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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Zářijové dny jsou nejen začátkem školního roku.
Jsou také životními výročími mnoha osobností
spojených s Brnem. 1. září 1924 se ale „narodil“
také náš brněnský rozhlas, nynější Český rozhlas
Brno. A tak volba k našemu zářijovému rozhovoru
padla na tuto věhlasnou instituci, respektive na
jednu z jeho významných představitelek, redaktorku a moderátorku Marcelu Antošovou. Už také
proto, že s uznáním hovoří i o některých osobnostech, které se začátkem září narodily. Jednu
z nich uvidíte i na fotografii uvnitř zpravodaje.
Pokračování na straně 21
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Hrozí útlum kultury, sportu
a volnočasových aktivit

Centrem Brna zněla během léta živá hudba
– díky radničnímu projektu Music point
Jazz, folk, bluegrass, rock, pop i šansony
– tato pestrá směsice žánrů zněla během
léta centrem Brna. Postarala se o to radnice městské části Brno-střed a její kulturní
a vzdělávací středisko. A především
samotní muzikanti, kteří se v rámci projektu Music point představili.
Music point Brna-střed byl – v podobě malého
nazvučeného pódia – umístěn na náměstí
Svobody vedle Morového sloupu, u pláže
a beachvolejbalového hřiště. „Jeho smyslem
bylo oživit a zpestřit veřejný prostor. Jednak
tím, že přinesl kultivovanou zábavu lidem,
kteří léto trávili v centru Brna, a jednak tím,
že muzikanti a kapely dostali možnosti zahrát
si a prezentovat se,“ charakterizoval nápad
starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka. První vystoupení proběhlo 21. června

Na Music pointu 2011 vystoupili:
Dietní trio • Early Times • Paramisara •
Idefix • Nebeztebe • Voodooyoudo •
Nevermora & Kosmonaut • Dirty Way •
Gentle Ironic Trio • Přerovská hudební
společnost Entuziasté • Leporelo •
Zdeněk Větrovec • Sami za sebe •
Lav-Lav • Lady DragonFly • studenti
Soukromé školy populárního zpěvu •
Třetí dáma • Minach

u příležitosti Svátku hudby a hraní pokračovalo
každý prázdninový pátek, pokud nebyla na
náměstí Svobody jiná akce, celkem se zde
uskutečnilo sedm koncertů. Odpoledne vystupovali ti, kteří se sami dopředu přihlásili, a program uzavíraly kapely oslovené přímo pořadateli. „Protože byl zájem mezi hudebníky
velký, uzavřeli jsme pro letošek celý projekt
Festivalem Music pointu, který se konal
v pátek 26. srpna v parku na Moravském
náměstí a na kterém se představilo hned
sedm účinkujících,“ řekl starosta.
Music point by měl pokračovat i v příštím roce,
a to celoročně. „Předběžně se počítá s tím,
že během roku bude muzikantům a kapelám
nabídnuta možnost vystoupit na různých
akcích, které radnice městské části Brno-střed
a její kulturní a vzdělávací středisko pořádají
pro veřejnost. Dále si budou moci jednou
měsíčně zahrát v našem Klubu Leitnerova.
A pokud jde o samotné prázdniny, plánují se
hned tři scény – rocková, akustická a písničkářská,“ popsal možnou budoucnost Music
pointu starosta Šťástka.
 (red)
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Tragický dopad na kulturní,
sportovní a volnočasové aktivity v městských částech by
mohl mít plán ministerstva
financí na změnu zákona
o rozpočtovém určení daní.
Jeho realizace by znamenala, že statutární město Brno dostane z vybraných daní téměř o miliardu méně. To by mělo
dominovým efektem vliv i na to, kolik město
pošle financí do městských částí. Konkrétně
náš rozpočet by byl ochuzen minimálně o 30
miliónů korun. Co by to znamenalo? Jedná se
o částku vyšší, než kterou dohromady dotujeme
provoz koupaliště na Kraví hoře, sportoviště na
Nových sadech, zimního stadionu na Úvoze,
dětského Divadla Polárka, Klubu Leitnerova
a Centra volného času Botanka, pořádání několika desítek akcí a festivalů ročně pro rodiny,
pro veřejnost či pro seniory. Peníze by se nedostaly ani na spoustu neziskových, kulturních,
volnočasových či sportovních aktivit. Jen v roce
2011 jsme poskytli dotaci například mezinárodní soutěži pro mladé klavíristy Amadeus, dále
na podporu asistenční služby pro děti a mladé
lidi s poruchou autistického spektra nebo na
základní kolo evropského poháru v basketbalu
vozíčkářů. Za nás mohu slíbit, že se pokusíme
udělat vše, co je v našich silách, abychom
podobné hrozbě zabránili. A abychom vám
i nadále nabízeli kvalitní a smysluplné vyžití.

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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na základní
škole Úvoz

Akce radnice

Dětský den radnice Brno-střed se vydařil – přišlo na něj několik set lidí
Dětský den radnice městské části
Brno-střed letos proběhl v pěkném
sportovním areálu SKP Kometa
v Pisárkách a v přilehlém lanovém
centru Jungle Park. Pro několik stovek
dětí a jejich rodičů byl připraven program na celé odpoledne, kterému
dominovala přehlídka 25 druhů dravých ptáků společnosti Zayferus.
O další zábavu se postaralo Divadlo
Líšeň s živou kapelou v představení
Paramisa. Dále byla nachystána tvůrčí dílna objektů z přírodních materiálů,
ukázky tance se psem, vystoupení
mažoretek, workshop hry na africké

bubny, malá škola žonglování a další
soutěže a atrakce především pro děti
včetně zvýhodněného vstupu do
lanového centra.Více fotografií z dětského dne najdete na webových
stránkách radnice www.stred.brno.cz.
Série akcí pro rodiče s dětmi, které
pořádá radnice městské části Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko, pokračuje i během října, a to
Zvířátkiádou (1. října), Drakiádou
(22.–23. října) či lehce poznávací soutěží Všude dobře v centru nejlíp
(28. října). Pozvánky jsou zveřejněny
v tomto čísle zpravodaje.  (red)
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Akce radnice: Music point

Early Times na nám. Svobody – pátek 1. července

Paramisara na nám. Svobody – pátek 1. července

Idefix na nám. Svobody – pátek 8. července

Dietní trio na nám. Svobody – úterý 21. června

Přerovská hudební společnost Entuziasté na nám. Svobody –
pátek 5. srpna

Duo Lav-Lav na Festivalu Music pointu v parku na Moravském
náměstí – pátek 26. srpna

Voodooyoudo na nám. Svobody – pátek 15. července
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Stalo se v naší městské části

Lavičky ve tvaru kraviček lákají k posezení na Kraví hoře

Vlastnoručně je vyrobili postižení klienti ze sdružení Filia pod
vedením pracovníků Centra 8D.
Klienti lavičky „Kravičky“ v úterý
28. června slavnostně předali do
rukou starosty městské části
Brno-střed Mgr. Libora Šťástky,
zastupitele městské části Brno-střed Ing.Bohumila Bílka a metodika odboru školství a mládeže
MMB Ing.Marka Poláka. Hlavním

nápojem při slavnostním přípitku
bylo samozřejmě mléko.
Cílem projektu bylo zapojení
postižených či jinak znevýhodněných osob do tvůrčích programů,
jejichž cílem je rozvoj osobnosti
a práce pro druhé.
Veselé lavičky jsou jedním z hlavních výstupů integračních projektů Centra 8D, které na Kraví hoře
provozuje občanské sdružení 8D
o.s. od roku 2006.

Projekt byl financován z grantu
Jihomoravského kraje, Magistrátu
města Brna a Městské části Brno-střed a zapojilo se do něj více
než 80 účastníků.
Na vzniku laviček dlouhodobě
pracovalo pět až osm postižených
klientů, kteří se zapojili do všech
fází výroby od návrhu, vyřezání,
vrtání, frézování, broušení a lakování až po finální montáž.
8D o.s. právě nyní připravuje další

podobné projekty zakončené konkrétními a hmatatelnými výsledky
pro veřejnost.
Více na www.centrum8D.cz a na
www.prolezacky.cz.

(red)

Akci

podpořila

Festival Divadelního světa zaplnil ulice města a brněnská divadla
Druhý ročník mezinárodního
festivalu Divadelní svět Brno,
který proběhl ve dnech 27. května až 3. června, nabídl na více
než sto divadelních představení z České republiky i zahraniční.
Atraktivní program přilákal na
30 000 diváků, kteří si užívali divadelního svátku v ulicích, na
náměstích a také na scénách
téměř všech brněnských divadel.
Zatímco Noc kejklířů, jež festival

zahajovala, byla poznamenána
deštivým počasím, závěrečnou
osluněnou Slavnost masek dne
3. června navštívilo více než
10 000 diváků. Vítězem Slavnosti
masek, jejímž tématem bylo dílo
Williama Shakespeara, se stalo
Divadlo Husa na provázku. Třetí
ročník Divadelního světa Brno
proběhne v termínu 9.–16. června
2012.


(red)
Foto: Jakub Jíra

Oslava Dne Brna již pošestnácté připomněla obléhání města Švédy
Připomínka významné historické události z dějin Brna
a hrdinství Brňanů při obléhání
města Švédy v době třicetileté války v roce 1645 se
letos uskutečnila ve dnech
12.–14. srpna.
Brňané si mohli vychutnat bitevní
scény, průvody a ukázky ležení
vojsk, ale také historický jarmark,
kulturní program včetně koncertu
duchovní hudby, kladení věnců
u pamětní desky Raduita de Sou-

ches či pontifikální bohoslužbu
celebrovanou letos Mons. Františkem Lobkowiczem, biskupem
ostravsko-opavským.
Nejatraktivnějším bodem programu bylo jako každý rok scénické
znázornění určité válečné epizody, tentokrát komponované bitevní scény „Pomoc pro Brno“.


(red)
Foto: Michal Růžička
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Informace z radnice

V červnu spuštěný Seniorský program přinesl nové zkušenosti
Městská část
Brno-střed se
rozhodla zavedením Seniorského programu
pomoci
seniorům žijícím v obecních
bytech svěřených městské části Brno-střed. Program byl
zahájen 15. června 2011.
Výzvou zveřejněnou ve Zpravodaji MČ Brno-střed (červen 2011,

strana 10) jsem se snažil oslovit
naše nájemce seniory, kteří se
mohou nacházet v obtížné situaci
související s úhradou nájemného
i služeb. Jedná se především o ty
seniory, kteří obývají zejména

vychovávají děti a rozměry jejich
bytů jim nevyhovují. Zároveň mají
stejný záměr jako senioři, tj. pokud
možno neopustit oblast svého
současného bydlení.
Pomoc je konkrétně realizována
prostřednictvím vytvoření databáze seniorů a databáze zájemců
o výměnu (nájemci malometrážních bytů svěřených městské části Brno-střed), kteří mají zájem
mezi sebou pod dohledem MČ
směnit byty, které budou lépe
vyhovovat jejich možnostem.

Smyslem Seniorského programu
je pomoci seniorům s předstihem
řešit jejich bytovou situaci, kterou
ovlivní skončení regulace nájemného ve městě Brně, jež je stanoveno na 31. prosinec 2012.

seniory a zájemce o zařazení do
programu.
Z diskuzí s oběma skupinami
občanů nám jednoznačně vyplývá, že občané, hlavně senioři, si
uvědomují nutnost řešení, ale
jsou zvyklí na velké prostory
a věci, s kterými se dlouhodobě
sžili, a nemohou je tak jednoduše
opustit. Do směn značně promlouvá i rozdílnost oblastí bydlení
v naší městské části, která výrazně ovlivňuje možnosti směn. I my
si uvědomujeme tyto rozdíly. Připravujeme další návazné kroky
při správě obecních bytů tak, abychom zajistili našim občanům
vyváženější bydlení.
Kromě těchto zmíněných omezení se nám ozývají další občané jak
z naší městské části, tak i z jiných

městských částí, kteří by chtěli
řešit před skončením regulace
nájemného své bydlení a sladit je
se svými ekonomickými možnostmi, a které nemůžeme do programu zařadit. Z tohoto důvodu zvažujeme na městské části zřízení
vývěsky, na které by si tito zájemci
mohli uveřejnit svoje nabídky.
Jsem si vědom toho, že zavedení
Seniorského programu nemůže
zdaleka vyřešit všechny problémy, ale společně s celou správou
městské části se snažíme občanům vyjít vstříc. Je zřejmé, že
občané budou nuceni v blízké
budoucnosti ještě více zvažovat
své možnosti a výrazněji se zapojit do vzájemné spolupráce.

Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta

Výzva: Seniorský program
pro rok 2011

nákladově náročné vícepokojové
byty nebo byty s velkou výměrou
a jejich základní prioritou je zůstat
v oblasti, kde se narodili nebo
dlouhodobě bydlí.
Oproti těmto občanům užívají
naše obecní jednopokojové
i dvoupokojové byty s menší obytnou plochou mladí lidé, kteří plánují založení rodiny, nebo již

Nyní již máme první zkušenosti.
Žadatelé vytvořili obě kategorie
potencionálních směnitelů, tj.
seniorů a zájemců. Nyní zjišťujeme, že proto, aby se Seniorský
program rozeběhl naplno a začal
pomáhat, je nutné databázi rozšířit, a proto se znovu ve zpravodaji vracíme k tomuto tématu
a uveřejňujeme výzvu pro další

Vyzýváme všechny seniory,
kteří jsou nájemci obecních
bytů v domech ve správě městské části Brno-střed a kteří se
mohou nacházet ve složité
situaci související s úhradou
nájemného a služeb, aby se
v případě zájmu písemně obrátili na Odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed s žádostí
o zařazení do seznamu seniorů,
kteří mají zájem o výměnu bytu.
Do žádosti je nutné uvést adresu a velikost současného obecního bytu a požadavek na velikost a umístění obecního bytu,
do kterého by se chtěli přestěhovat. Pro potřeby tohoto programu je za seniora považován

nájemce, jenž pobírá starobní
důchod. Zároveň vyzýváme
nájemce
obecních
bytů
v domech ve správě městské
části Brno-střed, kteří zvažují
přestěhování do jiného (většího) bytu a jejichž stávající byt
by byl vhodný pro seniory, aby
písemně požádali o zařazení
do seznamu zájemců o výměnu
bytu, uvedli adresu a velikost
současného obecního bytu
a požadavek na velikost obecního bytu, do kterého by se
chtěli přestěhovat. Písemné
žádosti směřujte na adresu:
Úřad městské části Brno-střed,
Odbor bytový, Dominikánská 2,
601 69 Brno.
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Informace z radnice

Novou lodí „Vídeň“ se plavili uživatelé Centra denních služeb
Uživatelé Centra denních služeb se vydali na poslední předprázdninovou akci – na plavbu
lodí po Brněnské přehradě.
Dne 17. června pořádalo Centrum
denních služeb, ÚMČ Brno-střed,
výlet lodí po Brněnské přehradě.
Uživatelé centra se na plavbu novou
lodí „Vídeň“ velice těšili. Ta byla
14. května pokřtěna a spuštěna na
hladinu, proto na ni byli velmi zvědaví.Výletníci si vybrali nejdelší trasu plavby, a to z Brna-Bystrce až
do Veverské Bítýšky. Počasí bylo
slunečné, nebe bez mráčků, a tak

pozorování okolí přehrady z paluby
lodi bylo pro uživatele velkým zážitkem. Po cestě ocenili krásu hradu
Veveří, který se vypíná nad Brněnskou přehradou, a plavbu zakončili
společným obědem v přístavní restauraci. Výlet byl poslední společnou akcí před prázdninami a dovolenými s rodinami či přáteli. Zájemci,
kteří by rádi navštěvovali naše centrum, si mohou zavolat na pečovatelskou službu ÚMČ Brno-střed, tel.:
542 526 129. Budeme se na vás
těšit.

Mgr. Květoslava Ráčková,
vedoucí pečovatelské služby

Starosta a místostarosta městské části Brno-střed přivítali prvňáčky

Ve čtvrtek 1. září se po dvouměsíčních prázdninách do lavic vrátili
žáci a studenti. Ty nejmenší, kteří
se do školy vydali poprvé, přišel

pozdravit starosta městské části
Brno-střed Mgr.Libor Šťástka společně s místostarostou PhDr. Tomášem Jilčíkem. Prvňáčkům na
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základních školách Bakalovo
nábřeží a Hroznová rozdali dárečky – plyšového maskota městské
části Brno-střed orla „Střeďáka“,

barevné rozvrhy a pastelky. Zároveň dětem popřáli krásný a úspěšný vstup do prvních tříd našich
základních škol.
 (red)

Informujeme

Soroptimist International Club Brno I. slaví 20. výročí

Studánka v Ořešíně pod patronátem členek SI clubu Brno

Název soroptimist se odvozuje od
latinského „sorores ad optimum“
neboli „ženy, které chtějí to nejlepší“.

nosti primátora města Brna a velké
zahraniční účasti. Počátečním projektem klubu byla pomoc SOS vesničce v Brně-Medlánkách a spolupráce a pomoc postiženým ve
stacionáři Effeta. Vychovatelé i klienti byli díky klubu SI Brno I. a linkovnímu klubu z Dánska několikrát
na návštěvě v Hjorringu.

Počátek organizace

Pomoc povodním a na Haiti

První klub vůbec vznikl v roce 1921
v Kalifornii. Od roku 1924 začaly
postupně vznikat další kluby v Evropě, v současnosti jich dnes existuje
přes tři tisíce ve 120 zemích světa
s celkovým počtem členek sto tisíc.
Kluby zakládají ženy různých profesí, které jsou ochotny všemi svými
aktivitami podporovat a rozvíjet toleranci, vzdělanost, péči o zdraví
a životní prostředí, dodržování lidských práv a především práv žen
a dětí, vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi bez ohledu na politickou, národnostní nebo náboženskou příslušnost.
Klub SI Brno I. byl založen slavnostním přijetím osmnácti žen do organizace SI 21. září 1991 za přítom-

K dalším projektům patřila pomoc
postiženým povodněmi v r. 1997,
2002 a 2009 nebo akce „Učíme se
cizím jazykům“, kdy členky brněnského SI klubu absolvovaly několik
jazykových kurzů nejen v ČR, ale
i v Rakousku, Německu a Itálii.
Klub SI Brno I. se aktivně účastnil
v projektu „Trafficking – obchod
s bílým masem“ ve spolupráci
s organizací La Strada ČR a SI kluby
Bamberg v Německu a Norrköping
ve Švédsku.
SI Club Brno I. byl několikrát spolupořadatel plesů Centra pro rodinu
v Besedním domě, jehož výtěžek
byl předán potřebným.
Již mnoho let pořádá SI klub Brno
úspěšné předvánoční prodeje

První klub světové organizace
Soroptimist International (SI)
vznikl v tehdejším Československu v Brně 21. září 1991. Nyní
jeho členky slaví 20. výročí.

Vánoční retro večírek v roce 2010
výrobků chráněných dílen z Brna,
Blanska, Znojma a dalších. V roce
2010 zorganizovaly členky klubu
akci „Cvičíme pro zdraví a pro Haiti“,
kdy byl výtěžek z akce předán prostřednictvím organizace Člověk
v tísni lidem postiženým zemětřesením na Haiti (také tam funguje
v hlavním městě SI klub).
Na jednom z předních míst činnosti
SI klubu jsou akce pro mladou generaci. Téměř každý rok se některé
z dětí členek klubu, či jimi doporučené děti, účastní zdarma mezinárodních setkání mládeže pořádané
evropskou SI nebo některým SI klubem, např. LT pro talentované děti.
Velmi často se členky klubu setkávají ať už v rámci České a Slovenské
republiky, ale i Evropy a nejsou
výjimkou ani návštěvy z USA, Nového Zélandu, Izraele či z keňského
Nairobi.Tak se vzájemně poznávají,
navazují přátelství, domlouvají spolupráci, baví se o projektech, svých
profesích i osobních problémech.
Z projektů evropské SI federace lze
uvést např. projekt „Zasaď strom,
zasaď naději“. Za finanční podpory
federace byla v roce 1993 v Brně-

-Žabovřeskách vysázena lipová
alej. Dnes tam roste třicet krásně
vzrostlých lip.

Soroptimist International ve
světě
SI je geograficky rozčleněna do čtyř
federací: SI Amerika, SI Evropa, SI
Velká Británie/Irsko, SI Asie a oblast
Tichomoří. Africké kluby zatím spadají podle historických vazeb do
evropské nebo britské federace.
Svoji činnost ženy realizují formou
projektů na celosvětové úrovni, na
úrovni federací, jednotlivých státůunií a samotnými projekty jednotlivých klubů. Ke světovým projektům
SI patří „Studny pro Sahel“, v rámci
tohoto projektu bylo na základě geologického průzkumu v suchem
postižené Africe vybudováno několik stovek jednoduchých studní
s pumpami. Na něj navazuje současný projekt „Soroptimists go for
water“. Více informací na
www.soroptimist.cz.


(red)

Město Brno poskytne návratné půjčky na opravy bytů a domů
Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města
Brna výběrové řízení pro
poskytování návratných účelových půjček na opravu
a modernizaci bytových
a rodinných domů a bytových
jednotek pro I. etapu roku 2012.
Výběrové řízení se koná dle
Pravidel poskytování návrat-

ných účelových půjček z Fondu
rozvoje bydlení města Brna.
Žádosti o půjčku se podávají na
předepsaném formuláři v termínu od 1. září do 15. října na
úřadě městské části, na jejímž
území se opravovaná nemovitost nachází nebo na Bytovém
odboru MMB na Malinovského
nám. 3.
Formuláře k podání žádosti
a Pravidla poskytování návrat-

ných účelových půjček jsou
k dispozici na úřadech městských částí, v Informačním středisku Magistrátu města Brna
a na internetové adrese
www.brno.cz (Správa města >
Magistrát města Brna > Úsek
hospodářský > Bytový odbor >
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
města Brna).
O půjčku může žádat pouze
vlastník opravovaného bytového

nebo rodinného domu, příp. bytové jednotky. Bližší informace
o podání žádosti, výběrovém řízení, smlouvě o půjčce, zřízení
zástavního práva, čerpání
půjčky a splácení mohou občané získat na Bytovém odboru
Magistrátu města Brna, referátu
půjček z FRBMB na Malinovského nám. 3. Telefonicky na číslech 542 173 502, 542 173 287
a 542 173 245.
 (red)
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Informujeme

Brňané si mohou na webu policie vyhledat
strážníka podle lokality jeho působnosti

Městská policie Brno zahájila nový a zcela
ojedinělý projekt Poznej svého strážníka.
Jde o pilotní projekt v rámci brněnské městské
policie (MP), který umožní obyvatelům města
přímý kontakt se strážníkem, který má odpovědnost za konkrétní území. Veškeré informace o tomto strážníkovi a jeho lokalitě jsou přístupné prostřednictvím internetových stránek
www.mpb.cz.
Na webu MP Brno je umístěn banner, prostřednictvím něhož si zájemci mohou na základě na mapě zvoleného území, případně na
základě ulice zadané do speciálního vyhledávače, vybrat určitou lokalitu a dozví se, který
konkrétní strážník ji má na starosti. Informace

o strážníkovi tvoří jeho jméno
a příjmení, fotografie, mapa území, v němž vykonává strážník
službu, nechybí ani elektronický
kontaktní formulář a telefonní číslo na městského policistu. Samozřejmostí je i odkaz na revír městské policie, pod který vybraná
lokalita i strážník spadá, grafické
umístění revíru na mapě a kontaktní spojení na jeho příslušného
vedoucího.
Revírů má v současné době
brněnská městská policie osm
a jde o územně-organizační jednotku, která v sobě zahrnuje jednu či více
městských částí.
Pilotně je projekt Poznej svého strážníka
vyzkoušen na území revíru Střed, v rámci kterého působí 18 strážníků s územní odpovědností. Do konce roku MP plánuje, že do projektu zapojí všechny své zbývající revíry.
Kromě těchto revírů disponuje MP Brno také
jednotkami, které však mají celoměstskou
působnost a nevážou se pouze na konkrétní
území Brna. Celoměstské jednotky se liší ve
své specializaci, jsou jimi například Jednotka
dopravní, Jednotka operativního zásahu či
Jednotka poříční.

Mgr. Denisa Kapitančiková,
tisková mluvčí MP Brno

Světový den hospicové
a paliativní péče
Sobota 8. října byla vyhlášena Světovým dnem hospicové a paliativní péče.
V Brně se uskuteční několik akcí, na
které zve Hospic sv. Alžběty.
Cílem světového dne je seznamovat veřejnost s tím, co hospicová péče je a co nabízí,
a připomenout právo člověka na důstojný
život v době nemoci. Při této příležitosti zve
občanské sdružení Gabriela o.s., provozovatel Hospice sv. Alžběty a Domácího hospice Tabita, na níže uvedené akce:
• Veřejné promítání filmu Kluci jsou zpět
dne 5. října ve 20.30 hod. v kině ART na
Cihlářské 19, Brno.Tématem filmu je životní situace, kterou hlavní hrdina nečekal –
umírá mu jeho milovaná žena. Film není
o umírání, je o tom, jak žít v situaci, kdy
prožíváme velkou ztrátu, o tom, jak můžeme jít dál, jak nám může pomoci naše
okolí. Vstupné je dobrovolné.
• Den otevřených dveří v Hospici sv. Alžběty
v Brně dne 7. října od 10.00 do 18.00 hod.,
Kamenná 36, Brno.
• Dobročinný bazar ve prospěch Hospice
sv. Alžběty, otevřeno v pracovní dny od
9.00 do 17.30, Cihlářská 1, Brno.
Více informací na www.hospicbrno.cz nebo
 (red)
na tel.: 773 499 943.

Jsou malé sběrné nádoby na nefunkční zářivky bezpečné?
Testy potvrdily, že sběrné nádoby určené k recyklaci nefunkčních zářivek jsou bezpečné a rtuť z nich neuniká ani
při extrémním zacházení se
sběrnou nádobou a jejím obsahem.
Na žádost kolektivního systému
EKOLAMP, který pro české
domácnosti provozuje sběrnou
síť k recyklaci nefunkčních zářivek, provedla Laboratoř autorizovaného měření emisí a imisí
VŠCHT zátěžové testy bezpečnosti malých sběrných nádob
určených pro jejich sběr. V Česku
je jich nyní rozmístěno více než
1200.
Moderní kontejnery jsou od září
2009 umisťovány do interiérů úřadů, obchodů či firem a zátěžové
testy potvrdily jejich bezpečnost
v běžných provozních podmínkách.

„Se vzrůstajícím počtem kontejnerů ve veřejných prostorách
a vzrůstajícím zájmem veřejnosti
o recyklaci nefunkčních světelných zdrojů zcela přirozeně
vyvstala otázka dlouhodobé bezpečnosti sběrných míst,“ říká
Radoslav Chmela, představitel
EKOLAMPU.
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V průběhu měření nebyla
v žádném z modelových případů
překročena hodnota přípustného
expozičního limitu, ani nejvyšší
přípustné hmotnostní koncentrace rtuti v ovzduší. „Naměřené
hodnoty byly v případě modelové
destrukce zářivek mnohonásobně nižší, než stanovují hygienické
limity,“ uvedl Chmela.
Cílem série simulací, které probíhaly jak v laboratoři VŠCHT, tak
na reálném sběrném místě
v Dopravním podniku hl. m. Prahy, bylo stanovit množství uniklé
rtuti do okolí a uvnitř sběrné nádoby. Potvrdilo se, že systém
malých sběrných nádob je zcela
bezpečný a že by se lidé právě
s ohledem na životní prostředí
mohli ještě aktivněji zapojit do
recyklace zářivek.
Moderní zářivky obsahují asi
5 mg rtuti, což je mnohonásobně
méně, než například klasický rtu-

ťový teploměr, a výpary i z několika rozbitých kusů nikoho na
zdraví neohrozí.
EKOLAMP dlouhodobě usiluje
o rozšíření sběru nefunkčních
zářivek od běžných spotřebitelů
i tím, že se sběrná místa stále
více přibližují domácnostem. Na
webové stránce http://vyvoj.ekolamp.cz/816/seznam-sbernychmist/ si může každý najít nejbližší
sběrné místo.
„Malá sběrná nádoba pro zpětný
odběr trubicových a kompaktních
zářivek z domácností je konstruována tak, aby se i v případě
rozbití zářivek minimalizoval únik
rtuti do okolí. A pokud se zářivka
rozbije mimo malou sběrnou nádobu, stačí prostor vyvětrat,
odpad opatrně zamést do vhodné nádoby a tu předat odpadové
firmě ke zpracování,“ uzavřel
Chmela.

(red)

Informujeme

Pochod v Mariánském údolí upozorní na onkologické onemocnění

V sobotu 1. října pořádá sdružení
Mamma help v Brně a dalších
pěti městech České republiky
pochod pro veřejnost s názvem
Vyšlápněte si pro zdraví s Mammahelpkami a růžovou stužkou.
Cílem této akce je zviditelnit pro-

blematiku zhoubného onemocnění
prsu u široké veřejnosti, prostřednictvím medializace a symbolu, který již čtvrt století velmi dobře
znají lidé po celém světě – růžové
barvy, respektive růžové stužky.
Mamma help centrum proto zve
v sobotu 1. října do Mariánského

údolí v Brně-Líšni, zahájení akce
bude v 9.00 hodin. Účastníci tak
můžou symbolicky vyjádřit svou
podporu ženám, které se s nemocí
nebo jejími následky potýkají. Pacientská organizace Mamma help
sdružuje ženy s rakovinou prsu,
jejich blízké, zdravotníky i sympatizanty. Sdružení má celostátní cha-

rakter a provozuje síť denně dostupných center, otevřených pro veřejnost. Tyto poradny poskytují nejen
obsáhlé informace související s tímto onemocněním, léčbou a rekonvalescencí, ale také psychosociální
podporu pacientkám a jejich rodinám.Více na www.mammahelp.cz.

(red)

Výběr separovaného textilu na Brně-střed
Firma E+B Textil bude 17.
a 18. října pořádat v naší
městské části sběr použitého
textilu přímo od domovních
dveří.
Firma, která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již
několik let sběr, separaci a další
ekologické zpracování použitého textilu, nabízí tentokrát občanům městské části Brno-střed
sběr textilu přímo od domovních
dveří.
Tentokrát se firma pro pohodlí
obyvatel městské části Brno-střed rozhodla zorganizovat
sběr použitého textilu přímo od
dveří domů.
Nepotřebný textil mohou zájemci vložit do igelitové tašky a tu
17. a 18. října umístit před své

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

(red)

Seznam ulic, kde proběhne sběr textilu:
17. října: k. ú. Veveří –
Údolní, Grohova, Bratří Čapků, Stojanova,
Gorkého, Úvoz od
Konečného nám. po
Údolní, Obilní trh,
Jaselská, Marešova,
Čápkova, Arne Nováka, Jiráskova, Jana
Uhra
18. října: Roubalova,

Vinařská,
Lipová,
Květná, Hroznová, Kamenomlýnská, Neumannova, Presslova,
Kalvodova, M. Pujmanové, L. Podéště, Boh.
Martinů, Rezkova,
Kaplanova, Hlávkova,
Pavlíkova, Barvičova,
Vaňkovo nám., Tvrdého, Mahenova, Tomešova, Zachova, Vše-

tičkova, Jiříkovského,
Heinrichova, Kampelíkova, Lerchova, Bílého, Klácelova, Soukupova,
Wanklova,
Wolkerova, Dostálova,
Sedlákova, Rudišova,
Havlíčkova, Wurmova,
Foustkova, Helceletova, Krondlova, Všetičkova, Jiříkovského.

Mezinárodní výzkum se zaměřuje
na předpoklady v práci a životě
Lokalita Brno byla vybrána ke
sběru dat Mezinárodního
výzkumu dospělých – Předpoklady úspěchu v práci a v životě
(PIAAC).
Výzkum iniciovala Organizace
pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD). Vyškolený pracovník – tazatel bude od září 2011
do března 2012 kontaktovat
domácnosti, které byly do výzkumu náhodně vybrány.
Tento výzkum je zaměřen na činnosti, jimž se lidé ve věku 16–65
let věnují v každodenním životě
(čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a technologií), na
jejich pracovní zkušenosti a vzdělání. Tyto informace pomohou získat přesný obraz o problémech,
kterým jako země Česká republika čelí při vytváření kvalifikovanější pracovní síly pro 21. století.
Z výsledků výzkumu vyplyne, zda
jsou občané žijící v ČR dobře připraveni k naplňování zvyšujících
se požadavků a zda obstojí
v mezinárodní konkurenci, tedy
nakolik jsou schopni pracovat
s komplexními informacemi prezentovanými v elektronické podobě a řešit problémy prostřednic-

tvím informačních technologií
v zaměstnání i v každodenním
životě.
Šetření bude probíhat v domácnostech tazatelsky. Administrace
bude provedena prostřednictvím
přenosných počítačů, což umožní
přesnější měření, neboť obtížnost
testu bude možno přizpůsobit
možnostem respondenta. Respondenti, kteří neumějí používat
počítač, budou pracovat s tištěnou verzí testu.
Výzkum umožní porovnat dovednosti různých skupin: žen, mužů,
minorit, pracujících působících
v různých ekonomických oblastech, absolventů různých typů
škol a úrovní vzdělávání. Rovněž
ukáže, do jaké míry jsou oprávněné často zmiňované obavy
z poklesu vzdělanosti populace
ČR a na co by se měly zaměřit
snahy o zlepšování vzdělávacího
systému, aby mladí lidé byli pro
život v současném světě vybaveni
lépe než jejich rodiče a byli konkurenceschopní na globálních
trzích práce. Česká republika se
tohoto projektu zúčastní spolu
s dalšími 24 zeměmi světa. Více
na www.piaac.cz.

(red)
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Rozhovor

Zaslíbení a hudba šedesátých let aneb Jana Štvrtecká a Ján Jackuliak

Jana Štvrtecká
Jana Štvrtecká se narodila na
jižní Moravě v roce 1971. Po
studiu JAMU nastoupila do
angažmá do Mahenovy činohry, kde působí stále. Její první
rolí byla Julie ve Shakespearově tragédii Romeo a Julie,
v režii Zdeňka Kaloče. Následovala spousta dalších postav,
například Soňa v Dostojevského Zločinu a trestu, maddame
de Tourvelle v Nebezpečných
známostech, Jena v Norénových Démonech a v neposlední řadě Mollie v Pasti na myši
Agathy Christie. Kromě divadla
se věnuje rovněž dabingu
(Hodiny – J. Moore; Frida –
S. Hayek; Buffy, přemožitelka
upírků – A. Hannigan-Willow)
a čtení komentářů (Kuchařská
pohotovost, Autosalon). Jak
sama říká, má dvě úžasné děti
a skvělého manžela.

Představení o lásce, jež skončí
tragickou smrtí obou milenců,
vypráví o reálných postavách
z období 60. let, textaři Jiřím
Štaidlovi a krasobruslařce Haně
Maškové. Inscenaci Zaslíbení,
kterou Mahenovo divadlo představilo minulou sezónu, se po letních prázdninách opět vrací před
diváky. Premiérové zářijové uvedení poctil svou návštěvou i zpěvák Karel Gott. Jedna z postav
hry nese totiž jeho jméno. Hlavní
role ztvárňuje Ján Jackuliak (JJ)
spolu s Janou Štvrteckou (JŠ).

Hrajete tehdejší mistryni
Evropy v krasobruslení

Ján Jackuliak
Hanu Maškovou. Baví vás
bruslení a sport obecně?

především milostným
příběhem?

JŠ: Sport by mě bavil, ale nemám
na něj bohužel čas. Ráda jezdím
na kole nebo podnikám pěší túry.
Když jsem zjistila, že budu hrát
Hanu Maškovou, jen pro zajímavost jsem si po pár letech zabruslila.

JJ: Představení Zaslíbení je
především milostným příběhem,
který je spojen osudovým poutem
dvou lidí, kteří žili v období šeda.
Navzdory všemu se těmto dvěma
lidem splnil jejich sen. Dělali práci,
která je bavila, a našli lásku, která
je hladila.
JŠ: Pro mě jako pro herečku
a postavu, kterou ztvárňuji, hrají
největší roli hlavně vztahy. Ten
milostný s Jirkou Štaidlem
a potom také vztah s matkou.

Patříte do generace
mladých herců, kteří
Pražské jaro osobně
nezažili. Bylo pro vás o to
obtížnější se na roli Jiřího
připravit?
JJ: Pražské jaro bylo období, které mou osobu nezasáhlo až tak,
protože jsem se narodil v roce
1978. Spíš se mě dotkly jeho
následky, kterým jsem v mladém
věku nemohl rozumět a vědět,
v čem spočívá problém té doby.
Tento zajímavý proud naší mysli
jsem pochopil až po revoluci.
Vzděláváním a poznáváním „problému 20. století“ jsem budoval
ve své duši postavu, kterou ztvárňuji v představení Zaslíbení.

Inscenace začíná
podepisováním
dokumentu Dva tisíce slov
a po celou dobu
představení se klade
důraz na historickou
a společenskou situaci
přelomu 60. a 70. let
a někdy až možná na
přílišné vysvětlování
nedávné skutečnosti.
Vnímáte to stejně, nebo je
pro vás Zaslíbení
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Ovšem oba vztahy, které
Hana prožívá, jsou
komplikované, musí mezi
matkou a Jiřím volit. Na
jakém místě stojí její
kariéra?
JŠ: Na tuto otázku se dá jen velmi
těžko odpovědět, museli bychom
se zeptat samotné Hany. Osobně
si myslím, že vrcholový sport byl
pro ni velmi traumatizující a že
v něm nebyla šťastná.

Zaslíbení nese podtitul
Balada o lásce a smrti
Hany Maškové a Jiřího
Štaidla. Balada jako
tradiční lyrickoepický žánr
si za základ bere tragickou
událost a celá atmosféra
příběhu je značně
pochmurná, což
v Zaslíbení ne vždy platí.
Divák se totiž místy
neubrání pocitu, že
dochází k předvádění
faktů lehce karikovaným

Ján Jackuliak se narodil
10. července 1978 v Lučenci
na Slovensku. Vystudoval Konzervatoř v Košicích obor HDU.
Působil rok ve Státním divadle
Košice, poté vystudoval JAMU
obor Muzikálové herectví v ateliéru paní Jany Janěkové, které
úspěšně zakončil v září 2003
diplomovou prací s názvem
„Muzikál – Tři základní složky.
Tanec, Zpěv, Herectví“. Po
skončení nastoupil do Městského divadla Brno, kde působil 13 let a od sezóny 2011/12
je v angažmá Národního
divadla Brno.

a zironizovaným
způsobem. Byl to záměr
takto pracovat s tímto
žánrem, odlehčit jej?
JJ: Balada je lyrickoepický žánr,
který si bere tragickou událost,
ale toto je balada nejenom o smrti
Hany Maškové a Jiřího Štaidla,
ale i o lásce, to znamená, že se
musí odlehčit. Dovést divákovi
úsměv na tvář a pocit pohlazení.
JŠ: Domnívám se, že tato otázka
se mé postavy netýká. Snažila
jsem se ji ztvárnit bez karikování
a ironie.

Jiří Štaidl se v inscenaci
nechává unášet
bohémským stylem života,
jako by až téměř
zapomínal na lásku ke
krasobruslařce. Je vám
jako herci tento přístup
blízký?
Pokračování na straně 11

Rozhovor

jako milenci, jejichž osud zakončí dvě autohavárie a tragické smrti
Pokračování ze strany 10
JJ: Mně jako herci je blízký přístup každé postavy, kterou hraji.
Jestli se jedná o bohéma, mafiána, Romea nebo Julii, to je vtip
samozřejmě (smích). Každou
svoji roli musím žít, jako kdybych
jí byl.

Inscenace je prodchnuta
hity šedesátých let se

Štaidlovými, ale
i zahraničními texty,
přesto se nejedná
o muzikál. Jak velkou rolí
se právě hudba podílí na
ději?
JJ: V této inscenaci je hudba jedna z nejdůležitějších aspektů, protože nám určuje a vrací nás do
období 60.–70. let. Jiří Štaidl, jako

jeden z největších básníků
20. století v Československu dotáhl hudbu svými texty do božské
kvality. Přestože se v inscenaci
objevují i moderní písničky, které
pouze navozují pocit nebo atmosféru a nemají se Štaidlem nic
společného, jsou emotivní součástí balady.
JŠ: Hudba celou atmosféru
dokresluje, svoji roli hraje zejména pro diváka. Pro mé osobní

ztvárnění Hany Maškové, jejíž
postavu mám moc ráda, úplně
zásadní roli nehraje. Vycházela
jsem spíše z vnitřních pocitů
a představ, jaká by Hana mohla
být. A také z útržků, které jsem se
o ní dozvěděla. Kromě několika
málo novinových článků a dokumentu, který jsem měla možnost
vidět, toho o ní moc není.

(red)
Foto: zdroj NDB

Radniční organizace

Tradičního ducha Leitnerky provází od září nový interiér

Barevná budova, kam Brňané
chodí za kulturní zábavou
i sportovním vyžitím, se těší na
své návštěvníky v novém zrekonstruovaném kabátě.
Klub je vyhledávaným útočištěm
lidí, kteří očekávají kvalitní kulturní
zážitek, a v této sezóně se představuje ve zbrusu novém interiéru. Zájemci se mohou kromě
programu pokochat také vybroušenými a nalakovanými parketa-

mi, elegantní elevací a prodlouženým pódiem. Zážitek pak znásobí dobrým nápojem na zrekonstruovaném nekuřáckém baru.
Již v padesátých letech minulého
století byla postavena budova
sloužící ke kulturnímu vyžití nejen
Brňanů. V současnosti nese
název Leitnerka. Pestrý program – dopolední představení pro
děti v podání těch nejlepších divadelních souborů, kulturně – vzdělávací pořady (autorská čtení,

přednášky) a večerní koncerty
výrazných postav hudební scény,
prestižních kapel, ale i začínajících mladých umělců, to všechno
činí v současnosti z Leitnerky
nepřehlédnutelný element v oblasti nemainstreamové zábavy.
K dalším změnám patří nově
zavedená vzduchotechnika, která
zpříjemní pobyt v sále. Minimálně
třikrát do týdne, jak jsou ostatně
diváci a posluchači již zvyklí, je
na programu večerní zábava.

Ze sportovních aktivit je nově připraven kurz power jógy, který
doplní pravidelnou pondělní kalanetiku. Power jóga se cvičí každé
pondělí od 19.00 do 20.00 hodin
od 3. října do 19. prosince. Cena
kurzu, který čítá 12 lekcí, je
500 Kč. Bližší informace a přihlášky na info@leitnerka.cz a na
724 565 105. Leitnerka zve i na
nové facebookovské stránky.


(red)
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Radniční organizace

Soutěž krásy našla nejzajímavější dívku a ženu na koupališti Kraví hora

Závěrečná promenáda vodou

Finalistka Karolína Kokešová
Soutěž Face&Charm již podruhé pro své návštěvníky připravil Sportovní a rekreační areál
Kraví hora spolu s modelingovou a produkční agenturou
SAXX.
Celé letní prázdniny organizátoři
doufali v letní počasí, vyvrcholení
soutěže se totiž odehrávalo na
vodní ploše venkovního bazénu
na Kraví hoře, a nic nenasvědčovalo tomu, že by se slunné a horké
dny měly dostavit právě na velké
finále ve čtvrtek 18. srpna.
Na základě internetového hlaso-

vání široké veřejnosti ze semifinálového kola postoupilo do finále
s nejvyšším počtem hlasů pět
soutěžících z věkově mladší kategorie Face a pět soutěžících
z kategorie Charm. V tomto kole
se hodnocení ujala odborná porota v čele se starostou Brna-střed
Mgr. Liborem Šťástkou a s ředitelem Sportovního a rekreačního
areálu Kraví hora Mgr. Evženem
Hrubešem. Pánskou sestavu
v porotě doplnily dámy ze světa
módy Martina Ulčová (modelingová a produkční agentura
SAXX), Alena Podolníková (foto-

grafka), Alena Figurová (grafické
studio Aladesign), Vlaďka Hrubá
(Hair style) a Silvie Čápová
(S Gallery).
V kategorii Face u soutěžících
porota hodnotila zejména zajímavou a fotogenickou tvář. Všechny
finalistky by jistě na fotografiích
od paní Podolníkové vypadaly
báječně, nicméně vítězkou se
mohla stat pouze jedna – a porotu
nejvíce zaujala Karolína Kokešová.
Ani v kategorii Charm to porota
neměla jednoduché a na každého
z porotců zapůsobilo něco jiného.

Pořadí kategorie Face:
Karolína Kokešová
Kristýna Kutálková
Adéla Horníková
Veronika Zronková
Andrea Musilová

Nakonec zvítězila dívka, která při
projevu působila nenápadným
dojmem, avšak ukázalo se, že
milé vystupování spolu s kouzlem
osobnosti bylo to, čím si většinu
porotců získala na svoji stranu.
Touto vítězkou se stala Lenka
Čergeová.
Všechny finalistky dostaly skvělé
dary v podobě kosmetických
balíčků, ale také šperky a vítězka
každé kategorie má navíc možnost focení s profesionálním fotografem. Jedna z nich se snad stane i tváří dalšího ročníku soutěže.

(red)

Pořadí kategorie Charm:
Lenka Čergeová
Monika Wiacková
Katarína Bednářová
Michala Marenčinová
Petra Fajmonová

Finále Bikini Contest na Kraví hoře provázelo deštivé počasí

Dne 30. července hostilo koupaliště na Kraví hoře finále soutěže Bikini Contest.

Finále však provázelo deštivé
počasí, jako celý červenec. Pořadatelé se nenechali odradit a akce
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proběhla ve vnitřních prostorách,
kde koupaliště poskytlo kvalitní
zázemí. Bikini Girls velmi dravě
bojovaly o titul I-BIKINI GIRL 2011
(hlasovalo se přes facebook),
absolutní vítězku BIKINI GIRL
2011 (hlasovala porota) a také
Miss Sympatie TopTep.cz, o které
rozhodovali uživatelé a vedení
brněnského navigátoru.
Po promenádě v plavkách musela
děvčata absolvovat rozhovor
s moderátorem, který je nešetřil
a už i tady některé dívky získávaly
náskok v bodování. Po soutěžích
pro diváky, kde mohli vyhrát roz-

manité poukazy, přišly na řadu
taneční duely. Především v tanečních duelech měla porota těžké
rozhodování, ale i tuto povinnost
zvládla brilantně. Nakonec přišlo
veslování, kde se strhujícím způsobem bojovalo o nejlepší čas,
protože byl velmi výhodně bodově
ohodnocený a mohl rozhodnout
o celém finále. Miss Sympatie
TopTep.cz získala Zuzana Nová,
v I-BIKINI GIRL 2011 zvítězila
Kateřina Mošková a jako BIKINI
GIRL 2011 byla zvolena Zuzana
Jedličková.

(red)

Radniční organizace

Hudební léto na Kraví hoře zpestřilo kromě krásy i dětské hřiště
ného parku s regulovaným provozem, který by měl sloužit od jara do
podzimu široké veřejnosti. V současné době je mimosezonně využíván pro okolní mateřské školky.
Areál koupaliště také sloužil k vyhlášení soutěží krásy, kterým je věnována předchozí strana zpravodaje.
V současnosti je připravován projekt
rozšíření stávajícího bazénového
provozu o „wellnessovou“ část. Ta
bude určena především milovníkům saunování a k tomu dalších
možných procedur, které v tomto
hektickém tempu života dávají mož-

Letní měsíce na koupališti neznamenaly pouze vodní radovánky, ale návštěvníkům také přinesly druhý ročník festivalu Hudební
léto na Kraví hoře a otevření
nového dětského hřiště.
Letošní letní sezona připomínala
Vančurovu adaptaci „Rozmarné
léto“. Přes slibný začátek a sliby
prognostických ústavů tropické léto
ne a ne se dostavit.
Bohatý program festivalu Hudební
léto na Kraví hoře, v jehož rámci
vystoupili například Lenka Dusilová,
skupina Hradišťan nebo Laďa
Kerndl, byl mnohdy díky deštivému

a chladnému počasí sledován
hrstkou nejvěrnějších, či byl přesunut do jiných vhodných termínů
s nadějí, že se přece jen matka příroda umoudří.
To ve skutečnosti nastalo až v závěru samé sezony, kdy si všichni mohli
dosyta užít tepla a atmosféry koupaliště s hudební kulisou a mezitím
pozorovat, jak nenápadně vyrůstá
dětské hřiště s mnoha netradičními
prvky a s úžasným panoramatem.
Hřiště vyplnilo poloprázdný a málo
využívaný prostor ve východní části
a doslova nalákalo především naše
nejmladší návštěvníky. Je to první
střípek mozaiky budoucího veřej-

nost relaxace a hlavně rehabilitace
našich mnohdy zanedbávaných
tělesných schránek a pomůže tak
udržení zdravého životního stylu.
I přesto doufám, že většina z vás
byla a bude spokojena se službami
a prostředím a bude stejně jako já
opět očekávat to „pravé léto“ v příští
sezoně a přes zimu si uděláte chvilku přijít si k nám zaplavat či zabruslit. S přáním pěkného „babího léta“.


Mgr. Evžen Hrubeš,
ředitel Sportovního
a rekreačního areálu Kraví hora

Tereza Černochová a kapela Skupina

Kapela Louisovi sirotci

Brazilský bossaball aneb volejbal na dvou trampolínách
V pátek 13. července se představil v areálu koupaliště na
Kraví hoře v rámci Bossaball
fríí tour 2011 sportovní plážový
fenomén Bossaball, který přišel do České republiky z brazilských pláží.
Bossaball se skládá ze dvou nafukovacích hřišť a dvou kruhových
trampolín, které jsou umístěny
každá na jedné straně hřiště rozděleného nastavitelnou sítí.
Tato sportovní hra se hraje od

roku 2005. Jedná se o míčovou
hru pro dva týmy. Kombinuje různé prvky z volejbalu, fotbalu
a gymnastiky. Bossaball mohou
hrát týmy sestávající z tří, čtyř
nebo pěti hráčů. Výška sítě je
snadno nastavitelná na různé
úrovně. Každý z hráčů se může
dotknout míče maximálně
šestkrát na vlastní straně hřiště,
zatímco skokan na trampolíně
získává výšku, aby mohl smečovat.

(red)
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Wilsonův les

Kraví hora

Špilberk

Žlutý kopec

Riviéra

Červený kopec

Ústřední hřbitov

Kultura

Čankišou pokřtí v říjnu novou desku Faÿt na brněnské Flédě
Kapela Čankišou, která se svým
impozantním a hutným etnorockovým zvukem už několik let
patří ke špičce domácí world
music, právě vydává svoji pátou
desku pojmenovanou Faÿt.
Ta bude pokřtěna ve středu 12. října v brněnském klubu Fléda.
Posluchači se mohou těšit na
nevšední podívanou a muziku, která rozhodně nikoho nenechá v klidu.
Čankišou během více jak deseti
let své existence procestovali pěknou řádku zemí, od ostrova Ré-

union v Indickém oceánu až po
Pakistán. Za svou předchozí desku
Lé la kapela získala nominaci na
hudební cenu Anděl 2008 v kategorii world music.
Sedmičlenné kapele vévodí hlasem i postavou impozantní zpěvák
Karel Heřman, za bicími sedí
matador brněnské hudební scény
Zdeněk Kluka. Pestrá směs tradičních a exotických nástrojů vytváří
bohatou a energickou hudbu inspirovanou etniky celého světa. Vstupenky jsou k zakoupení v obvyklých předprodejích. Více na
www.cankisou.cz.
 (red)

Kniha V srdci Kaddáfího Libye se pokouší objasnit situaci této země
Portrét plukovníka Kaddáfího
není pouze karikaturou jednoho diktátora. Autor knihy, kterou v červenci vydalo nakladatelství Jota, Patrick Haimzadeh
přesvědčivě vysvětluje také
důvody nejednoznačnosti této
postavy.
Vývoj po 11. září 2001 a proměna
geopolitického klimatu v boji s terorismem je jenom jedním z paradoxů státu, kde vládne vůdce, který
svou zemi nazval Velkou libyjskou
arabskou lidovou socialistickou
džamahírijí.
Autor popisuje mocenskou struk-

turu systému, ovládanou na jedné
straně revoluční ideologií „přímé
vlády lidových mas“, na straně druhé klíčovým vlivem rodin a kmenové solidarity. Revoluční výbory,
jež dokázaly doslova rozložit státní
systém, zároveň navazují na
islámskou tradici, v níž jde především o úctu k hodnotám koránu.
Syntézou těchto proudů je teorie
tzv. Zelené knihy, sepsané samotným plukovníkem Kaddáfím.
Libye stále zůstává pro mnohé Evropany nesrozumitelnou
a značně tajemnou zemí. Leccos
se autor snaží vysvětlit vhledem
do historie — například odlišnost

původně federativních celků regionu Kyrenaiky, Tripolisu a Fezzanu.
Svou roli sehrály i dobové ideologie arabského nacionalismu a rozdělení mocenských sfér mezi
Západem a Východem.
Země přitahuje pozornost nejen
kvůli Kaddáfímu, ale i ropnému
bohatství, a tyto dva aspekty je třeba vnímat současně. Kniha V srdci
Kaddáfího Libye je brilantním portrétem nejen Blízkého východu,
ale i rozdělení dnešních geopolitických sfér vlivu.


(red)

Výstava Muzea města Brna zobrazuje moderní architekturu Žiliny
Výstava prezentuje dosud málo
známou kapitolu z dějin meziválečné architektury, kterou představuje tvorba architektů a urbanistů Bohuslava Fuchse a Josefa
Peňáze z Brna iVladimíra Zákrejse z Prahy pro bouřlivě se rozvíjející slovenské město Žilinu.
Výstava Muzea města Brna s názvem Proudy avantgardy, osa Brno-Žilina představuje Žilinu a její blízké
okolí včetně vybraných památek,
ale především přibližuje moderní
architekturu a urbanismus města
v letech 1918–1948. Zaměřuje se
na jednotlivé objekty, prezentuje
dobové interiéry, nábytek, bytové
doplňky, módu, hračky aj., ale
i atmosféru doby.
Vítězný návrh na regulaci města od
Josefa Peňáze z roku 1929 nejlépe
vystihl potřeby Žiliny do budoucnosti

a byl optimálně přizpůsoben podmínkám daným Žilinskou kotlinou.
I přesto, že urbanistická koncepce
nebyla realizována v celém rozsahu, projektant vtiskl městu svůj
neopakovatelný rukopis. Byl to první
komplexní regulační plán, jenž prozíravostí zkušeného urbanisty určoval správnost prudkého rozvoje
města, které ve výstavbě postupovalo i v dalších desetiletích v souladu s původním Peňázovým konceptem.
Dokládá i vliv moderního Brna na
tvorbu slovenských architektů, mezi
nimiž vynikl architekt Milan Maximilián Scheer, absolvent německé
techniky v Brně. Umělec svými projekty přesáhl hranice žilinského
regionu a progresivními myšlenkami, které si přinesl ze svých studií
a pobytu v Brně, intenzivně ovlivňoval domácí architektonickou scé-

nu. V Žilině postavil v letech
1926–1928 jednu ze svých prvních
realizací, rodinný dům – Vátralovu
vilu v městské čtvrti Malá Praha.
Jedná se o pozoruhodnou stavbu
využívající jedinečnosti ustupujícího nároží, kde autor použil výrazné
horizontální římsy a pásy z neomítaných cihel. Díky svému expresio-

nistickému výrazu, který známe
z tvorby německého architekta Ericha Mendelsohna, patřila k nejkrásnějším stavbám města tohoto období.
Výstava je ke zhlédnutí do 16. října
v západním křídle hradu Špilberk.

(red)
Foto: Miloš Strnad
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Inzerce

SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

Nejvíce prodávaných nemovitostí v Brně

www.realspektrum.cz, volejte zdarma 800 800 099

V naší databázi klientů evidujeme více než
1 000 poptávek po rezidenčních nemovitostech.

KƌůşϮϬ͕ƌŶŽ
ƚĞů͘ϳϳϲϴϴϬϳϳϲ
ŽƚĞǀşƌĂĐşĚŽďĂ͗
ƉŽʹƉĄϭϭʹϮϯ͕ƐŽϭϮʹϮϯ͕ŶĞǌĂǀƎĞŶŽ

Aktuálně pro ně hledáme byty a RD v těchto lokalitách:

Rodinné domy:

Byty:

Komín

1+1, 2+1 Řečkovice,
2+kk Medlánky

Královo Pole
Pisárky
Masarykova čtvrť

1+kk Lesná
1+kk, 1+1 Černá Pole

S prodejem Vám ZDARMA poradí:
Petr Broža, tel: 724 110 161, petr.broza@realspektrum.cz

Fitnesscentrum
Best Western Premier Hotel International Brno

Moderní Fitness a Wellness
přímo v centru Brna

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

www.fitnesscentrumbrno.cz
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DŽǎŶŽƐƚƉŽƎĄĚĄŶşŽƐůĂǀ
WK>E1DEh
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*"9"/
CIZÍ JAZYKY ÚSPĚŠNĚ?

nám
Přijď te k LOTu!
do POLYG

POLYGLOT nabízí:
 Pomaturitní studium: všichni studenti pomaturitního studia mohou
navštěvovat další kurz světového jazyka ZDARMA!
 Ranní, dopolední, odpolední a večerní kurzy
 Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština,
arabština a letos nově ČÍNŠTINA
 Výuka ve skupinkách max. 8 studentů
 Kvalifikovaní lektoři

Kopečná 44, 602 00 Brno
tel.: 543 216 759, 549 242 318
škola.brno@polyglot.cz

ÜÜÜ°«Þ}Ì°Vâ

Inzerce

!!!DOPRAVA
PRO
SENIORY!!!
Nabízím seniorům odvoz
k lékaři, na nákup, úřady apod.
Přeprava denně za smluvní ceny
od 80 Kč za osobu.
Sleva 50 % za další přepravované osoby.
Doporovod k lékaři zdarma!
Pro držitele senior pasu
sleva 5 %.
Kontakt – Tel.: 736 701 319
Pavel Zouhar
Objednávky denně 7.00–20.00 h.
www.dopravaproseniory.cz

tel.: +420 604 603 200
foto@atelier3d.cz
3RKĜHEQLFWYt1267$/*,(VUR

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO
ZZZQRVWDOJLHF]
2EMHGQiYNRYiPtVWD
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3R±3i±KRG
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www.atelier3D.cz
DOPŘEJTE SI I VY OHROMUJÍCÍ ZÁŽITEK
S PROFESIONÁLNÍMI 3D FOTKAMI SVÉ RODINY!
JE TO TAK SNADNÉ, LEVNÉ A RYCHLÉ...

N K AU
I
V
O
N TRH
NA

.ĢtGORYLFNi
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3R±3i±KRG
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s tímto inzerátem
expresní
zpracování
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www.levnesporaky.cz
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ZZZDEFDODUPF]

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

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

www.

.cz

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

ZZZLGHDORNQRF]

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

Exkluzivní nabídka pro čtenáře zpravodaje

50%
www.ideal-okno.cz

SLEVA

NA VEŠKERÝ SORTIMENT
PLASTOVÝCH OKEN
A DVEŘÍ

Platí při předložení tohoto kuponu. Platí do konce roku 2011.

>dE/ds1
sşĚĞŸƐŬĄϮϰ

aWZ<zнKWZsz
dĞů͘ϱϰϯϮϭϮϱϮϬ
WK͕jd͕d͕W͗
ϵ͘ϯϬʹϭϮ͘ϬϬͬϭϯ͘ϬϬʹϭϳ͘ϯϬ
^d͗ϭϯ͘ϬϬʹϭϳ͘ϯϬ
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Inzerce

www.anglictina.cz

Denní (pomaturitní) studium AJ
stále volná místa, status studenta

Odpolední a večerní kurzy AJ
1x nebo 2x týdně,
všechny pokročilosti
Šumavská 33, Brno • Tel.: 541 212 448

Oddíl volejbalu
v Husovicích hledá
dívky do svých řad –
věk: 10 let a starší
Dukelská 9, tel.: 607 859 913

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

6WRODĢVWYt
3DYHO3URNHå
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Mapa městské části Brno-střed
Legenda:
Hranice městské části Brno-střed
Hlavní silnice
Průmyslová plocha
Zastavěná plocha
Veřejná budova
Pěší zóna
Zahrádka
Lesní porost, park
Vodní plocha, řeka, potok
Ostatní silnice

Vážení čtenáři,
k článkům o obyvatelích městské části
Brno-střed a o městských částech zveřejněných v minulých číslech zpravodaje
(č. 6/ Červen 2011, s.24; č.7–8/ Prázdniny
2011, s. 19) jsme připravili mapu s vymezením hranice naší městské části. Formát
zpravodaje neumožňuje zobrazení všech
názvů a hranic a jsme si vědomi, že vytištěné názvy ulic jsou na hranici čitelnosti.
První a zatím poslední samostatná orientační mapa MČ Brno-střed v měřítku
1:16 000 byla vydána v roce 2000. Nabízíme vám také přehled, kde jsou bližší
údaje o naší městské části k dispozici:

část Starého Brna s klášterem. Při takovém pojetí lze HJ ztotožňovat s MPR.

Městská památková rezervace (MPR)
Hranice je určena Vládním nařízením
č.54/1989 a je zakreslena v Územním plánu. Vede na severu vnější uliční čarou
zástavby v ulicích Gorkého, Veveří, Žerotínova náměstí a Moravského náměstí,
dále po vnitřní uliční čáře Koliště, Dornychu, ulice Uhelné a Hybešovy, přechází
na vnější hranici zástavby ulic Kopečné,
Anenské a Pekařské a ulicí Hlinky na
severní straně Mendlova náměstí pokračuje do ulice Pivovarské, odkud se otáčí
k severu a po západní straně Úvozu se
vrací k výchozímu bodu.

Hranice a názvy katastrálních území
Pro uživatele internetu je možná orientace
na
http://geoportal.cuzk.cz/cuzk_wmsklient/.
Kdo internet nemá, musí se obrátit na úřady. Buď si mapu koupí na Katastrálním
úřadu nebo získá informace na úřadu
městské části nebo na magistrátu.

Historické jádro (HJ)
Pojem HJ není závazně vymezen. Z hlediska kunsthistorického se jedná o původní, středověkými hradbami opevněnou
část města. V Brně lze k historickému
jádru zahrnovat i celý kopec Špilberku

0

250

500

Památkově chráněné objekty (Objekty
zapsané v ústředním seznamu kulturních
památek) nejsnadněji najdete v Územním
plánu města, kde jsou vyznačené černou
barvou. Většina z nich je na území MČ
Brno-střed. Přesný seznam podle ulic je
veden na Magistrátním Odboru památkové péče. Na území MČ Brno-střed se
vyskytují také čtyři národní kulturní památky (NKP): Petrov, Špilberk, Kostel sv. Jakuba a Hotel Avion.

Městské čtvrti
Názvy městských čtvrtí jsou v běžných
orientačních mapách města. Většinou,
nejsou-li samostatným katastrem nebo
městskou částí, nejsou přesně vymezené.
Pro bližší informace doporučujeme knihu
Karel Kuča: „Brno, vývoj města, předměstí
a připojených vesnic“, vydanou v roce
2000.


Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel MČ Brno-střed

1 000 m

Zdroj dat: OMI MMB, © SHOCart, spol. s r. o., Zlín.
Připraveno na OMI MMB, srpen 2011.
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Naše školy

Na Zahradní slavnosti Bakalky se letos vypilo 350 litrů limonády

I v letošním roce byl pro děti
a jejich rodiče připraven bohatý
program Barevné zahradní slavnosti. Barvy byly předmětem
soutěže a všechny děti to moc
pobavilo.
Ve čtvrtek 2. června od 16.00 do
19.00 hodin si účastníci Barevné
zahradní slavnosti na Bakalce
vyzkoušeli 8 soutěžních disciplín,
mohli se svézt na vláčku, sklouznout se na skluzavce, namalovat

si, co je napadlo, potkat klauna na
chůdách anebo se projet na kolečku
mezi brankami a překážkami.
Ti úspěšní získali mnoho dárků, které pro ně zajistili obětaví rodiče žáků
školy. Díky nim nechybělo na slavnosti materiální zabezpečení a pro
všechny děti (i rodiče) nezbytné
občerstvení.
Vypilo se 350 litrů limonády, snědlo
se 54 kg kuřecích stehýnek, stejné
množství párků, kolem 1000 koláčků, 70 kg ovoce a jedla se i cukrová

vata zdarma. I v letošním roce se
v areálu školní zahrady v zábavném
programu představila divákům
brněnská skupina Panorama Band
a sólisté žáků 2. stupně.
Myšlenka uskutečnění této akce
vznikla v roce 2003 z iniciativy vedení Základní školy na Bakalově
nábřeží v Brně.
Cílem zahradní slavnosti je vytvoření a realizace zábavného programu pro děti 1. stupně a jejich rodiče,
jejich aktivní zapojení do různých

soutěží a atrakcí v prostorách školní
zahrady, vytvoření příjemného klima mezi učiteli a rodiči dětí.
Vedení školy vytvořilo organizační
štáb z řad učitelů, rodičů a žáků
2. stupně školy.
Postupně se do akce zapojili i učitelé druhého stupně.
Rodiče žáků prvního stupně se
aktivně zapojili i partnerskou finanční pomocí přes Radu rodičů školy.


(red)

Jazykový zájezd do Anglie přinesl žákům z Hroznové zkušenosti
Během týdne jsme si kromě starodávných římských lázní v Bath
prohlédli Wells s nádherným komplexem biskupského paláce
a katedrály. Dále jsme navštívili
jeskyně a zábavní park ve Wookey Hole, světoznámý Stonehenge, katedrálu v Salisbury a parník
S. S. Great Britain v Bristolu. Prohlídka této lodi patřila spolu s celodenním výletem do Londýna
k vrcholům zájezdu. Naštěstí nám

téměř všechny dny přálo počasí.
Všichni žáci si ze zájezdu odnesli
tak potřebné zkušenosti s anglickou kulturou. Celý týden museli
používat anglický jazyk, který byl
všudypřítomný. Studenti poznali,
že není tak obtížné se dorozumět,
jen chtít. I nadále se budeme snažit zpestřovat jazykovou výuku na
ZŠ Hroznová podobnými akcemi.

Mgr. Luděk Balcařík,
Základní škola Brno, Hroznová 1

Osmáci z Hroznové navštívili
před létem Moravskou galerii
V polovině května se žáci druhého stupně naší školy vydali
na již tradiční jazykový zájezd
do Anglie, tentokrát do maleb-

Zřizovatelem
škol je

ného lázeňského městečka
Bath.

S žáky 8. ročníku jsme navštívili
výstavu „Rubíny, kov, smalt
nebo plast?“ v Moravské galerii.

Dopoledne studovaly děti ve škole, kde zdokonalovaly svoji angličtinu s rodilými mluvčími. Odpoledne byla vyhrazena výletům do
okolí. K poznání místních zvyklostí velkým dílem přispělo ubytování
v hostitelských rodinách.

Tato výstava byla vybrána záměrně, neboť skvěle doplňovala
výuku výtvarné výchovy. Náplní
výtvarného tvoření osmáků bylo
téma Jak se lidé zdobí. Žáci si
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vyzkoušeli práci módních návrhářů, vyrobili si šperky a naučili se
různé druhy batiky.Výsledky jejich
tvoření byly zároveň inspirací pro
ostatní ročníky druhého stupně
a na www.zshroznova.cz se
mohou zájemci podívat, jak se jim
všem práce vydařily.

Mgr. Zuzana Secová,
Základní škola Brno, Hroznová 1

Rozhovor

Marcela Antošová: Rozhlas? To je pro mě prostě posedlost!
Člověk, který dovede připravovat a pravidelně uvádět přitažlivé a sdělné rozhlasové rozhovory s vědci, spisovateli, lékaři,
herci, režiséry, zpěváky a zpěvačkami a dalšími zajímavými
a významnými lidmi mnoha
profesí, a na druhé straně s lidmi úplně neznámými, kteří také
mají co říct, ale které je třeba
v živém vysílání nejdříve zbavit
trémy a strachu, takový člověk
už musí být pořádný fachman
a musí mít i hodně nastudováno.

Čím jste chtěla být jako
malá holka?
Vím, že jsem vždy chtěla být novinářkou. I když jsem vystudovala
sociologii, která je ovšem pro tuto
profesi výbornou průpravou –
naučí analyzovat situace, jevy
a události. Pak jsem přidala psychologii a nakonec jsem vystudovala i tu novinařinu – to už jsem
byla v rádiu.

Vzpomenete si ještě na
svůj první pořad?
Pro svůj úplně první rozhovor, který jsem musela natočit a zpracovat pro rozhlasový konkurzní
pořad jsem si vybrala basketbalistu Ádu Pospíšila. Taky jsem
musela napsat fejeton a byl to
regulérní rozhlasový pořad, který
se vysílal. Až po letech jsem zjistila, že to takhle pracně nikdo
nedělal! Moje největší konkurentka si ten pořad do konkursu
nechala udělat od profesionála,
kterého uplatila. A takhle já to
mám se vším. Tam, kde někteří
bez jakýchkoli skrupulí používají
ty nejednodušší cesty – třeba
podvedou konkurzní komisi – tak
já pracuji. Je smutné, když zjistíte,
že ti, kteří jsou drzejší a podvádějí,
to mají ledaskde v životě mnohem
snadnější.

Měla jste ale také štěstí.
Byla jste vybrána pro
pražskou redakci
Mikrofóra a to byla jistě
škola života.
Byli jsme elitní rozhlasový tým,
kterému bylo dovoleno dokonce
– tehdy výjimečně – živé vysílání.
Já jsem nejčastěji vysílala
o Divadle na provázku – tehdy bez

Husy, až si ze mne pražští kolegové dělali legraci, že jsem odvysílala všechny myslitelné rozhovory i reportáže na toto téma. Ale
myslím, že nám to divadlo záviděli. Ty úžasně tvůrčí osobnosti
Divadla na provázku jsem hluboce obdivovala: Petera Scherhaufera, Zdeňka Pospíšila a samozřejmě Bolka Polívku, kterého
tehdy znalo v Praze jen pár lidí.

Je to podivuhodné, ale
celý život pracujete
v jedné profesi a stále na
stejné adrese!
Během těch let jsem měla kanceláře vždy v jednom patře – tedy
ve čtvrtém. Jen místnosti se měnily. Teď jsem v pořadí ve 4. místnosti na patře číslo 4 u nás na
Beethovenově ulici č. 4. Ale vlastně pořád kroužím bytem, kde bydlela Vlasta Chramostová, když
hrála v Brně. Měla tehdy za manžela ředitele brněnského rozhlasu. Vlasta Chramostová patří
k těm vzácným bytostem, které
jsem potkala díky své profesi.
Když jsem šla s ní na rozhovor
před mikrofon, uměla jsem její
mimořádný život nazpaměť. Taky
proto, že mne to bavilo a její cesta
životem souvisela s Brnem.

Utkvěly vám některé další
osobnosti a rozhovory
s nimi v paměti?
V tomhle povolání, když ho umíte,
ale to myslím, dobře umíte, tak si
můžete vybudovat kontakty na
osobnosti mnoha oborů. Mým
prvním slavným před mikrofonem
byl Jiří Suchý, mohla jsem rozmlouvat s profesorem Tomášem
Halíkem o víře, s MUDr. Josefem
Jonášem o celostní medicíně,
s Pavlou Jazairiovou o cestách
světem, s Janem Šmídem o Francii, o partnerských vztazích
s PhDr.Tomášem Novákem a tak
bych mohla pokračovat. Nezapomenu na profesora Jana Švejnara, zrovna kandidoval na prezidenta České republiky a já měla
příležitost na dvacetiminutový
rozhovor. Je to skvělý partner, který reaguje absolutně upřímně.
Nezapomenu také na humor Ivana Krause – loutkoherce a spisovatele, který se dokázal prosadit
v exilu a hrál v pařížské Olympii.
Právě u těchto osobností oceňuji,

Profil
že šli do rozhovoru se mnou několikrát. Ale nejde o slavná jména,
jde hlavně o to, proč toho či onoho
člověka chcete představit posluchačům, protože o ně, o posluchače jde především. A tak hledáte všude ty vzácné lidi, kteří
mají co povědět. A k některým
nacházíte i vazby úplně osobní.
Pro mne například je důležitá cestovatelka, scénáristka a spisovatelka Milena Holcová, kterou mám
ráda nejen kvůli její odvaze, inteligenci a přímosti a kterou jsem
díky rozhlasu poznala. Samozřejmě jsem mluvila s mnoha
věhlasnými lidmi, ale i s těmi, kteří
neměli s rozhlasem žádnou zkušenost. Červené světlo, které svítí
ve studiu při vysílání, je pro ty nezkušené svazující. A pak jsou taky
ti, kteří před tímto světlem nemají
žádný respekt a rozumějí si s jevy
mimo naše běžná zorná pole,
mimo naše galaxie – to myslím
herečku Květu Fialovou, jednu
z nejpůvabnějších dam, které
jsem před mikrofonem poznala.

Měla jste nějaké vzory?
Mým nedostižným vzorem byli ti,
kteří v Brně vytvářeli program
Nashledanou v sobotu. A pak rozhlasový publicista Ota Nutz. Vynikající rozhlasák. On věděl, kdy
a jak se usmát na mikrofon, kdy
ztlumit hlas a jak s ním pracovat.
Zdravím Otu do nebe.

Na závěr optimistická
otázka. Chtěla jste s tím
někdy praštit?
Ano, chtěla, ale nikdy kvůli té profesi. Vždycky to bylo kvůli nekompetentním rozhodnutím šéfů

PhDr.Marcela Antošová se narodila v Brně. Po absolvování
základní a střední školy vystudovala sociologii na Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně v Brně
(nynější Masarykova Univerzita),
kde také posléze úspěšně složila
doktorandskou zkoušku. V roce
1973 zvítězila v konkurzu a byla
přijata na místo redaktorky v tehdejším Československém rozhlase Brno, kterému zůstala věrná
dodnes. Během své úspěšné
redaktorské a moderátorské
kariéry byla nesčíslněkrát oceněna. Sama si zřejmě nejvíce
cení uznání z prosince 1989 za
pořad Společnost se syndromem
strachu a nejvyššího ocenění
v kategorii živě vysílaný pořad
v roce 2000 na soutěži Prix Bohemia za pořad Rendezvous s Mirkem.V současné době je vedoucí
Redakce volné rozhlasové tvorby
Českého rozhlasu Brno, kde společně s kolegy a kolegyněmi připravuje pořady Apetýt, Rendez–
vous, Rendez–vous s Marcelou,
Noční Linku a pro celoplošnou
Dvojku pořady Kontakt a Noční
Mikrofórum. Ve svém profilu na
stránkách www.rozhlas.cz/brno
o sobě prozradila: Mám ráda
pohyb – fyzický (rukama, nohama, hlavou a vším, čím se dá
hýbat). Při pohybu fyzickém mi
pomáhá voda, rotoped a také
yorkšírský terier Yenkie. Mám
ráda také pohyb duševní: tady si
bohužel musím vystačit sama.

a několikrát i kvůli vzniklé situaci.
Ale jak vidíte a můžete slyšet,
i nad tím moje láska k profesi zvítězila. Rozhlas – to je pro mě prostě posedlost!

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Neziskové organizace

Brněnský Biojarmark oslaví na Zelném trhu dvacáté výročí
ty, divadlo, cimbálovka a spousta
Brňanů. To vše zájemci potkají
a zažijí v Brně na Zelném trhu před
divadlem Husa na provázku v pátek
30. září a v sobotu 1. října. Jubilejní
Biojarmark, který před dvaceti lety

pomáhal prošlapat cestu produktům ekologických zemědělců na
jídelní stoly, pořádá Ekologický institut Veronica. Kontakt: Bc. Veronika
Fišerová, e-mail: veronika.fiserova@veronica.cz.
 (red)

Sdružení Ženy50 zve na
počítačové a pohybové kurzy
Ekologický institut Veronica
pořádá ve dnech 30. září a 1. října
Biojarmark, kde bude možné kromě zakoupení produktů přímo
od lokálních zemědělců poslechnutí cimbálové muziky.

Tradiční oslava ekologického zemědělství, které je šetrnější k přírodě
a krajině, a lokálních potravin, které
necestovaly přes půl světa. Místní
zemědělci a výrobci, ekologická
poradna, knihkupectví, horké moš-

Přírodovědně-tvořivé, turistické
či výtvarné kroužky nabízí Lipka
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání nabízí ve
školním roce 2011/2012 na svých
brněnských pracovištích množství zájmových kroužků a kurzů
pro děti i dospělé.
Náplň kroužků Lipky je velmi rozmanitá, v nabídce zájemci najdou
kroužky přírodovědné, tvořivé
i pohybové, všechny kroužky však
spojuje jejich environmentální rozměr. Kroužky vedou kvalifikovaní
lektoři, kteří připravují poutavý program a dětem se plně věnují po
celou dobu kroužku.

Přírodovědně-turistické
kroužky
Kulíšci, 8–13 let, pondělí
15.30–17.30 hodin
Rosa, 10–15 let, úterý 15–16.30
hodin
Divoši, 10–15 let, čtvrtek
14.30–16.30 hodin
Sláva nazdar! 8–16 let, nepravidelně (9 dvoudenních výletů)

Přírodovědně-tvořivé
kroužky
Bobříci, 5–6 let, pondělí 16–17.30
hodin
Ještěrky, 6–7 let, pondělí 16–17.30
hodin
Tlapky,
11–13
let,
úterý
15.30–17.30 hodin
Ťapky, 8–10 let, úterý 16.30–18
hodin

Sluníčka, 4–6 let, středa 16–17.30
hodin
Tlapičky, rodiče s dětmi 2,5–4 roky,
čtvrtek 9.30–11.30 hodin
Píditelé, 8–10 let, čtvrtek
16.30–18.30 hodin
Žabky, 6–7 let, čtvrtek 16.45–18.30
hodin

Tvořivé kroužky
Pravěké putování s keramikou,
6–12 let, středa 15–16.30 hodin
Šperkařská dílna, od 9 let, středa
16–17.30 hodin
Tvoření aneb Vytvořte přírodu
výtvarkou, od 10 let, čtvrtek
15.30–17 hodin
Příroda v hledáčku, od 13 let, 1x za
14 dní v pátek 15–17 hodin

Ženy a muži nad 50 let si
mohou na podzim vybrat
z pestré nabídky kurzů, které
pro ně připravilo občanské
sdružení Ženy50.

kový rozsah je 7,5 hodin, tj. 5 lekcí. Kurz je zaměřen na tvorbu
prezentací, vytváření doprovodných materiálů, nejen k přednáškám.

Počítačové kurzy pro
ženy a muže ve věku 50+

Intenzivní 3měsíční kurzy
zdravotní sestavy Tchai-ťi
(24) styl Jang

Všechny počítačové kurzy probíhají na Anenské 10. V jednom
kurzu je maximálně 5 účastníků,
které vedou 2 lektorky, rovněž
ve věku 50+. Výuka je tedy individuální, přizpůsobená tempu
zúčastněných.

Pro začátečníky
Út 10.00–12.00 hod. (zahájení
4. 10. 2011)
Stř 10.00–12.00 hod. (zahájení
5. 10. 2011)
Stř 16.00–18.00 hod. (zahájení
5. 10. 2011)

Pro mírně pokročilé
Út 17.30–19.30 hod. (zahájení
4. 10. 2011)
Kurzy pro začátečníky a mírně
pokročilé probíhají 10x v dvouhodinových lekcích, celkem 20
hodin.

Tanečně-pohybové kroužky

Grafika na PC

Orientální tance, 8–11 let, úterý
16–17.30 hodin
Irské tance, 8–14 let, středa
16–17.30 hodin

Po 18.00–19.30 hod. (zahájení
3. 10. 2011)
Kurzy budou probíhat 1x týdně
v 1,5hodinových lekcích – celkový rozsah je 15 hodin, tj.
10 lekcí. Seznámíme se s možností úpravy digitálních fotografií,
vytváření koláží -> přání k narozeninám, novému roku apod.

Rukodělné kurzy pro dospělé
Hrnčiny (kurz keramiky), pondělí
17.30–19.30 hodin
Paličkování, 1x za měsíc v pátek
16–19 hodin
Tkaní, 1x za měsíc pátek v 16–19
hodin
Více informací na
www.lipka.cz/lipova nebo tel. čísle
543 211 264. Lipka – pracoviště
Lipová, Lipová 20, 602 00 Brno.

(red)
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Prezentace
v PowerPointu
Čtv 14.00–15.30 hod. (zahájení
6. 10. 2011)
Kurz bude probíhat 1x týdně
v 1,5hodinových lekcích – cel-

Kurz bude probíhat od 5. října
2011, vždy ve středu v 18.00
a 19.00 hod. v Kulturním centru
Slévárna, Ve Vaňkovce 1.
Obsahem kurzu je výuka základní sestavy Jang 24, rozhýbání
a uvolňování kloubů, účinná cvičení na protažení šlach a svalů,
nenásilné posilování všech svalů, koordinace pohybů, umění
vnímání vnitřní energie a uvolnění se.

Kurz tréninku paměti
Proběhne 10 lekcí, vždy
v pondělí od 16.00 do 17.30
hodin, na Anenské 10 v Brně.
Zahájení 3. října 2011.
Prostřednictvím koncentračního
cvičení a používáním komplexních paměťových strategií jako
asociace a vizualizace, ve spojení s paměťovými technikami,
si ověříte, že vaše paměť je stále
ještě funkční.

Angličtina pro ženy
i muže 50+
Začátečníci: Út 13.30–15.00
hod. (zahájení 20. 9. 2011)
Mírně pokročilí: Út 15.30–17.00
hod. (zahájení 20. 9. 2011)
Kurz bude probíhat na Anenské
10 v Brně, 1x týdně v 1,5hodinových lekcích – celkový rozsah
je 24 hodin (16 týdnů).
Více informací na
www.zeny50.cz a na tel.:
728 740 449, 732 348 993 nebo
přímo v sídle na Anenské 10
v Brně.
 (red)

Neziskové organizace

Akreditovaný kurz pro lektory volnočasových aktivit ve Vesněnce
Denní centrum pro děti Vesněnka, o. p. s., nabízí pro zájemce
o práci s dětmi, mládeží, dospělými i celými rodinami již druhý
běh kvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT. Začíná v říjnu.
Zároveň zve na podzimní
pobyt.
Druhý běh rekvalifikačního kurzu
MŠMT „Lektor (ka) se zaměřením
na volnočasové aktivity“ bude
zahájen 7. října a ukončen 3. prosince. Výuka probíhá vždy v pátek
a v sobotu, délka kurzu 100 hodin.
Absolventi se v kurzu seznámí
s teoretickými a hlavně praktickými nácviky činností, které jsou pro
výkon kvalifikovaného lektora
potřebné – teorie volného času
a her pro děti i dospělé, prvky
týmové spolupráce a komunikace, psychologií vývoje člověka,
základní normu zdravotnických

znalostí, poskytnutí první pomoci
a praktický nácvik kreativních
technik. Velký prostor je věnován
„Fundraisingu“ – přípravě projektů
a získávání dotací na úrovni obce,
města, kraje, hledání nejen
finančních prostředků pro podporu volnočasových aktivit. V přírodním prostředí proběhne praktický
nácvik 4 netradičních her – Mölkky, Kubb, Ringo a Indiaca.
Kurzisté získají potřebné informace k přípravě táborů pro děti,
pobytu pro rodiny s dětmi, výukových programů pro školy a školky,
kroužků pro děti i širokou veřejnost, a to z pohledu skladby programu, financování, bezpečnosti
a hlavně dobré a smysluplné
zábavy a vzdělání. Odbornost
budoucích kvalifikovaných lektorů
je v závěru kurzu osvědčen a složením ústní a písemné zkoušky
a obhajobou projektu s tématem,
který si účastník kurzu sám zvolí.
To, že je tento kurz přínosem,
potvrdili účastníci prvního běhu,
který byl ukončen v červnu 2011.
Noví kvalifikovaní lektoři ocenili
vysokou odbornou úroveň před-

nášejících, metodiku a hlavně
mnoho praktických ukázek a předaných zkušeností.
Přihlášky jsou ke stažení na
www.vesnenka.eu, v sekci
Rekvalifikace. Podmínkou získání
kvalifikace je ukončené středoškolské vzdělání, dobrý zdravotní
stav, doložená trestní bezúhonnost. Tento projekt podporuje
městská část Brno-střed.
Čtyřdenní podzimní pobyt pro
rodiče a prarodiče s vnoučaty
s celodenním doprovodným pro-

gramem „Záhada staré katakomby“ se uskuteční v RS Trnávka
Želiv. Pro všechny členy rodiny je
připraven bohatý program – sportování, kreativní tvoření, výlety,
putování po stopách záhadných
indicií, které účastníky zavedou
až do starobylého města, které
vydá svoje tajemství. Termín:
26. až 30. října. Informace a přihlášky na webových stránkách
denního centra pro děti Vesněnka, mobil: 728 652 335.

(red)

Vesna: kurzy pro pečovatelky, výuka cizích jazyků či sport
Občanské sdružení Vesna přijímá na podzim přihlášky do nejrůznějších kurzů od výuky cizích
jazyků po aktivity pro děti.

Angličtina a němčina pro
„dříve narozené“
ŽVS Vesna, o. s., přijímá přihlášky
seniorů a zájemců středního věku
do výuky angličtiny a němčiny v 1.
pololetí školního roku 2011/2012.
– Angličtina bude mít několik skupin, od úplných začátečníků po
konverzaci, s výukou 1x týdně 90
minut. Němčina je připravena pro
2 skupiny: začátečníci a mírně
pokročilí, vždy ve středu dopoledne
po 90 minutách. Informace a přihlášky: ŽVS Vesna, o. s., Údolní 10,
602 00 Brno, tel. 733 506 684 (kancelář, recepce) nebo 721 367 850
(Jindřiška Kašpárková), popř.
513 034 951 (kancelář, recepce).
E-maily: kurzy@vesnaspolek.cz
nebo
Jindra.Kasparkova@seznam.cz.

Akreditované kurzy pro
pečovatelky
Ve školním roce 2011/2012 budou
pokračovat ve Vesně na Údolní 10
kvalifikační kurzy pro pečovatelky.
Mají akreditaci MPSV, certifikáty
po jejich absolvování jsou platné
v ČR i Rakousku a Německu. Od
30. září začíná kurz „Péče o děti
od nejmenšího věku do 15 let“, od
4. listopadu pak „Péče o seniory
a handicapované“. Výuka vždy
v pátek 15.00–19.00 hodin
a v sobotu 8.00–15.00 hodin. Pro
mimobrněnské zájemce možnost
ubytování. Přihlášky a informace:
ŽVS Vesna, o. s., Údolní 10,
PhDr. Jana Dvořáková, tel.
733 506 684 nebo 513 034 951, email: jdvorakova@vesnaspolek.cz.

Kdo chce mít paměť
zdravou…
…cvičí ji formou hravou. Příležitost
k tomu nabízejí od září kurzy pořádané občanským sdružením Vesna. Každý čtvrtek od 9.00 do 11.00

se bude konat kurz pro začátečníky
(10 lekcí), na který naváže ve stejný
čas kurz pro pokročilé (6 lekcí).
Zároveň bude probíhat celoroční
kurz Cvičení paměti, a to vždy
v pondělí 9.00–11.00. Přihlášky
a informace: ŽVS Vesna, o.s.,
Údolní 10, 602 00 Brno, tel.
733 506 684 (kancelář, recepce)
nebo 721 367 850 (Jindřiška
Kašpárková), popř. 513 034 951
(kancelář, recepce). E-maily:
kurzy@vesnaspolek.cz nebo Jindra.Kasparkova@seznam.cz.

Pro kondici a pohodu
Přihláškyse přijímají do: zdravotně
kondičního cvičení pro seniory, cvičení na páteř a pohybový aparát,
sebeobrany, pilates, zumby, bodystylingu a aerobicu. Bližší informace
na tel. č.: 733 506 684 nebo
513 034 951 a ke cvičení pro seniory na tel. č. 721 367 850. Přihlásit
se lze také prostřednictvím e-mailů:
kurzy@vesnaspolek.cz nebo Jindra.Kasparkova@seznam.cz.

Vesna pro děti
Nejen pro dospělé, také pro děti
nachystala Vesna do nového školního roku zájmové aktivity. Těm
nejmenším (s dospělým doprovodem) jsou určeny kroužky Hvězdičky (1–2leté děti), Sluníčka (2–3
roky) a Angličtina hrou (2–5 let).
Všechny budou probíhat v útulné
tělocvičně budovy Vesny na Údolní 10, děti si v nich hrají, učí se písničky, říkanky, cvičí, tvoří z papíru
a jiných materiálů, kreslí…
V Angličtině hrou navíc bezprostřední formou „sbírají“ základy
cizího jazyka, které jim později
usnadní „opravdovou“ výuku. Přihlášky a informace: ŽVS Vesna,
o. s., Údolní 10, tel. 733 506 684
(kancelář,
recepce)
nebo
721 367 850 (Jindřiška Kašpárková), popř. 513 034 951. Rezervovat
si lze místo také prostřednictvím emailové adresy: Jindra.Kasparkova@seznam.cz.

(red)
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Sport

ZŠ Úvoz spolupracuje s baseballovou jedničkou Technika Brno
Na přípravě mladých baseballistů chce škola na Úvoze 55 spolupracovat s jedním z nejznámějších českých klubů – Technikou
Brno.
Základní škola Brno, Úvoz 55, má
za sebou již více než půlstoletí existence a během této doby se právem
zařadila na přední místo mezi
brněnskými základními školami.
Z mnoha jejích žáků vyrostly
významné osobnosti kulturního
a společenského života – herci,
zpěváci, politici. Hned od svého
vzniku kladla škola mimořádný
důraz na rozvoj sportovních dovedností dětí, pro nějž vytvářela
a dodnes vytváří vynikající podmínky. Její žáci o sobě dali vědět na poli
lehké atletiky, sportovní gymnastiky
i krasobruslení, zatímco ve zdejších
speciálních třídách vyrostla řada
hokejistů, kteří později sklízeli úspěchy v rámci republiky i za jejími hranicemi. Z bohaté a zdárné hokejové
tradice se zrodila myšlenka přidat
do nabídky kolektivních sportů, ke
kterým jsou žáci vedeni, ještě jeden
– ve světě tolik oblíbený a i u nás
stále populárnější baseball.

Projekt

podporuje

Baseball ve škole na Úvoze
Spolupráce mezi Technikou Brno
a ZŠ na Úvoze 55 by měla být prospěšná pro obě dvě strany.Technice
pomůže při hledání nových talentů,
zatímco škole otevře nové možnosti
sportovního vyžití pro její žáky – což
je v městské části, kde skutečně
není mnoho vhodných tělocvičen či
venkovních hřišť, obzvláště důležité.
Hodiny tělesné výchovy jsou na
Základní škole na Úvoze pojaty tak,
aby si každý mohl najít svůj sport,
jemuž by se chtěl věnovat, a baseball
samozřejmě není zdaleka jedinou
možnou volbou. Pokud ale dítě zaujme právě baseball, pak mu nic
(samozřejmě kromě souhlasu rodičů) nebrání, aby svůj zájem dál rozvíjelo i mimo školu – například v přípravce brněnské Techniky, týmu
s rozsáhlým zázemím na Kraví hoře
a s kvalifikovaným týmem trenérů
a organizátorů. Technika však
pochopitelně ráda přivítá každou
mladou posilu, ne pouze žáky ZŠ
na Úvoze 55. Máte-li tedy kluka ve
věku 7–9 let, který si chce zasportovat a poznat nové kamarády, je přípravka brněnské Techniky možností,
která stojí za zvážení. Třeba mu tím
otevřete cestu k baseballovému
věhlasu, ale i kdyby ne, určitě ho
čekají desítky hodin dobré zábavy.

Baseball včera a dnes
Baseball se ve své moderní podobě
zrodil v polovině 19. století ve Spo-

jených státech, kde stále zůstává
národním sportem. Velké oblibě se
však těší i v Kanadě, zemích Latinské Ameriky a také v některých státech východní Asie. Mezi evropskou
špičku patří tradičně Holanďané
a Italové, Češi za těmi nejlepšími
malinko zaostávají, ale ze všech sil
se to snaží změnit. Nejvyšší
baseballová soutěž se u nás hraje
od roku 1970, od roku 1993 pod
názvem Česká baseballová extraliga.

Proč právě Technika?
Mezi nejzvučnější jména českého
klubového baseballu bezpochyby
patří brněnská Technika. Ta se již
od svého vzniku v roce 1971 drží
na špici nejvyšší soutěže, pravidelně slaví úspěchy také na mezinárodním poli a zásobuje národní tým
reprezentanty. Bez přehánění se dá
říci, že historie českého porevoluč-

ního klubového baseballu je historií
zápolení Techniky s jejím městským
rivalem – Draky. Fanoušci Techniky
o konečném výsledku tohoto souboje vůbec nepochybují, neboť, jak
se zpívá v týmové hymně, „parnímu
válci náš klub se podobá, soupeře
se zemí zarovná!“.

Baseballová budoucnost
Kde jinde by se měla skrývat
budoucnost každého klubu než
v přípravě další generace? Této skutečnosti si je vedení Techniky velmi
dobře vědomo. Pravidelně proto
pořádá nábory do svých mládežnických družstev – celkem šest
týmů, rozdělených podle věku hráčů, dnes sdružuje bezmála sto dětí
z širokého okolí. Pro nejmladší kluky
je určena přípravka, v níž se zábavnou formou učí pravidla a zvládání
základních herních technik.

(red)

Florbalová sezóna v Brně již začala a Buldoci zvou na zápasy

Florbalový klub Bulldogs Brno,
jeden z největších klubů v České republice, vstoupí na podzim do své již 18. sezóny v nejvyšší soutěži mužů.
V rámci letní přípravy „na suchu“
absolvovali hráči více jak 50 tréninkových jednotek a poprvé

v historii navíc i soustředění
v Jeseníkách, to vše pod dohledem kondičního trenéra. Náplní
tréninků bylo nejen nabírání fyzické kondice, ale i utužování nově
se budujícího kolektivu. Během
letní pauzy totiž hráčský kádr
doznal několika zásadních změn.
Po odchodu kapitána a nepostra-

datelného obránce Michal Kotlase za prací do Prahy, pravděpodobný odchod Matěje Koňaříka
do Otrokovic, se jedná hlavně
o doplnění kádru o nadějné juniory. Jejich postupné začlenění
pomalu probíhá. Společně
s týmem absolvovali již zmíněnou
letní přípravu a také všechny letní
turnaje.
Ve velmi nabité konkurenci se
začali otrkávat na největším turnaji na světě, pražském Fortuna
Czech Openu. I když tomu výsledky moc neodpovídají, byli trenéři
s jejich výkony spokojeni. Je třeba
vzít v úvahu, že se postupně utkali
s několikanásobným českým
mistrem Tatranem Střešovice,
švédským velkoklubem a šestinásobným vítězem turnaje Pix-

bem Wallenstam a švýcarským
UHC Uster. Pro většinu hráčů se
jednalo o jejich premiéru proti tak
silným soupeřům.
První domácí zápas proti pražskému týmu TJ JM Chodov byl
naplánován na sobotu 24. září na
MSH Vodova, kde odehraje A-tým
všechny své domácí zápasy.
V Brně se Buldoci dále představí
v neděli 2. října proti Sokolu Pardubice a také v neděli 23. října
proti 1. SC WOOW Vítkovice.
Podrobné infomace a 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 informace o náboru do všech družstev
klubu.
 (red)
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Sport

Vítězům Plavecko-běžeckého poháru předal medaili mistr Evropy

V krásném pozdně jarním dopoledni se dne 14. června uskutečnil 2. závod Plavecko-běžeckého poháru žáků základních
škol v prostorách Sportovního
a rekreačního areálu Kraví hora
v Brně.
Druhého Plavecko-běžeckého
poháru v Brně se zúčastnilo celkem 48 dětí z 6 brněnských
základních škol. Děti byly rozděleny do 6 kategorií dle rozmezí
věku 9–15 let.
První část závodu – plavání na
50 m byla společná pro všechny
kategorie závodníků. Startovalo
se z vody a výsledky závodníků
byly překvapivě vyrovnané. Po
skončení plavecké disciplíny zbylo
trochu času na volný pobyt ve

vodě a děti si mohly podle své chuti zařádit či relaxovat.
Před druhou částí závodu –
běžeckou disciplínou, měly děti
hodinovou pauzu na vydechnutí
a občerstvení. Také obdržely jako
dárek účastnická trička s logy partnerů závodu pro běžeckou část.
Organizátoři zatím zpracovávali
výsledky plavání a sestavovali
pořadí, ve kterém budou děti startovat v běžecké části.
Délka trati byla vytýčena v přilehlém areálu a naplánována dle
věku závodníků – mladší běželi
500 m, starší děti 1000 m. Počasí
závodníkům přálo, bylo polojasno
a příjemné povětří, dětem se na
měkké trávě dobře běželo.
Po stanovení celkových výsledků
závodu nastala chvíle slavnostní-

ho vyhlášení. Na stupně vítězů se
postavili tři nejúspěšnější závodníci z každé ze šesti kategorií.
Vítězům osobně poblahopřál
a medaili předal mistr Evropy
v triatlonu Filip Ospalý. Vítězové
na prvních stupních všech kategorií dostali láhev dětského „šampaňského“ na slavnostní přípitek
a všichni ocenění získali věcné
dary. Ostatní účastníci získali
malý dárek pro radost, nikdo ze
zúčastněných neodešel s prázdnou. Z rozesmátých tváří a pochvalných komentářů bylo patrné,
že děti i učitelé prožili pohodové
sportovní odpoledne.
Tento závod je součástí jubilejního
X. ročníku Plavecko-běžeckého
poháru v českých a moravských
městech. Záměrem projektu je při-

vést běžnou školní populaci ke
sportu a zdravé soutěživosti, podporovat rozvoj přirozených pohybových dovedností, preventivně
působit na vhodné trávení volného
času a zabránit negativním patologickým jevům jako je dětská kriminalita, drogová závislost atd.
2. závod Plavecko-běžeckého poháru v Brně byl organizován společnostmi OPEN FAMILY, o.p.s.
a R TEAM, spolupořadatelem byla
městská část Brno-střed. Více na
www.openfamily.cz.

(red)

Akci

podpořila

Na olympiádě dětí a mládeže dominovali plavci Jihomoravského kraje

Plavci z Jihomoravského kraje
získali nejvíc medailí na V. letní
olympiádě dětí a mládeže.
V sobotu 25. června byla ukonče-

na V. letní olympiáda dětí a mládeže. Letošním pořadatelem byl
olomoucký kraj, kde na sportovištích bojovali za své kraje ti nejlepší
mladí sportovci. Nejúspěšnější
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výpravou byla výprava Jihomoravského kraje. O vítězství se
významnou měrou zasloužili plavci, kteří přispěli 26 medailemi. Nejúspěšnějšími plavci pak byli svě-

řenci trenérky Evy Kalužíkové
z Fakultního klubu Brno, kteří
svým úsilím Jihomoravskému
kraji vybojovali 12 medailí.
Svými skvělými výkony k celkovému vítězství přispěli Filip Chrápavý (vyplaval 3 zlaté a 1 bronzovou medaili) a Edita Chrápavá
(4 zlaté a 1 bronzovou medaili),
David Máša (1 zlatá, 1 stříbrná
a 1 bronzová medaile) a Barbora
Elblová, která svým účinkováním
přinesla Jihomoravskému kraji
cenné body za 1 páté a 1 šesté
místo. Za nejhodnotnější výkon
celého sportovního klání byla
oceněna plavkyně Edita Chrápavá.


(red)

Volný čas
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Volný čas

Festival svobody proti totalitě zahájí Olga Sommerová a Magor
„Moje 20. století“ je název prvního ročníku brněnského festivalu svobody proti totalitě. Od
září do listopadu jej bude hostit
kavárna Trojka.
Kavárna Trojka na Dominikánské
ulici bude do listopadu dějištěm
několika programů nabitých hudebníky, divadly, umělci a zejména přítomnosti pamětníků dvou
totalitních režimů.
Pro návštěvníky jsou připraveny

čtyři na sebe navazující programy,
jejichž cílem je zprostředkovat zejména mladé generaci naše
moderní dějiny a upozornit na
význam a hodnotu svobody. Mezi
hosty festivalu tak nebudou chybět režisérka Olga Sommerová,
spisovatel Ivan „Magor“ Jirous,
Dáša Vokatá, evangelický farář
Štěpán Hájek, Pavel Fried, Emil
Boček nebo Zdeněk Křivka. Návštěvníci se mohou těšit na množství hodnotných životních příběhů

s doprovodným programem, který
obsáhne jak složku různých
hudebních žánrů, tak také složku
divadelní (divadlo Líšeň, divadlo
Kufr), nebude nouze ani o zajímavý obrazový materiál.
Zahajovací večer proběhne
26. září v kavárně Trojka a bude
jím cyklus besed odstartován za
přítomnosti Olgy Sommerové
a jejího dokumentu s názvem
„Moje 20. století“. Ivan Martin
Jirous zde přednese ukázku ze

První ročník Běhu Špilberkem uvítá
sportovce i amatéry všech věkových kategorií
Dne 5. října v 17.00 hodin zve
YMCA Brno na 1. ročník obnoveného běhu Špilberkem – Špilas 2011, navazující na loňský
nultý ročník.
Tento závod po 91 letech pokračuje v tradici, kterou roku 1920
započala YMCA spolu s Moravskou Slávií, kdy uspořádala 1. ročník přespolního běhu na Špilberku.
Trasa výročního běhu je vedena

po vrstevnici středem parku NKP
Špilberk, start a cíl bude nad ulicí
Pellicovou u dětského hřiště.
Účastnit se mohou všechny věkové kategorie, děti, mládež, otcové
i matky s kočárky, senioři. Méně
odvážní příznivci sportu mohou
přijít podpořit své favority a třeba
se nechat inspirovat k účasti v dalším ročníku.
Registrace všech účastníků a rozdělení do kategorií proběhne

v místě konání před samotným
závodem. Pořadatelem je sdružení
YMCA Brno, které akci organizuje
za podpory městské části Brno-střed. Sdružení YMCA Brno se
zabývá nejrůznější volnočasovou
aktivitou a třeba i vy nebo vaše
ratolesti najdete v jejich klubech
své místo. Bližší informace
o
závodu
naleznete
na
www.ymcabrno.cz.

(red)

své literární tvorby za hudebního
doprovody Dáši Vokaté. Každá
beseda bude obsahovat prostor
pro vzájemnou diskusi a postřehy
návštěvníků. Pro další informace
a programy besed mohou zájemci
navštívit nově zřízené internetové
stránky www.moje20stoleti.cz,
kde budou k nalezení veškeré
potřebné údaje.


(red)

První společenský
podvečer důchodců
Svaz důchodců ČR pořádá
13. října od 16.00 hodin
v jídelně Máj 1. společenský
podvečer důchodců.
Lístky jsou v prodeji za 30 Kč
na Běhounské 17. Počet míst
je limitován číslem sto. Městská
organizace Svazu důchodců
ČR v Brně tuto akci pořádá pod
záštitou starosty městské části
Brno-střed Mgr. Libora Šťástky.
 (red)

Architekti provedou obyvatele Brna po zajímavých stavbách města
Obyvatelé řady českých
a moravských měst budou mít
v neděli 2. října příležitost nově
objevit své město. Řada předních českých architektů a teoretiků architektury vyrazí v tento den do ulic.
Místní obyvatele provedou po
zajímavých stavbách současné
architektury a upozorní na krajinné a urbanistické souvislosti či
zvláštnosti. Organizátoři akce –
občanské sdružení KRUH – oslaví tímto festivalem Mezinárodní
den architektury a své desetileté
výročí.
Podle Marcely Steinbachové,
hlavní iniciátorky nového festivalu,
má projekt za cíl představit mimořádné počiny na poli architektury,
převážně 20. a 21. století. „Zajímají nás výjimečné stavby a genius loci daného místa. Snažíme se
ukázat výjimečné stavby industriálního či hospodářského charakteru, stejně jako poukázat na
nezdařilé realizace a necitlivé

městské zásahy. Zároveň však
chceme upozornit místní obyvatele i reprezentanty obcí na fakt,
že se mezi nimi narodili lidé, věnující se aktivně a profesně architektuře. V neposlední řadě chceme iniciovat setkání laické
veřejnosti s architekty a posílení
všeobecného povědomí o vlivu
architektury na naše prostředí,“
uvedla.
Oslavy Dne architektury proběhnou ve více než dvaceti českých
a moravských městech. Vedle
Prahy, Brna a Ostravy, Plzně, Pardubic, Liberce, Českých Budějovic a Zlína se tato akce uskuteční
i v menších neméně zajímavých
městech a obcích.
Procházky jsou zdarma, určeny
široké veřejnosti se zájmem
o současnou architekturu.
Občanské sdružení Kruh pořádá
od roku 2001 veřejné akce a přednášky zaměřené na současné
dění v architektuře. Cílem přednášek a diskusí je zprostředkovat
dialog o kvalitní české i světové
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architektuře a o architektonické
tvorbě širším vrstvám veřejnosti –
tj. i mimo úzký okruh odborníků
a studentů architektury. Do nynějška uspořádal Kruh více jak sto
přednášek významných i začínajících českých a zahraničních

architektů a teoretiků architektury,
dva filmové festivaly o architektuře, výstavu Povolání:architekt(ka).
Kruh pravidelně vydává sborníky
Textů o architektuře. Více na
www.kruh.info.

(red)

Program v Brně v neděli 2. října:
Cesta do školky / Cesta do školy
Procházka s architektem Petrem
Šmídkem (Archiweb) po zákoutích
Masarykovy čtvrti
Sraz: 10.00 Vaňkovo náměstí
Max. počet účastníků: 10
Brno ve výstavbě aneb jen na
vlastní nebezpečí!
Cyklovýprava po nejvýznamnějších
staveništích současného Brna
s Osamu Okamurou (ERA21) a 4AM
Fórem pro architekturu a média
Sraz: 14.00, 4AM/Galerie architektury, Starobrněnská 18, Brno
Běh Wilsoňákem
Architektonický běh od kolonie Nový

dům po kolonii Pod vodojemem
s Petrem Šmídkem (Archiweb)
Sraz: 17.00 zastávka tramvaje č. 1
Bráfova
Odpočinek mezi architekturou
Odpočinkový program v Galerii
architektury (čtení a promítání zajištěno)
Místo: 4AM/Galerie architektury, Starobrněnská 18, Brno
Paralelně bude v Galerii architektury
a Kabinetu_4AM celý den probíhat
promítání filmů. Zároveň zde bude
poskytnut prostor pro odpočinek
při četbě architektonické literatury.
Více na www.forum4am.cz.  (red)

Volný čas

Festival tance a kultury orientálních zemí „Tales of Sahara“ v Brně
Festival tance a kultury orientálních zemí se do Brna vrací
v období 12.–16. října a opět
s mezinárodním obsazením.
Tales of Sahara aneb „Příběhy
Sahary“ je unikátní pětidenní festival s účastí odborníků v daném
poli. Pokud diváci někdy přemýšleli, jak asi vypadá tanec z orientálních krajin jako je Egypt, Perský
záliv nebo třeba Indie, tak právě
tento festival jim tyto tance předvede v autentické podobě a jejich
plné pestrosti, kterou oplývají.
Rozsáhlý program je zaměřený
na laické publikum i odborníky, na
své si přijde každý.
Vybírat tak můžete třeba z přednášek na nejrůznější témata –
Indický tanec, Život tanečnice,
Egyptské rodinné rituály, Cestopisná přednáška o Káhiře, Malo-

vání hennou na tělo a další. V Klubu cestovatelů bude možné v říjnu
a listopadu zhlédnout výstavu
Libora Foltýnka, který se fotografování orientálních představení
věnuje již nějakou dobu. Páteční
večer festivalu je věnovaný programu „Openstage“ v klubu Two
Faces, který je přehlídkou tanečnic a souborů především z České
republiky. Taneční program je
doplněný o bazary s novým orientálním zbožím všeho druhu od
oblečení po luxusní parfémy.
Víkend pak patří hlavnímu programu, a to jsou semináře
s odborníky ve studiu ZEN, kde
bude možné vyzkoušet nejrůznější taneční techniky, a v sobotu
večer následuje v Divadle Bolka
Polívky hlavní vyvrcholení festivalu – tanečně-divadelní představení, kde se představí všichni

uznávaní hosté festivalu, např.
Mercedes Nieto z Maďarska,
Jamilah z Polska, Osama Farag
z Egypta nebo Yalia z Rakouska.
Představení je koncipováno jako
tanečně-divadelní a tvoří tak
vyváženou podívanou pro fanoušky tance i pro jejich doprovod, který ocení vtipné scénky mezi tanci.

Celé představení tvoří příběh,
scénky tématicky uvádějí tance,
a proto se nemusí bát přijít
i laik, kterému výrazy jako Saidi,
Raks Sharki nebo Ghawazee
nic neříkají. Více na www.festivaltance.com.


(red)
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říjen 2011

říjen 2011

sobota 1. října, 10.15 a 15.30 hod.
Bořík a spol. – Dětská dílna

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

pondělí 3. října, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy

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

úterý 4. října 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy
úterý 4. října 19.00 hod.
Improvizační večer
pondělí 10. října 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!

sobota 29. října, 10.15 a 15.30 hod.
Čarodějův učeň
neděle 30. října, 10.15 a 15.30 hod.
Kolotoč
pondělí 31. října, 9.30 hod.
Manon Lescaut

Změna programu vyhrazena!
úterý 11. října, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
úterý 11. října, 19.00 hod.
Večer scénického čtení
středa 12. října, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
čtvrtek 13. října, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
pátek 21. října, 8.30 a 10.15 hod.
Bitva u Lipan – Divácký seminář

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

Divadlo

podporuje

úterý 4. října v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku?
Setkání začínajících i pokročilejších
literátů

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

středa 5. října v 19.30 hod.
GROOVEY, NEBEZTEBE a hosté
Akustický koncert

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

čtvrtek 6. října v 19.30 hod.
CESTA Folk, spirituály
úterý 11. října v 19.30 hod.
Žofie KABELKOVÁ & Jana ŠTEFLÍČKOVÁ
Dvojkoncert písničkářek nastupujících
nové generace
středa 12. října v 19.30 hod.
D.N.A. a hosté
Mladá folková kapela
čtvrtek 13. října v 19.30 hod.
LaMancha a hosté
Enjoy it
úterý 18. října v 18.00 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Led Zeppelin-rockoví věrozvěsti
středa 19. října v 19.30 hod.
ORION a hosté
Večer trampské hudby
čtvrtek 20. října v 19.30 hod.
MEGAFON
Acappella&rock, Adam Hromčík, Petr
Ševčík & spol.

čtvrtek 27. října v 19.30 hod.
ÚLETY
Folk

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

Autorizovaný servis a prodejce vozidel

www.autonova.cz
Autonova Brno, spol. s r.o., Masná 20, 602 00 Brno, tel. 543 424 211

VETERINÁRNÍ
ORDINACE DENNY
 Po–Pá 9–12, 15–19
 Ne 18–20
543 212 414
www.dennyvet.cz

Bus 49, 50 – zast. Horní Heršpice
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

Revoluční výuka ANGLIČTINY PRO DĚTI
od 2 do 8 let v prostorách Mateřského Centra
Sedmikráska, Oblá 51, Brno-Nový Lískovec.
Přihlaste se na ukázkovou hodinu ZDARMA.
Více informací: www.anglictina-zuzu.cz
Mob: 733 199 594

Největší prodejní galerie brýlí v ČR
Platinium Brno,Veveří 111

Ambulance
bolesti

Více než 7 000 brýlových obrub
Nejlevnější kontaktní čočky
Měření se zárukou spokojeného vidění

MUDr. Marek Hakl, PhD.
Léčba všech
bolestivých stavů
tel.: 733 239 883

Nová kolekce značky Slights na pobočce Veveří 111
* brýle z jednoho kusu titanu
* hmotnost pouhých 5 gramů
* ohromující ohyb stranic
ZAVÁDĚCÍ CENA
* nemají žádné panty
Akce platí do 30. 10. 2011

MUDr. Eva Kynclová
Akupunktura
tel.: 739 700 768
Dělnická 53, Brno-Komín
www.bolestbrno.cz
Na zastávce Svratecká,
tram. 1, 3, 11.

Navštivte nás!

Veveří 111, BRNO Nádražní 10/12,BRNO Křenová 71, BRNO Helfertova 7d, BRNO
www.ocnistudio.cz
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