský film
z roku 1946, v němž se pod režijní
taktovkou Jeana Cocteau v roli
Zvířete objevil slavný Jean Marais
a společně vytvořili snímek s nezapomenutelnou atmosférou. Hororové zpracování téhož námětu
zná český divák i z filmu Panna
a netvor, který v roce 1978 uvedl
Juraj Herz s nezapomenutelnou

hudbou Petra Hapky. Ústřední
dvojici zde hráli Zdena Studenková a Vlastimil Harapes.
Děti ovšem mají pravděpodobně
nejraději animované zpracování
Walta Disneye z roku 1991, které
nabízí vše, co by měla opravdová
pohádka obsahovat. Tato Kráska
a zvíře byla jako vůbec první kreslený film v historii udílení Oscarů
nominována na nejlepší film, oceněna byla Oscary za nejlepší
píseň a nejlepší hudbu.
Německé zpracování, které uvádí
Městské divadlo, má své kořeny
také v původním pohádkovém příběhu, který byl poprvé otištěn ve
Francii v polovině 18. století a od
té doby se objevil v mnoha verzích

a podobách. Hudební skladatel
Martin Doepke použil námět Hanse Holzbechera a Andrey
Friedrichs a spolu s libretistou
Christianem Bieniekem a autory
písňových textů Elke Schlimbach
a Grantem Stevensem zasadili
příběh do malé vesničky kdesi
v Německu.
Dál zůstává příběh podobný –
kupec, otec tří dcer, přijde neštěstím o své jmění, které mu navrátí
podivná, nelidská bytost ukrytá
v zámku uprostřed hlubokých
lesů. Za tuto pomoc ale přijde otec
o to, co je mu nejmilejší, o svou
laskavou dceru, krásnou Bellu,
která se vydává za tajemným Zvířetem, aby u něj nakonec našla

štěstí a lásku, která jí v rodné vsi
chybí.
Pohádkový muzikál, plný napětí
ale i vtipu a kouzla měl premiéru
v roce 1994 v Kolíně nad Rýnem
a od té doby se na různá evropská
jeviště již několikrát vrátil. V roce
2010 jej pro evropské turné nastudoval i režisér a ředitel Městského
divadla Stanislav Moša, v jehož
koncepci se muzikál představil na
Hudební scéně divadla. Režie
této verze se ujal Stanislav Slovák
a hlavní role ztvárnily Ivana Skálová nebo Kateřina Krejčová
s Dušanem Vitázkem nebo Lukášem Janotou.

Klára Latzková
Foto: Jef Kratochvil

Operu Dýňový démon zahraje originální soubor v Domě umění

V pondělí 31. října zve soubor
Ensemble Opera Diversa na
operní představení do netradičních prostor. Program proběhne
od 19.00 hodin v Domě umění.
Dýňový démon ve vegetariánské
restauraci je v pořadí třetí celovečerní opera Ondřeje Kyase a Pavla Drábka pro Ensemble Opera
Diversa po Pickelheringovi 1607

aneb Nový Orfeus z Bohemie
(2007) a Společné smrti milenců
v Šinagawě (2009). Námět opery
je původní a je založen na souběhu několika skutečných událostí,
jejichž spojením vznikne událost
natolik neskutečná, spletitá a nadpřirozená, že je dílo doplněno
hned několika podtituly.
Je označováno za gastronomický
gesamtkunstwerk, protože v sobě
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zahrnuje i gastronomii, za dušičkovou operu, protože je o dušičkách
a odehrává se na přelomu října a listopadu nebo i za Sen noci halloweenské, protože události odehrávající se v tomto vegetariánském
lokále jsou za hranicemi všedních
dnů i všedních operních večerů.
Ensemble Opera Diversa je soubor
profesionálních hudebníků a zpěváků. Uvádí klasickou i původní

komorní hudbu a miniopery z dílny
Ondřeje Kyase a Pavla Drábka.
Komorní operu a hudbu chtějí provádět diversně, tedy odlišně a hlavně s ohledem na diváka a s oslechem na posluchače. A to vše
v bezprostředním (neformálním)
koncertním prostředí, ve kterém se
stírá odstup mezi interprety a posluchači. Více na www.operadiversa.cz.
 (red)

Kultura

Divadelní soubor KočéBR kočuje se svými kusy nejen po Brně

Založení KočéBRu předcházela
aktivní činnost jeho zakládajících členů Vítězslava Větrovce
aTerezy Kratochvílové v rodinném divadelním uskupení Šavgoč.

přibírají i inscenace, které vznikly
ještě dříve, pod nyní opouštěnou
hlavičkou (Tele, Ještěr) a nadále
je uvádí pod značkou divadla
KočéBR.

Toto volné uskupení studentů
brněnské JAMU se profilovalo
jako nezávislé sdružení divadelníků, hudebníků, autorů a performerů, kteří se mimo tvorbu vlastních inscenací Chcete mě aneb
Kamarádská revue, Tele, Keporkak Blues, Hugo Mazel či inscenačních projektů a happeningů
také společně podíleli na uskutečňování pravidelného divadelního kabaretu Triptych na Skleněné louce v Brně v letech
2007–2009 a organizování kulturního programu v alternativním
klubu a prádelně v jednom.
Na začátku roku 2011 Šavgoč
opouští Vítězslav Větrovec s Terezou Kratochvílovou a do nově
zakládaného sdružení si s sebou

Kočébr je původní staroslovanský
výraz pro podomního obchodníka
odlišujícího se od ostatních podomních obchodníků tím, že nabízené zboží nosí v nůši. Nůší KočéBRu je nepochybně nákupní
vozík, který se stal základním scénografickým prvkem i dopravním
prostředkem prvních inscenací
příručního divadla.
„Členové divadla KočéBR objevují
v Brně vesnice. Kočují z Králova
Pole do Bystrce oklikou přes Židenice. Není to daleko. Představení
nevznikají pro prostor, prostor je
připravený pro představení. Zákoutí, která v nich vyvolávají něhu, prostranství, která je děsí, místa, která
se ptají nebo odpovídají. Zkouší
zaplňovat mezery, reflektovat roz-

Kočování s nůší
díly a nezapomínat na domečky
z mechu a šišek, které každý z nás
stavěl a které lze dodnes vypátrat,“
řekl Vítězslav Větrovec.

Výhled do budoucna
V listopadu plánuje divadlo ve
spolupráci s JAMU uvést monodrama s mladou talentovanou
herečkou Paulínou Labudovou
v hlavní a jediné roli. Půjde o dramatizaci Neviditelných nestvůr
Chucka Palahniuka. Na něj tematicky naváže monodrama s všeříkajícím názvem – The Doors
aneb Monodrama herce Vojtěcha
Johaníka a jeho režiséra Vítězslava Větrovce na téma Všeobjímající Samoty Lidské.

Individual(c)ity, autorské představení o Městu a Lidech a Zájmu
a Nejistotě, se vyjádří k rozporům
a zahanbeným Citům na tenké
hraně mezi lednem a únorem
2012.
Postmoderní Dorota Maslowská,
sousedka přes ulici, přijde na řadu
v dubnu 2012.
Závěr sezóny bude v duchu přípravy na kočování po vesnicích
čili Kočébrování 2012 – Ilias –
hrdinský epos. Diváci budou moci
nadále v Brně i jinde navštívit
inscenace Tele, Ještěr či Kytice
premiérované v loňské či předloňské sezóně.


(red)

Neziskové organizace

Festival Milujeme stromy přinese Duška i rekord v sázení stromů
Ve dnech 20. až 28. října Brno
ožije stromy. Nadace Partnerství spolu s dalšími 25 brněnskými organizacemi totiž pořádá jedinečný festival Milujeme
stromy.
Připraven je devítidenní program
plný divadla, hudby, tvůrčích dílen,
seminářů, přednášek, výstav,
komentovaných prohlídek parků

a dalších akcí spojených se stromy. Návštěvníci festivalu se mimo
jiné mohou těšit na improvizaci
Jaroslava Duška s Vizitou, vyhlášení vítěze ankety Strom roku
2011, Stromové odpoledne
v Lužánkách, benefiční bazárek
šperků i celorepublikový rekord
v sázení stromů. Výtěžek festivalu
bude věnován na výsadbu
a ochranu stromů v ČR.

Festival o stromech a pro stromy
se v Brně uskuteční již po druhé
a nese poetický název Milujeme
stromy. „Naším cílem je inspirovat
lidi k většímu zájmu o stromy
a zároveň oslavit Den stromů, který v České republice připadá na
20. října,“ vysvětlila Lenka Vodičková z Nadace Partnerství.
Právě v tento den festival odstartuje výstavou citrusů, vyhlášením

vítěze celostátní ankety Strom
roku 2011 a vystoupením Jaroslava Duška s divadlem Vizita.
V dalších dnech mohou lidé všech
věkových skupin navštívit pestrou
paletu akcí provázaných tématem
stromů. Dětem festival přinese
například pohádky divadla Líšeň
a Divadla Radost, tvořivé výtvarné
dílny nebo stromové aktivity
Pokračování na straně 24
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Pokračování ze strany 23
v Lužánkách a Tyršově sadu.
Dospělí zase mohou zhlédnout
stromové výstavy v Knihovně Jiřího Mahena a Galerii Vaňkovka,
vystoupení Ivety Duškové Škola
malého stromu a čtení Martina
Duška z knihy Muž, který sázel
stromy.
Zúčastnit se mohou pohybového
workshopu,
Skorostromové
bohoslužby, semináře Stromy
v Jihomoravském kraji, komentované prohlídky arboreta a dalších

akcí. Úplný program mohou
zájemci nalézt na www.stromzivota.cz/festival.
Festival 28. října uzavře pokus
o český rekord v sázení stromů,
ke kterému se mohou připojit
všichni, kdo mají chuť a příležitost
vysadit strom nebo stromy.
„Rekord spočívá v celkovém
množství vysazených stromů
a zapojených lidí po celé republice. Přihlásit se tedy mohou lidé
i s výsadbou jediného stromu,“
doplnila Lenka Vodičková. Regi-

strace všech účastníků probíhá
až do 20. října.
Festival Milujeme stromy a rekord
v sázení stromů spolufinancuje
Státní fond životního prostředí ČR
a Ministerstvo životního prostředí.
Nadace Partnerství pomáhá
lidem, aby chránili a zlepšovali
svoje životní prostředí. Poskytuje
jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů,
ochranu přírody, šetrnou dopravu

a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní
veřejná prostranství. Během 20 let
své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve
výši přes 238 miliónů korun 2 722
projektů. Společně se čtyřmi
sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na
Slovensku je součástí asociace
Environmental Partnership Association.


(red)

Český svaz bojovníků za svobodu vysvětluje pravé důvody odboje
Dobrovolné a nezávislé občanské sdružení s názvem Český
svaz bojovníků za svobodu
sdružuje účastníky národního
boje za svobodu bývalé Československé republiky.
Organizace ve svém obsahu vyjadřuje myšlení a tužby všech
pokrokových lidí na celém světě.
Po 2. světové válce vzniklo
v českých zemích několik odbojářských organizací. K nejvýznamnějším patřily: Svaz osvobozených politických vězňů
a pozůstalých, Svaz národní revoluce, Sdružení národního odboje,
Sdružení českých partyzánů,
Sdružení účastníků Pražského
povstání. Byla obnovena československá obec legionářská a od
roku 1947 se stalo její součástí
Sdružení čs. zahraničních vojáků
II. odboje.
Na ustavujícím sjezdu 8. a 9. května 1948 se jednotlivé organizace
v českých zemích sloučily ve Svazu bojovníků za svobodu. Podobně i na Slovensku se sloučily ve
Zväz ĺudových protifašistických
bojovníkov.
Ve dnech 17. a 18. listopadu 1951

v Praze oba národní svazy splynuly v jednotnou odbojářskou
organizaci Československý svaz
protifašistických bojovníků. V rámci federativního uspořádání naší
republiky se vytvořily v roce 1969
dvě národní odborářské organizace – na Slovensku Zväz protifašistických bojovníkov a v českých zemích Český svaz
bojovníků za svobodu.
Ten je pokračovatelem díla, které
převzal po svých prarodičích
a rodičích. Vážíme si bývalých
politických vězňů, kteří byli za
svoje vlastenecké postoje nacistickým režimem perzekvováni
a diskriminováni žalářováním
v nacistických věznicích a koncentračních táborech. Naše úcta
patří také přímým pozůstalým po
účastnících národního boje za
osvobození, vdovám, vdovcům,
sirotkům a všem, kteří s námi spolupracují a souhlasí s programem
Českého svazu bojovníků za svobodu.
V současné době má Český svaz
bojovníků za svobodu v Brně 374
organizovaných členů v 17 základních organizacích. Je naší
snahou udržet činorodý svaz,
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oslovovat veřejnost, zejména mládež, aby pravdivě a bez deformací
pochopili hlavní důvod odboje,
a to jak zahraničního, tak i domácího. Jde nám o to, abychom
dávali vzor a příklad současným
generacím a zároveň přispěli
k naplnění našeho velkého úkolu
– nepřipustit, aby hrdinství těch,
kteří bojovali, trpěli a umírali – bylo
zapomenuto.
Aby se tak nestalo, organizujeme
a zúčastňujeme se různých vzpomínkových a pietních akcí, zejména při významných a památných dnech. V Pamětní síni
Kounicových kolejí v Brně-Žabo-

vřeskách pořádáme pro školy
a další zájemce z řad široké veřejnosti přednášky a besedy s přímými účastníky odboje a významnými historiky, které dozajista
obohatí a rozšíří znalosti z naší
nedávné historie.
Památník Kounicových kolejí
v Brně-Žabovřeskách na ulici Králova je pro všechny zájemce volně
přístupný. Historickou expozici lze
navštívit po předchozí telefonické
domluvě se správou Kounicových
studentských kolejí: Mgr. Milena
Spoustová, telefon: 543 248 941,
mobil: 732 538 312.

Mgr. Jan Jandl

Oslavu 20. výročí svého založení
věnuje Lipka ovocným stromům
Lipkobraní aneb oslava dvacátého výročí ekologické organizace Lipka přichystá pro
návštěvníky hravé a tvořivé
aktivity.
Oslava proběhne 22. října mezi
10. a 15. hodinou na všech brněnských pracovištích – na Lipové,

Kamenné, Rozmarýnku i Jezírku.
Program tematicky věnovaný
ovocným stromům čeká na děti
i dospělé. Zájemci si také mohou
prohlédnout vnitřní interiéry pracovišť i jejich okolí a netradiční
výukové materiály.
„Před dvěma desítkami let se pětiPokračování na straně 25

Neziskové organizace

sensko. „Mohlo by se zdát, že současná Lipka má s tou původní jen
málo společného. Svoje poslání
si však zachovává a stále je útočištěm lidí, kteří hledají inspiraci,
náměty, vzdělání, rady a vlídné
přijetí," potvrdila ředitelka.

Lipka pro děti

Pokračování ze strany 24
ce přátel rozhodla založit organizaci pro ekologickou výchovu, která by nabízela co nejpoctivější služby ve vzdělávání, pomáhala se
zušlechťováním vztahů lidí k přírodě a jejím darům, nabízela náměty,
jak žít bohatý život skromnějšími
prostředky a neuhýbat k líbivosti.
A tak se zrodila Lipka," uvedla ředitelka Lipky Hana Korvasová.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání vznikla
v roce 1991, kdy sídlila v jediné
budově, ve funkcionalistické vile
na Lipové ulici, která byla vždy
plná dětí. Postupem času se Lipka
z původního jednoho pracoviště
rozrostla o další čtyři, která se
nacházejí v Jundrově, na Starém
Brně, nedaleko Soběšic a také na
Drahanské vrchovině v obci Krá-

Děti, žáci a studenti. Právě na ně
se Lipka již od počátku obrací nejčastěji. Školám nabízí ekologické
výukové programy, při nichž se
děti zábavnou formou učí o přírodě a vlivech člověka na ni. Před
dvaceti lety měla Lipka v nabídce
pouze jeden program, dnes jich
nabízí celkem 127 jednodenních
a 16 pobytových. Za dvacet let je
absolvovalo více než 200 000
žáků.
K nejvýznamnějším činnostem
však patří kroužky, kluby, výpravy
do zajímavých lokalit a příměstské i pobytové tábory. Dětem

i jejich rodičům nabízí také akce
pro veřejnost, kde si mohou
vyzkoušet tradiční řemesla,
dozvědět se nové informace o přírodě nebo si zahrát zábavné hry.

Lipka pro dospělé
Dospělým z řad široké veřejnost
Lipka nabízí množství tvůrčích
kurzů věnujících se tradičním
řemeslům a rukodělným technikám nebo semináře o zdravém
bydlení a budování přírodních
zahrad. Ve své činnosti se Lipka
obrací také na učitele a studenty
vysokých škol. Připravuje pro ně
semináře, několikadenní exkurze
či konference. Jako smluvní partner Masarykovy univerzity v Brně
a Univerzity Palackého v Olomouci Lipka zajišťuje výuku téměř
dvou desítek akreditovaných
předmětů. Více na www.lipka.cz.


(red)

Sport

Bulldogs Brno porazili českého mistra Tatran Střešovice
Sezóna florbalovému klubu
Bulldogs Brno začala velmi
slibně. V úvodním utkání dokázal porazit současného českého mistra Tatran Střešovice na
jeho palubovce 8:6.
„Vítězství je o to cennější, že
musíme brát v potaz, že náš tým
prošel velkou obměnou a omlazením hráčského kádru. Sluší se
také dodat, že je to první výhra
proti tomuto klubu za posledních
6 let," uvedl Tomáš Weiser. A jaké
jsou cíle klubu? „Týmové ambice
jsou prezentovány v podobě
postupu do play-off, ale pro mne

je cíl jasný. Hrát kvalitní florbal,
který přitáhne a pobaví co nejvíce
diváků,“ řekl Petr Jeski, opora
obranných řad.
Další domácí utkání proti 1.SC
WOOW Vítkovice je naplánováno
na neděli 23. října od 17.00 hodin
na MSH Vodova, kde hraje A-tým
všechny své domácí zápasy.
Následně se tým utká v pátek 28.
října proti FbŠ Bohemians od
16.45 hodin a 13. listopadu od
17.00 hodin proti x3m team SSK
Future.
Podrobné infomace a aktuální
rozpis všech utkání je k dispozici
i na webových stránkách klubu

www.bulldogs.cz, kde jsou i sestřihy ze zápasů, profily všech hráčů,
pozvánky na další zápasy i infor-

mace o náboru do všech družstev
klubu.

(red)
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice
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Volný čas

Lanové centrum Jungle Park opět ožije halloweenským rejem

Na všechny příznivce strašidelného svátku Halloween čeká v sobotu 29. října v lanovém
centru Jungle Park, v areálu
SKP Kometa Brno, spousta
strašidelných radovánek, soutěží a zábavy.
Druhý ročník akce Magic Halloween aneb děti dětem, bude zároveň i akcí charitativní, neboť celý
jeho výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie
Krtek.
Již loňský ročník akce Magic Halloween ukázal, že jeden z nejoblíbenějších svátků v anglicky mluvících zemích si postupně získává
velkou oblibu i u nás. Ti, kteří si
tento den chtějí užít také lezením
v lanovém centru a přijdou v maskách, mají poloviční cenu na
vstupném.
Od 13.00 do 17.30 hodin je pro

děti připravena v areálu SKP
Kometa Brno spousta tvoření, her
a soutěží. Příznivce Harryho
Pottera by mohl zaujmout kouzelnický famfrpál, u zlobřího mikáda
možná děti potkají Shreka a jejich
bystrost jistě prověří aktivita Kill
Bill a správná muška bude zapotřebí u kroužkování kostlivců.
Poté, co se strašidýlka propletou
pavoučím bludištěm, si mohou
ještě zahrát kroket v říši duchů.
Šikovnost dětských prstíků bude
zapotřebí u zdobení halloweenských perníčků, kterých letos
bude připraveno dvojnásob. Čarodějky parádnice si můžou vyrobit
hned několik kouzelných doplňků,
halloweenskou tašku mohou sladit se šperkem či náramkem jako
z říše pohádek.
Bojovníky a fanoušky Star Wars
jistě nadchnou autentické kostýmy z Galaktického Impéria či

předvádění světelných mečů. Po
loňském velkém úspěchu Kouzelnického salónu krásy si i letos
budou moci kouzelnice a čarodějové vyladit svůj vzhled speciálním halloweenským makeupem, účesem, manikúrou či
tetováním.
O zklidnění a příjemné vydechnutí ze strašidelných aktivit se
v 15.00 postará Václav Strasser
se svou show Duhové bubliny.
S příchodem soumraku bude
vyhlášen vítěz soutěže o nejkouzelněji vyřezanou dýni – Magic
Pumpkin. Zájemci, kteří doma
vytvoří tu nejkouzelnější dýni,
mají šanci vyhrát týdenní pobyt
do Špindlerova Mlýna v penzionu
Domovina.
V 17.45 hodin, kdy královnu světla
vystřídá u vlády temný pán, všichni rozsvítí své lampióny a lucerny
a vyjdou vstříc strašidelným stvo-

řením na tajuplné stezce (lampiony a lucerny s sebou).
Závěrečnou ďábelskou tečkou za
akcí Magic Halloween aneb děti
dětem bude v 18.30 hodin Ohňová show skupiny Lucius. Akce se
uskuteční za každého počasí.
Vstupné 100 Kč/dítě, dospělí
zdarma. Výtěžek ze vstupného
bude věnován Nadačnímu fondu
dětské onkologie Krtek. Akci pořádá městská část Brno-střed
a lanové centrum Jungle Park.
Více informací na www.junglepark.cz a na straně 20 tohoto čísla
zpravodaje.

(red)

Akci

podporuje

Creatis je místem setkání k relaxaci, vzdělání a tvůrčí činnosti
Vzdělávání jak široké veřejnosti, tak odborníků z řad pedagogických a pomáhajících profesí, především v umělecké
oblasti, je hlavní náplní centra
Creatis.
Na rozdíl od ostatních institucí je
nabídka Creatisu zcela ojedinělá
a kromě kurzů pro dospělé, zde
zájemci naleznou i netradiční kurzy pro děti, rodiče s dětmi či nastávající maminky.
K nim patří například artefiletické
dílny, založené na prolínání
výtvarné a dramatické výchovy,
muzikohraní (muzikoterapie) pro

rodiče s dětmi od 2,5 let či relaxační muzikoterapie pro těhotné.
Pro zájemce o tvůrčí činnost je
připravena široká škála dlouhodobých či jednorázových workshopů a dílen, zaměřených na
tvůrčí keramiku, grafické a textilní
techniky, přes výtvarně řemeslné
kurzy, v nichž se prolínají tradiční
i netradiční výtvarné a řemeslné
techniky až k arteterapeutickým
ateliérům, kde se kromě samotné
tvůrčí činnosti a relaxace při
výtvarné tvorbě o sobě účastníci
mohou i něco dozvědět.
Dalším záměrem centra je pro-
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pojování těchto především výtvarných a dramatických aktivit s terapeutickými přesahy v rámci
odborných workshopů a seminářů expresivních terapií (arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie,
tanečně pohybové terapie aj.).
Poprvé se tak Brňané mohli
začátkem roku setkat se špičkovými odborníky z oboru arterapie
a muzikoterapie, aniž by museli
cestovat dlouhé hodiny do vzdálených míst republiky či na Slovensko. Brno tedy v souvislosti
s pořádanými kurzy navštívily
takové kapacity zmíněných oborů, jako je např. spoluzakladatelka

a zakladatelka arteterapie v ČR
a na Slovensku prof. Jaroslava
Šicková Fabrici, akademická sochařka, předsedkyně České arteterapeutické asociace dr. M. Lhotová, vedoucí sekce systemické
muzikoterapie Mgr. Z. Šimanovský, dr. M. Bažantová ad.
Významnou součástí vzdělávacích aktivit je i realizace kurzů pro
pedagogické pracovníky, které
reagují na nejnovější požadavky
MŠMT. Snahou je předat jim podněty a seznámit s různými postupy, metodami a technikami, které
by pro ně mohly být inspirací
Pokračování na straně 29

Volný čas
Pokračování ze strany 28
v jejich samotné práci s dětmi
a mládeží.
Všechny kurzy jsou koncipovány
především prakticky a lektory jsou
špičkoví odborníci z daných
oblastí z celé republiky i ze zahraničí. Většinu kurzů a workshopů
zaštiťuje pracoviště CVČ Botanka
na Botanické 13, keramické a jiné
dílny probíhají v prostorách
výtvarné dílny ZŠ Kotlářská 4.
Cílem Vzdělávacího centra Creatis je stát se místem, kde se budou
moci lidé společně setkávat, relaxovat, trávit svůj volný čas tvůrčí
činností nejen v rámci zájmových
aktivit, ale i v souvislosti s realizací

specializovaných workshopů
a dílen, vedených předními
odborníky a představiteli z nejrůznějších uměleckých oblastí jak
z tuzemska, tak ze zahraničí.
Vzdělávací instituce s akreditací
MŠMT – Vzdělávací centrum
Creatis funguje od ledna letošního
roku. Podrobné informace na
webových stránkách www.creatis.cz, e-mail: creatis@seznam.cz,
tel.: 775 641 097.
 (red)

Projekt

podporuje

Kapela Synkopy 61 oslaví padesátku dvěma koncerty na Šelepce
Nejstarší aktivní bigbeatová
skupina u nás, brněnské Synkopy 61, slaví v tomto roce
padesáté výročí svého založení. Při této příležitosti pořádají
koncerty 26. a 27. října.
Součástí připomenutí abrahámovin moravských Beach Boys, jak
se pro barvu a kvalitu vokálů Synkopám říká, byl rozhlasový seriál,
který v tomto měsíci na základě
posluchačského ohlasu reprizoval Český rozhlas Brno. V pěti
dílech odeznělo na padesát skladeb a postupně se u mikrofonu
vystřídali současní i minulí „Synkopáci“.
Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno se pořizoval videozáznam besed s moderátory Mar-

celou Antošovou, Marcelou Vandrovou a Josefem Veselým, který
je součástí připravovaného DVD
„Synkopy 61 – padesát“.
Účastníci rozhlasových besed
a další, kteří se zapsali do dějin
brněnské muziky prostřednictvím
legendárního jubilujícího seskupení, se ještě společně sejdou.
Zahrají a zazpívají při dvou výročních koncertech. Ty se uskuteční
v brněnském hudebním klubu
Šelepova No 1, do jehož historie
se svými vystoupeními Synkopy
61 rovněž nesmazatelně vpečetily. Koncerty se uskuteční i s podporou MČ Brno-střed ve středu
26. a ve čtvrtek 27. října vždy od
19.00 hodin. Mezi zpívajícími
a hrajícími gratulanty se objeví
také hosté ze Slovenska a Čech,

Před budovou rozhlasu zleva Pavel Váně, textař František Jemelka,
Michal Polák, Jiří Rybář, Pavel Pokorný a Petr Směja.
mj. Pavol Hammel, Michal Prokop,
Luboš Andršt a další. Vstupenky
jsou v obvyklých předprodejích.



(red)
Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Vinaři z celé České republiky se sjedou do Brna na festival vín
První ročník Festivalu českých
a moravských vín se uskuteční
v sobotu 5. listopadu v prostorách stylové Moravské chalupy
v Brně.
Na festivalu budou zastoupena
vinařství z každého vinařského
regionu Čech a Moravy. Jedná
se o jedinečnou příležitost degustovat nejlepší vína od Mělníka až po Slovácko.
Organizátoři chtějí poskytnout
prostor nejlepším vinařům
z celé České republiky na pre-

zentaci vinařství a zároveň
umožnit příznivcům dobrého
vína, aby se seznámili kromě
vín i s těmi nejpovolanějšími,
samotnými vinaři osobně.
Vinaři ze známých moravských
vinařských regionů z okolí
Znojma, Mikulova, Velkých Pavlovic, Slovácka, stejně tak
i z české vinařské oblasti kolem
Mělníka, budou s návštěvníky
diskutovat o svých úspěších,
tvrdé práci, nadšení, i o tom, jak
se vyrábí kvalitní víno v našich
zeměpisných šířkách.

Celkově se Festivalu zúčastní
25 top-vinařství včetně těch,
která v posledním období zažila
největší úspěchy na prestižních
mezinárodních soutěžích, jsou
to např. Nové Vinařství z Drnholece, Vinné sklepy Lechovice,
Gotberg Popice, Reisten Pavlov,
Spielberg Archlebov a další. Návštěvníci a hosté budou mít tak
možnost ochutnat více než 200
druhů vín, která získala ocenění
nejen u nás, ale i v zahraničí.
Festival se uskuteční od 13.00
do 19.00 hodin v Moravské cha-

lupě na Křížkovského 47.
Vstupné činí 350 Kč, v případě
nákupu šesti vstupenek, sedmá
je zdarma. Cena zahrnuje
kromě samotné degustace více
než 200 druhů vín i ochutnávku
sýrů, bagety, minerálky a informační materiály. Informace
o způsobu nákupu vstupenek
jsou k dispozici na webové
stránce www.festivalvin.cz.


(red)
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Pozvánky na akce radnice
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Volný čas

Dětský výtvarný ateliér je určen pro všechny děti a rodiče
Wannieck Gallery pořádá pro
rodiny s dětmi dvakrát měsíčně
sobotní výtvarné dopoledne od
10.00 do 12.00 hodin a výtvarné
kroužky pro tvořivé děti.
Program je určen pro děti od 4 do
12 let. Cena vstupného je
20–60 Kč (podle použitého materiálu), doprovod má vstup zdarma. Oslavenci narození v den
konání ateliérů mají vstup zdarma. Počet dětí v ateliéru je omezen, cílem je kvalita nad kvantitou
a při větším počtu dětí by nebylo
možné zajistit příjemnou a rodinnou atmosféru ateliéru.
Dětský výtvarný ateliér je určen
všem dětem, není potřeba žádná
výtvarná průprava. Děti si v rámci
dopoledne mohou zdokonalit
praktické dovednosti (stříhání,
lepení, obkreslování apod.) a rozvíjet svou fantazii a komunikaci.
Záměrem je umožnit dětem
i dospělým bližší setkání se současným výtvarným uměním,
nabídnout netradiční techniky

a přispět k rozvoji estetického vnímání a fantazie.
Dopolednem provádí zkušení lektoři, kteří nejdříve s dětmi i rodiči
projdou výstavu. Komentáře jsou
prováděny hravou a naučnou formou. Následuje výtvarná činnost,
která vychází z dané výstavy nebo
se k ní nějakým způsobem vztahuje. Ateliér probíhá přímo ve výstavě,
všichni tak mají dostatek místa
a jsme stále obklopení uměním.
Termíny a program zájemci najdou na webových stránkách.
V případě zájmu, z organizačních
důvodů, je dobré si místo rezervovat na emailu sevcikova@wannieckgallery.cz.
Wannieck Gallery pořádá výtvarný kroužek pro děti od 4 do 6 let
a od 6 do 11 let (I. stupeň ZŠ),
bude probíhat v úterý od 16 do 17
hodin. Vzhledem k výměně expozic a dalším okolnostem nebude
kroužek probíhat každé úterý.
Maximální počet výtvarníků je 10.
Celkem proběhne 8 lekcí za pololetí. Cena kurzu 700 Kč. Přihláška

je ke stažení na internetových
stránkách. Děti mohou zahájit
docházku i v průběhu roku.
Termíny jsou následující: 18. 10.,
25. 10., 1. 11., 15. 11., 22. 11.,
29. 11., 6. 12., 13. 12.
Výtvarný kroužek je určen dětem,
které rády tvoří. Důraz bude kladen na představivost, tvůrčí vyjádření a dovednosti, které pomáhají dítě rozvíjet po stránce
poznávací, rozumové a estetické.
Kroužek bude probíhat přímo
v prostorách, což umožňuje být

stále v blízkosti uměleckých děl
a nechat je na sebe působit.
Děti se seznámí s různými výtvarnými technikami a vyzkouší si
barevné experimenty, práci s hlínou, vytvoří papírovou sochu,
budeme se zabývat studiem
struktur, forem, tvarů, obrysů a stínů. Tito začínající umělci vytvoří
své první mistrovské dílo. Více na
www.wannieckgallery.cz.


(red)

20 LET KLUBU

říjen/listopad 2011
pátek 21. října, 8.30 a 10.15 hod.
Bitva u Lipan
Divácký seminář

pátek 11. listopadu 9.30 hod.
Manon Lescaut

říjen/listopad 2011
úterý 18. října v 18.00 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Led Zeppelin-rockoví věrozvěsti

středa 9. listopadu v 19.30 hod.
FURRÉ a BOUCHACÍ ŠROUBY
Křest nového alba

sobota 22. října, 10.15 a 15.30 hod.
Bitva u Lipan

sobota 12. listopadu, 10.15 a 15.30 hod.
Mrazík
Dětská dílna

středa 19. října v 19.30 hod.
ORION a hosté – Večer trampské hudby

čtvrtek 10. listopadu v 19.30 hod.
MASCARA – Folk

pondělí 24. října, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň

pondělí 14. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík

čtvrtek 20. října v 19.30 hod.
MEGAFON – Acappella&rock, Adam
Hromčík, Petr Ševčík & spol.

úterý 15. listopadu v 19.30 hod.
BAOBAB – Cimbálová muzika tradičně
i netradičně

sobota 29. října, 10.15 a 15.30 hod.
Čarodějův učeň

úterý 15. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

neděle 30. října, 10.15 a 15.30 hod.
Kolotoč

úterý 15. listopadu, 19.00 hod.
Večer scénického čtení

úterý 25. října v 19.30 hod.
BAZAR JAM BAND a Marek DUSIL
BLEND – Blues-rock, big beat – protřepat,
nemíchat

středa 16. listopadu v 18.00 hod.
FRANTIŠEK NEDVĚD ml.
Syn slavného otce ve svém vlastním
hudebním projektu

středa 26. října v 19.30 hod.
JARRET – Křest nového alba folkrockové
špičky z Liberce

Změna programu vyhrazena!

pondělí 31. října, 9.30 hod.
Manon Lescaut

Změna programu vyhrazena!

úterý 1. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Urašima a mořská princezna

čtvrtek 27. října v 19.30 hod.
ÚLETY – Folk

pátek 4. listopadu, 9.30 hod.
Zmatek nad zmatek
sobota 5. listopadu 10.15 a 15.30 hod.
Zmatek nad zmatek
čtvrtek 10. listopadu 9.30 a 19.00 hod.
Manon Lescaut
Divácký seminář

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

úterý 1. listopadu v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku? Setkání začínajících
i pokročilejších literátů
středa 2. listopadu v 19.30 hod.
TONYC – Jemně perlivé funky
úterý 8. listopadu v 19.30 hod.
EMERGENCY EXIT – Alternativní G-rock

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

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

Odměňte
se novou

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

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

www.autonova.cz
Tel.: 543 424 222
prodej@autonova.cz
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
OD ČESKÉHO
VÝ ROBCE
- ing. Kaláb
s.r.o.

Za Vodojemem 22
Brno - Bosonohy

-20%

SLEVA

platí do 30. 11. 2011
NEVÁ HEJTE !
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Po - Čt 9.00 - 19.00 hod.
V pátek 9.00 - 17.00 hod.
pouze dohodnuté schůzky.

547 227 325
603 523 155

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

