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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
V polovině června vyvrcholila na mnoha místech
v Brně akce Brno – město uprostřed Evropy. Program na náměstí Svobody měl tradičně pod patronátem Český rozhlas Brno, který pozval na hlavní scénu desítky zajímavých účinkujících. Brněnští
rozhlasáci připravili také koncert Daruj krev s Českým rozhlasem Brno a třešinku na rozhlasový dort
dodali v podobě živých přenosů. Jako poděkování
nejstarší, největší a především nejposlouchanější
regionální stanici Českého rozhlasu za tuto prezentaci akce Brno – město uprostřed Evropy přinášíme rozhovor s jednou z reprezentantek Českého rozhlasu Brno, která byla u toho. Jmenuje
se Marcela Vandrová.
Pokrač. na str. 15
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Léto patří odpočinku

Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed,
opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision
Vítězství v evropské soutěži Schoolovision
2011 opět patří žákům ze základní školy
Husova. Mezi čtyřiatřiceti zeměmi nejvíce
zaujal právě jejich videoklip k písničce
o jaru.
Děti ze základní školy Husova znovu vyhrály
3. ročník evropské internetové soutěže Schoolovision 2011, která je pořádána od roku 2009
v rámci projektů eTwinning.
Tento těžko uvěřitelný kousek se brněnským
zpěváčkům z Husovky (Rašínky) povedl již
podruhé, a tak v tvrdé konkurenci opět dosáhli
v soutěži o nejlepší dětský eurosong na vítězství. A získali tak první místo pro Českou
republiku.
Každý rok má vybraná škola z jednotlivých
evropských zemí za úkol nahrát libovolnou
Zveme občany na
7. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu dne

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

písničku a natočit k ní videoklip. Pro děti a učitele to znamenalo spoustu příprav a zkoušení,
ale také zábavy a radosti ze zpěvu i tance.
A toužebného očekávání. „Vždyť naše děti
jsou už téměř profesionálové, kteří se v nahrávacím studiu nebo před kamerou cítí jako ryby
ve vodě. Sláva jim ale přesto ještě nestoupla
do hlavy, i když důvod by k tomu jistě byl. Již
v roce 2009 totiž suverénně vyhrály 1. ročník
této soutěže s písničkou Hejkal a jen o rok
později skončily na 2. místě s originální písní
Drak, kterou přímo pro ně složila brněnská
kapela Suzaplay,“ pyšní se učitelé školy.
Letos se svým hudebním videoklipem soutěžilo celkem 34 zemí Evropy. A Česká republika
opět zvítězila. Protože videoklip k písničce
o jaru se světu líbil a melodii refrénu si teď
broukají všechny děti zúčastněných škol, pro
které už dnes snad bude jednodušší najít na
mapě Evropy Českou republiku i město Brno.
Na druhé místo se zařadilo Německo, třetí
místo obsadilo Polsko, čtvrté Estonsko a páté
místo patří Walesu.
Pokračování na straně 13

a relaxaci. A naše městská
část se snaží, aby si tímto
způsobem horké měsíce
užili i ti, kteří léto tráví
v Brně. Proto už podruhé
v areálu našeho koupaliště
pořádáme sérii koncertů
Hudební léto na Kraví hoře. Program, který
najdete na straně 8 tohoto čísla zpravodaje,
nabídne například vystoupení Lenky Dusilové, Hradišťanu Jiřího Pavlici či Terezy Černochové. Nadto se na Kraví hoře již podruhé
uskuteční klání hezkých dívek a žen – soutěž
Face & Charm. Příjemně by mělo být
i v samotném srdci Brna – na náměstí Svobody je opět v provozu zóna rekreace, odpočinku, občerstvení, volnočasových, kulturních
a sportovních aktivit, které říkáme Beach
Point. Na své si zde přijdou rodiče s malými
dětmi, sportovci, stejně jako milovníci míchaných koktejlů, ale i hudební fanoušci. Jak je
vidět, chceme, aby byl život v naší městské
části pestrý a atraktivní po celý rok, a tedy
i v jinak poklidném létě. A doufám, že si
z nabídky aktivit vyberete. Přeji vám všem
příjemné léto, dětem vydařené prázdniny
a dospělým bezstarostnou dovolenou!

Mgr. Libor Šťástka,
starosta
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Akce radnice

Poslední květnový víkend patřil na Kraví hoře díky radnici městské
Poslední květnový víkend byl opět
plný zážitků pro malé i velké, které
připravila radnice městské části
Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko.
V sobotu 28. května se v areálu
koupaliště na Kraví hoře konal
druhý ročník akce Integrovaný
záchranný systém nejen pro
děti a Bezpečiáda Brna-střed.
Návštěvníci si mohli i přes nepříznivé počasí prohlédnout techniku
Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje, Hasičského záchranného sboru Jihomorav-
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ského kraje, Městské policie Brno,
městského ředitelství Policie ČR
a Vodní záchranné služby ČČK
Brno-střed a zábavnou formou se
seznámit s jejich činností.
V neděli 29. května proběhl třetí
ročník Cyklohrátek na Kraví hoře.
Hlavních závodů se zúčastnilo 96
dětí a 11 dospělých, 63 dětí pak
soutěžilo v „miminkovské časovce“. Nadto si všichni zúčastnění
mohli ověřit své schopnosti při jízdě zručnosti, obdivovat dovednosti mladých biketrialistů a různé
cyklistické speciality.
 (red)

Akce radnice

části Brno-střed záchranářům, bezpečnosti a cyklistům
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Akce radnice

Na náměstí Svobody zavítal sport, tanec a zdravý životní styl

Ve dnech 19.–22. května uspořádala radnice městské části
Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko první ročník
Sportovních dnů na náměstí
Svobody.

„Návštěvníkům akce jsme nabídli
osvědčený koncept – tedy stánkový prodej a doprovodný program na pódiu. Zájemci si mohli
zakoupit například sportovní výživu, doplňky stravy, ovocné šťávy,

džemy bez přidaného cukru,
sypané čaje nebo bylinné masti.
Prostor na pódiu si rozdělila
především fitka a taneční studia,“
řekl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.

Na podzim proběhne na náměstí
Svobody druhý ročník Festivalu
v centru dění a v prosinci již tradičně Vánoce na Zelňáku.


(red)

Stalo se v naší městské části

Centrum pro rodinu a sociální péči zvalo na Den otevřených dveří

Již počtvrté se v pátek 13. května uskutečnil v Centru pro rodinu a sociální péči na Josefské 1
„Den otevřených dveří“.
Klienti a příznivci této organizace
si prohlédli všechny prostory, ve
kterých probíhají jednotlivé programy. Např. velký sál v přízemí,
vybavený různým cvičebním nářadím a pomůckami, kde se odehrávají cvičení rodičů s dětmi,
seniorská cvičení, orientální tan-

ce a cvičení pro těhotné maminky.
Cvičí zde také maminky po porodu, probíhají kurzy pilates, bodyform a masáže kojenců.
Programy pro seniory jsou soustředěny do dalšího sálu, ve kterém mohou navštěvovat – „Klub
aktivních seniorů“, trénink paměti,
jazykové kurzy, besedy, promítání
filmů. V počítačové učebně se
široká veřejnost učí základům
práce s počítačem a dalším tématickým okruhům z oblasti infor-
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mačních technologií, denně je
k dispozici internetová klubovna.
Přednáškový sál slouží programům pro rodiny, probíhají zde různé semináře, rodičovské skupiny,
besedy, lektorské kurzy.
Recepce v přízemí zajišťuje přihlašování klientů na jednotlivé
programy a podává o nich
podrobné informace. Příchozí
rodiče mohou využít prostor Family Pointu k přebalení a nakojení
miminka a v případě potřeby

i zprostředkování poradenství.
Návštěvníci Dne otevřených dveří
měli možnost dozvědět se vše
o programech Centra pro rodinu
a sociální péči a seznámit se
podrobně s provozem organizace. Nechyběly soutěže pro děti
a tvořivý koutek pro nejmenší.
Zájemci o program se mohou
obrátit na pracovnice recepce na
tel.: 542 217 464. Další informace
na stránkách www.crsp.cz.

(red)

Stalo se v naší městské části

Lidový skřivánek a Barevný svět v Mateřském centru Kuřátka

Jako ptáčci zpívaly děti na
10. ročníku soutěžní přehlídky
Lidový Skřivánek ve dnech
3.–4. května. O pár dní později
se slavil 11. ročník Barevnějšího světa.

kala MŠ Biskupská pod vedením
Naděždy Mlčůchové a MŠ Hudcova s doprovodem Ondřeje
Špačka. Platinového Lidového
Skřivánka za skupinový zpěv
obdržela ZŠ Přemyslovo náměstí

Děti z MŠ a ZŠ 1. a 2. tříd se představily v sále Břetislava Bakaly na
Žerotínově náměstí v úterý a ve
středu 3.–4. května.
Sálem zněly české a moravské
lidové písničky. Soutěžní přehlídky se zúčastnilo na 270 dětí, z 16
MŠ a 12 ZŠ města Brna. Mezi
sólisty zazářil a titul Lidového Skřivánka získal Adam Trávníček
a Malého Lidového Skřivánka
Jakub Syrek z MŠ Bellova.
Malého Lidového Skřivánka za
skupinový zpěv zaslouženě zís-

a Zlatého Lidového Skřivánka si
odnesla ZŠ Slovanské náměstí.
Soutěžící přišel pozdravit mezi
jinými i starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Děti předvedly velmi vyrovnané
výkony, a tak porota neměla lehkou práci. Dá se říci, že vyhrály
všechny zúčastněné děti, rodiče
i pedagogové, kteří si svůj život
zpestřují lidovou písničkou. Mnoho dětí mělo také krásné lidové
kroje a bylo možné slyšet pestré
hudební doprovody, housle, klavír, harmoniku, flétny, violu atd.
Odměnou pro všechny děti bylo
představení dramatického studia
Kuřátka s příběhem Louskáček
pod vedením Simony Nyitrayové
z JAMU Brno.

Slovem přehlídku provázela
moderátorka a zpěvačka Viktorie Ingerlová z gymnázia na
tř. Kpt. Jaroše. Všechny děti si
odnesly medaile, věcné ceny
a pěkné zážitky. Oba dva dny přehlídky přinesly poznání, že lidová
písnička je na Moravě stále živá
a děti ji rády zpívají. V této přehlídce nejde jen o to upozornit
na talenty, ale především o to,
umožnit vystupujícím se představit, ukázat co umí, motivovat
je ke zpěvu lidových písní, připravit a umožnit dětem i dospělým den plný zážitků a vzpomínek.
Soutěž Lidový skřivánek pořádalo
MC Kuřátka ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem
města Brna, Statutárním městem
Brnem a městskou částí Brno-střed.
Na Den matek, 8. května, připravila Kuřátka již 11. ročník tradiční
akce Barevnější svět – malování

na chodníku na Moravském
náměstí.
Na chodníku byly připraveny
čtverce s čísly. Každé příchozí
dítě dostalo přidělenou část chodníku a zaregistrovalo se. Děti
malovaly obrázek na volné téma.
Po dokončení obrázku děti soutěžily na připravených stanovištích, kde házely na cíl, skládaly
puzzle, procházely si slalom,
malovaly, vyráběly mamince
dárek, řešily jednoduché hádanky. Za splněné úkoly sbíraly korálky a na konci stezky na ně čekaly
odměny. Připravené byly vizážistky, které tvářičky dětí měnily ve
zvířátka nebo pohádkové postavičky.
V 16.00 hodin proběhlo vyhlášení
všech malých přítomných malířů
a všichni dostali dárky, diplomy
a medaile.


(red)
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Stalo se v naší městské části

Sedmý ročník Brněnské muzejní noci zaznamenal téměř 150 tisíc vstupů
Díky bohatému programu sedmého ročníku Brněnské muzejní noci
se jihomoravská metropole stala
v sobotu 14. května městem žijícím kulturou.
Tisíce lidí se nenechaly odradit počátečními dešťovými přeháňkami,
využily nabídky šestnácti pořádajících institucí a vydaly se na prohlídky
expozic po setmění, do výtvarných
dílen, na výstavy, koncerty, přednášky, divadelní představení a mnoho
dalšího, co jednotlivé instituce bezplatně svým návštěvníkům nabídly.
Kouzlo jedinečné akce přilákalo do
víru dění velké množství návštěvníků,
kteří si chtěli vychutnat jedinečnou
atmosféru Brněnské muzejní noci,
takže počet vstupů do všech institucí

čina a z Dolního Rakouska, kteří
navštívili Brněnskou muzejní noc
v rámci rozjíždějícího se projektu
přeshraniční spolupráce Porta culturae. A jako vždy pracovní nasazení
a profesionalita mých kolegů
v Moravské galerii v Brně i v dalších
pořádajících institucích, se kterými
muzejní noc pořádáme,“ zhodnotila
letošní muzejní noc zástupkyně ředitele Kateřina Tlachová.
Všem pořadatelům nezbývá než
věřit, že se lidé budou do muzeí
a galerií vracet i v průběhu celého
roku. Zpětná vazba a ohlasy na práci
muzeí a galerií byly také hlavním
motivem letošní Brněnské muzejní
noci. Letošní podtitul „Povídejte, zajímáte nás“ vybízel návštěvníky, aby
se vyjádřili k práci muzeí a galerií

Koncert barokní hudby rozezněl kostel
Nanebevzetí Panny Marie

dosáhl téměř čísla sto padesát tisíc,
a Brněnská muzejní noc se tak může
směle rovnat desítkám evropských
metropolí, jejichž muzea se v sobotu
večer také otevřela svým příznivcům.
„Mám velkou radost z toho, že Brněnská muzejní noc se za sedm let stala
pojmem, který není třeba objasňovat,
svátkem muzeí a kultury, který si
mnozí Brňané už víceméně automaticky zaznamenávají do svého květnového kalendáře. Každoročně si
vychutnávám opojnou atmosféru
v ulicích Brna během muzejní noci,
kterou nezkalí ani případné fronty.
V letošním roce mi udělalo velkou
radost hned několik věcí – ochota
desítek dobrovolníků podílet se na
přípravách a zajištění akce bez nároku na odměnu, zájem návštěvníků
z větší či menší dálky, který jsme
zaznamenali díky emailům a který
svědčí o renomé Brněnské muzejní
noci (návštěvníci z Frýdku-Místku či
profesorka se studenty z Ostrova, ale
také řada studentů a zahraničních
návštěvníků města). Uznání od kolegů z Jihočeského kraje, kraje Vyso-

pomocí ankety (v tištěné i elektronické podobě), reagovat ovšem mohli
i ve všech zpřístupněných budovách,
kde byl pro jejich názory vytvořen
prostor.
Novinkou Brněnské muzejní noci
2011 byla speciální akce Čekovací
muzejní noc v Brně, která přilákala
více než padesát účastníků. „Přihlášení do Čekovací muzejní noci v Brně
sdíleli svou polohu, fotografie i své
dojmy na sociálních sítích. Většina
jich byla z Brna a okolí, ovšem přijeli
také účastníci z Prahy nebo Ostravy.
Čekovací muzejní noc v Brně se dle
českého žebříčku Klaboseni.cz stala
nejzmiňovanějším sobotním tématem na sociální síti Twitter a překonala
dokonce i hokej. Akci hodnotíme jako
úspěšnou a příští rok čekáme větší
účast,“ uvedl za organizátory Čekovací muzejní noci v Brně Martin
Hassman, který také dodal, že v příštích letech počítají s využitím dalších
technologických novinek, které se
objeví.

(red)
Foto: archiv MG
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V rámci cyklu koncertů souboru Musica Poetica Baroko
v evropských zemích se
uskutečnila hudební akce
dne 10. dubna.
Na programu koncertu byla
duchovní hudba Antonia Vivaldiho, od jehož smrti letos uplyne 270
let. Koncert zazněl v prostředí
naprosto korespondujícím s charakterem hudby – v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) ve
stylu vrcholného baroka v podání
specializovaného souboru staré
hudby Musica Poetica, rozšířeného o několik hostujících hudebníků.
Duchovní díla Vivaldiho reprezentovalo v první polovině koncertu
dramatické motteto Longe mala
a Sinfonia Al santo sepolcro, která
ztvárňuje hudebními prostředky
okamžik, kdy ke hrobu Krista přicházejí ženy, aby nabalzamovaly
jeho tělo, a jsou u prázdného hrobu pozdraveny andělem.
Vivaldiho duchovní skladby
doplnila virtuozní houslová Sonata
č. 6 A dur Archangela Corelliho
v podání Evy Kalové. Stěžejním
dílem koncertu ale bylo Vivaldiho

dílo Stabat Mater pro alt (Jana
Janků) a smyčcový soubor. Dílo
vzniklo roku 1712 jako nová hudba
na tehdy ještě neoficiální církevní
text (sekvence Stabat Mater
pochází ze 13. století a jejím autorem je františkán Jacopone da
Todi). I po téměř 300 letech ale
tato hudba neztratila nic ze své
působivosti a obraz Matky stojící
pod křížem je ve Vivaldiho zhudebnění stále živý. Koncert podpořila městská část Brno-střed,
statutární město Brno a Nadace
Život umělce. Soubor Musica
Poetica připravuje na letošní podzim hudebně dramatický večer
Italské inspirace aneb Händel
v Itálii. Zábavnou jevištní formou
se v něm pokusí skloubit hudbu
barokní s moderní hudbou barokem inspirovanou. V roli Händela
se představí recitátor souboru Igor
Dostálek. Více na
www.musicapoetica.wz.cz.

(red)

Akci

podpořila

Stalo se v naší městské části

Mezinárodní stepařský festival vyprodal Divadlo Bolka Polívky

Na druhém ročníku Mezinárodního stepařského festivalu stepovali několikanásobní mistři
světa ze Švýcarska Costel
a Dorel Surbeck.
Na druhý ročník Mezinárodního
stepařského festivalu Brno 2011
se začátkem dubna sjeli stepaři
z celé České republiky, ale i Slovenska a Polska, aby si zastepovali
s několikanásobnými mistry světa
ze Švýcarska Costelem a Dorelem
Surbeck, s průkopníkem českého
stepu, pětasedmdesátiletým Radkem Balašem, s nejmladší účastnicí festivalu, sedmiletou Bětkou
Zapletalovou nebo mistryněmi světa ve stepu z Brna z pořádajícího
Tanečního studia NO FEET.
Všechny tyto hvězdy se účastnily
jednotlivých akcí festivalu jako byl

open air performance padesáti
stepařů na Moravském náměstí,
promo akce v Knihovně Jiřího
Mahena v Brně, přednáška o historii stepu v Kavárně Trojka, stepařský jam s živou muzikou v Metro Music Baru, lekce stepu pro
veřejnost zdarma, stepařský
seminář se zahraničními lektory
nebo Velká stepová show v Divadle Bolka Polívky.
Festival navštívilo více než 800
diváků, z toho přinejmenším 150
stepařů všech věkových kategorií. V rámci festivalu se konala také
lekce stepu pro nevidomé a zrakově postižené zdarma, kteří se
měli možnost naučit základy stepu včetně krátké stepařské choreografie. Účastníci této lekce byli
z programu naprosto nadšení
a dle zástupkyně Ústavu sociální

péče pro zrakově postižené
v Brně-Chrlicích paní Jitky
Kozumplíkové se už všichni těší
na další příležitost zastepovat si.
Největšími úspěchy festivalu byl
bez pochyby stepařský jam a Velká stepová show. Na stepařském
jamu vystoupili jako hudební
doprovod Big band Zdeňka Treblíka ze Smetanky, čítající na dvacet členů a brněnští rockoví muzikanti. Kromě nich se sešlo více
než dvacet stepařů, kteří improvizovali, jamovali, tančili, bavili se,
ale bavili i diváky, kteří zatím
podobnou akci neměli příležitost
v České republice vůbec vidět.
Česká premiéra dopadla skvěle
a sto diváků, kteří se jí účastnili,
odcházeli s úsměvem na rtech
a velkým kulturním zážitkem.Velká
stepová show, která 10. dubna

v Divadle Bolka Polívky zakončila
festival, byla již týden před akcí
naprosto vyprodaná. Organizátoři
museli tedy dokonce přistavovat
židle, kam se dalo, aby se zájemci
na show dostali. Největší atrakcí
byli stejně jako loni švýcarští bratři
Costel a Dorel Surbeck. Jejich dvě
bezmála desetiminutová vystoupení sršela tancem, rytmem, ale
i vtipem a zábavou. Obecenstvo si
je vytleskalo zpět nejméně třikrát
a i na konci vystoupení to byli právě
oni, kteří se „museli“ nejvíce klanět.

(red)

Akci

podpořila

Galerie Vaňkovka měla na interaktivní výstavě mluvící roboty

Od 21. května do 4. června
představila brněnská Galerie
Vaňkovka minulost, současnost i budoucnost robotiky.
Na interaktivní výstavě s názvem
Století robotů se zájemci dozvěděli úsměvné detaily o předchůdcích dnešních počítačů i co

všechno dnes již roboti v průmyslu a ve vesmíru umí. Návštěvníci
měli možnost porovnat dokonalost humanoidní ruky nebo robota
BENa s vlastním originálem.
Roboti v Galerii Vaňkovka mluvili,
mrkali a zájemci měli šanci si vlastního robota také sestavit.
Součástí výstavy byla interaktivní

dílna, kde si denně pod vedením
zkušených lektorů mohli příchozí
vyzkoušet, jaké to je být konstruktérem robotů a experimentovat
s robotickou stavebnicí.
V rámci výstavy Století robotů byly
veřejnosti představeny žhavé
novinky od studentů VUT v Brně.
„Naše univerzita vystavuje pře-

vážně na odborných akcích, proto
bereme Století robotů jako výbornou příležitost, kde můžeme ukázat veřejnosti, co zůstává skryto
v laboratořích fakult,“ řekl k zahájení výstavy prorektor pro vnější
vztahy VUT v Brně doc. MgA. Petr
Kvíčala.

(red)
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Divadlo Feste zahrálo ve vypuštěném bazénu na Kraví hoře

V úterý 17. května se nezasvěcenému návštěvníkovi bazénu
Kraví hora naskytl zvláštní
pohled. Navzdory chladnému
počasí a večerní hodině se
u vstupu do areálu venkovního
koupaliště tlačila dlouhá fronta.
Na divadelní představení.
Ještě nenapuštěný venkovní
bazén zaujal Divadlo Feste, které
na koupaliště přineslo jeden ze
sedmi večerů současné balkánské dramatiky festivalu Yougo!2011. V režii uměleckého šéfa
Divadla Feste Jiřího Honzírka se
před zraky festivalového publika

odehrálo scénické čtení prvního
překladu textu současné chorvatské autorky Niny Mitrović
s názvem Tahle postel je příliš
krátká a nebo Jen fragmenty (překlad Hasan Zahirović a Jana Cidlerová).
Bazén se stal jevištěm osmi studentů herectví JAMU, kteří scénické čtení pro YOUGO!2011
nastudovali. Příliš krátkou postelí
jim byla modrá skluzavka,
z vodotryskového hříbku byl
rázem bar, z brouzdaliště obývací pokoj – všední vybavení
bazénu se rozehrálo v neobvyklých situacích a stříbrné odha-

Soutěž krásy FACE&CHARM
se po roce vrací na Kraví horu
Sportovní a rekreační areál
Kraví hora vyhlašuje druhý ročník soutěže krásy pro ženy
a dívky.
Soutěž je určena pro dívky ve
věku 14 až 18 let (FACE) a ženy
ve věku 19 až 35 let (CHARM),
které žijí aktivním životem, zajímají se o dění kolem sebe, ovládají světové jazyky, mají další
dovednosti a k tomu také smysl
pro soutěživost, humor a zábavu
atd.
Na rozdíl od minulého roku se
mohou zájemkyně registrovat
také přes internet. Pokud však dají
přednost osobnímu setkání
v areálu koupaliště, organizátoři
na ně čekají každý čtvrtek a pátek
od 22. června do 22. července
vždy od 11.00 do 18.00 hodin.
Z přihlášených soutěžících bude
odbornou porotou vybráno 16

dívek a žen z každé kategorie,
které postupují do semifinále.
V tomto kole bude profil a fotografie semifinalistek umístěn na
webu vyhlašovatele a o jejich dalším postupu do finálového kola
rozhodne veřejnost formou internetového hlasování.
Pět dívek a žen z každé kategorie
s nejvyšším počtem hlasů ze semifinálového kola se utká o prvenství
v kategoriích Face a Charm na
slavnostním finálovém večeru
18. srpna. Finalistky se nebudou
prezentovat tzv. volnou disciplínou,
ale odborná porota bude hodnotit
zejména způsob vystupování
v kombinaci se zajímavou tváří
a kouzlem osobnosti.
Pro vítězky jsou připraveny hodnotné ceny. Více na stránkách
www.kravihora-brno.cz
a info@saxxmodels.com.

(red)
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lené dno odráželo hru světel
a stínů.
Ačkoli text mladé autorky řeší
témata života ve společnosti zotavující se z války, příběhy svých
postav vypráví s vtipem a nadhledem. Stejně tak odlehčil její text
režisér Jiří Honzírek. Herci si
neobvyklé jeviště vychutnávali
bosky, v plavkách – jen občas
v županu – a nezapomínali se
natírat krémy na opalování. Představení si ale užili hlavně diváci –
kdy se jim naskytne příležitost roz-

jímat se skleničkou vína u divadla
ve vypuštěném bazénu?
Festival Yougo!2011 Divadla Feste představuje nejen novou balkánskou dramatiku, ale také
zajímavá brněnská místa – následující čtení se odehrálo
7. června na střeše multikulturního centra Stadion na Kounicově.
Festival probíhá po prázdninové
pauze až do prosince, zavítá i do
brněnského podzemí.

(red)
Foto: Jakub Jíra
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Zadluženost sociálně vyloučených a pomoc při hledání práce
řeší nový projekt příspěvkové organizace městské části Brno-střed
Správa nemovitostí městské
části Brno-střed spustila
v květnu tříletý projekt. Jeho
cílem je řešit předcházení dluhů u sociálně slabších obyvatel, které vznikají při placení
nájemného, a pomoc při hledání práce.
Správa nemovitostí městské části
Brno-střed zahájila projekt
s názvem „Správa nemovitostí –
prevence zadlužení a další podpůrné činnosti“, spolufinancovaný
z fondu ESF a ze státního rozpočtu. Projekt je podpořen v rámci
19. Výzvy Operačního programu
EU s názvem Lidské zdroje
a zaměstnanost, Oblast podpory
– Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.

„Hlavním cílem projektu je podpora společenské integrace obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Brně.
Zlepšit by se měly služby týkající
se oblasti bydlení, pracovních příležitostí, oddlužení a prevence
zadlužování a zvýší se schopnosti
Romů pro úspěšný život ve společnosti,“ uvedla ředitelka Správy
nemovitostí městské části Brno-střed Bc. Marie Hanáková.
Projekt je společnou akcí správy
nemovitostí a občanského sdružení IQ Roma servis a příspěvkové organizace DROM. „Oba tito

partneři jsou v problémové lokalitě brněnského ,Bronxu‘ již dobře
zavedeni a mají důvěru u svých
klientů,“ vysvětlila Hanáková.
Správa nemovitostí zajišťuje
v rámci projektu zejména dluhové
poradenství a pracovní rehabilitaci.
Nájemníci obecních bytů z nejnižších sociálních skupin často
nemají dostatečné vzdělání,
pomoc proto spočívá v poskytování bezplatného poradenství
ohledně problémů s bydlením.
Pomoc je poskytována v úředních
hodinách v kanceláři správy
nemovitostí na nám. 28. října
nebo i přímo v domácnostech
nájemníků.
„Smyslem je zejména zachytit již
počínající problémy s placením

nájemného a služeb spojených
s užíváním bytu a včasnou prevencí zamezit hrozbě zadlužení
a následné ztráty bydlení,“ objasnila ředitelka.
Další z pomocí je tzv. pracovní
rehabilitace. Prostřednictvím dodavatelských a spolupracujících
firem se budou hledat pracovní
příležitosti pro obtížně zaměstnatelné obyvatele řešené lokality.
Většinou se jedná o nekvalifikované nezaměstnané, dlouhodobě
evidované na úřadě práce. K nabízeným pracím bude například
patřit vyklízení společných pro-

stor, dvorů a sklepů, pomocná
zednická výpomoc nebo jednoduchá údržba.
„Prvotní nabídka práce je sice příležitostná, ale v případě spokojenosti zaměstnavatele může být
opakovaná, do budoucna i na stabilní pracovní poměr,“ řekla Hanáková. Výkon práce je v místě bydliště nebo jeho nejbližším okolí.
Nově zaměstnaní jsou tedy kromě
zvýšení finančních příjmů motivováni také zlepšením čistoty
a kvality bydlení v doposud problémových domech.
Partnerské neziskové organizace
tyto aktivity doplňují a rozšiřují
o doprovodný sociální program.
V rámci něho poskytují širší poradenství, doprovody na instituce,
asistenci při práci s dokumenty
a podporu v obtížné sociální nebo
rodinné situaci.
Veškeré aktivity probíhají na
základě dobrovolnosti. „Služba je
nájemníkovi nabídnuta a je na
jeho rozhodnutí, zda, případně
v jakém rozsahu, ji využije. Práce
s klienty probíhá dle postupů, které vychází z mnohaleté praxe,
a z požadavků zákona o sociálních službách. Pracovník s klien-

tem uzavírá zakázku, sestavují
individuální rozvojový plán, který
průběžně vyhodnocují,“ dodala
Hanáková.
Spolupráce je založena na komplexním přístupu. Kromě bydlení
se nájemníkům pomáhá v dalších
oblastech, jako je hledání zaměstnání za účelem zvýšení příjmů,
řešení zadluženosti, zvýšení kvalifikace, poradenství v oblasti
sociálního systému, podpora
v uplatňování práv klientů atd.
„Věříme, že právě zahájený projekt se podaří úspěšně realizovat
a po třech letech jeho plánovaného trvání pocítí nejen stálí obyvatelé, ale i návštěvníci v současnosti problémové lokality zlepšení
čistoty, bezpečnosti a celkového
klimatu v místě,“ uvedla k plánům
ředitelka příspěvkové organizace.
Zájemci o některou z aktivit nabízených v rámci projektu „Správa
nemovitostí – prevence zadlužení
a další podpůrné činnosti“ se
mohou obracet na Správu nemovitostí městské části Brno-střed,
nám. 28. října 9; IQ Roma servis,
Cejl 49 nebo na DROM, Bratislavská 41.

(red)
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Informace z radnice

Nový park a „kruháč“ na Žlutém kopci. Rozhodněte o jejich podobě

Vážení čtenáři,
v tomto vydání zpravodaje bych
vás rád informoval o připravované
rekonstrukci Vaňkova náměstí
a vrcholku Žlutého kopce. Jedním
z bodů programového prohlášení
Rady městské části Brno-střed je
vybudování parku na Žlutém kop-

ci. Započetí prací donedávna bránila probíhající dostavba Masarykova onkologického ústavu.
V současné době jsme však již
díky dohodě s ústavem mohli
zahájit přípravu akce, kterou
chceme rozšířit o rekonstrukci
Vaňkova náměstí.

Půlkruhově uspořádané Vaňkovo
náměstí je významným kompozičním prvkem unikátní urbanistické struktury Masarykovy čtvrti,
problémem je však dopravní
situace, a tu je třeba řešit v první
řadě. Za nejvhodnější a v minulosti již prověřované řešení pokládám umístění kruhové křižovatky,
na niž by měly navázat zelené plochy a výsadby.
Nevyužitý rekreační potenciál
města představuje navazující
vrchol Žlutého kopce s významným krajinným prvkem Helgoland. Územní plán města Brna
počítá s propojením vrcholu parkovou zelení až k Hlinkám
a s vybudováním lanovky tvořící
spojnici Brněnské veletrhy –
Masarykova čtvrť. V první etapě
však chceme upravit především
území Žlutého kopce navazující
na Vaňkovo náměstí a Masarykův
onkologický ústav. Výsledná

podoba musí v maximální podobě
vyhovovat především vám,
budoucím uživatelům, a proto
jsme připravili tuto anketu.
Vyplněné anketní lístky, ale i další
návrhy, náměty a připomínky
můžete zasílat poštou na adresu:
Úřad městské části Brno-střed
Oddělení kanceláře starosty
a vnějších vztahů
Dominikánská 2
601 69 Brno
Anketu můžete také vyplnit na oficiálních webových stránkách radnice www.stred.brno.cz.


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





ANKETA: Budoucí podoba parku na Žlutém kopci
Jaká funkce parku by měla převažovat?

Jaký typ herního prvku byste v parku uvítali?

klidové korzo

pétanquové

sportovně-rekreační

posilovna pro seniory

společenské (parkové náměstí)

žádný

Mělo by být v prostoru dětské hřiště?

Prostor náměstí a jeho jižní stranu by bylo vhodné

ne

dostavět frontou domů

ano, pouze pro děti předškolního věku

uzavřít obloukem stromořadí

ano, velké robinzonádní
Jaký by měl být charakter parku vegetace?

V prostoru kruhového náměstí, kde bude dominovat
provoz kruhové křižovatky

polostinný park s převahou stromů

je potřebné velké množství mobiliáře

trávníkové plochy se soliterními stromy

je potřeba pouze několik odpočívadel pro příležitostní

zavlažovaný rekreační trávník

střetávání
mobiliář tam nemá opodstatnění

Další etapy parku - vazba náměstí na areál BVV?
jste pro realizaci záměru lanové dráhy s vyústěním

Vnitřní prostor kruhové křižovatky má mít formu

do parku

obelisku s hodinami

ano, ale jinak

výtvarného díla

ne

okrasného záhonu

(Pozn. Vybranou možnost či možnosti prosím zaškrtněte křížkem)
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Naše školy

ZŠ Husova opět slaví své vítězství v celoevropské hudební soutěži

Pokračování ze strany 1
Videoklip vznikl za podpory Statutárního města Brna a byl natočen v brněnském ateliéru XL.

Za spolupráci při nahrávání písničky a natáčení videoklipu učitelé
a žáci ZŠ Husova děkují Petru
Němcovi. Poděkování patří také

brněnské kapele Suzaplay za
poskytnutí nahrávacího studia.
Všechny videoklipy dětí ze ZŠ
Husova je možné si prohlédnout

na stránkách školy www.zshusovabrno.cz a přispět také svým hlasem v anketě o ten nejlepší.

(red)

ZŠ Kotlářská se vydala na cestu k přírodě a oslavila Den Země

Cesta k přírodě na ZŠ Koltářská.
Před dvěma lety jsme tímto způsobem nazvali projekt, který jsme
podávali do Nadace Veronica.
Díky tomuto projektu se nám podařily získat finance, ne velké, ale
stačily na splnění přání, nápadu.
Nemusíme zdůrazňovat, že cesta
k přírodě na naší škole není jednoduchá. Je ovlivněna především
umístěním školy, které nenabízí
aktivity spojené s ochranou a poznáváním přírody. Její výhodou je
však vnitroblok a nedaleká botanická zahrada. Snažíme se tedy dětem
nabídnout vše, co nám umístění
školy dovolí, a snad se nám to
v rámci ekologické výchovy i daří.
Projekt navazuje na to, co se nám
podařilo na naší škole v minulých
letech zrealizovat. Oslavy Dne
Země, sázení vánočních jedliček,
školy v přírodě zaměřené na

témata spojená s ekologickou
výchovou, sběry druhotných surovin, oslavy Dne stromů a jiné. Před
lety se nám podařilo sehnat peníze právě z Nadace Veronica na
stoly do lesoparku, které slouží
dětem k učení i odpočinku. Koncepce lesoparku a nabídka vzrostlých stromů je fantastická
k poznávání a určování stromů ve
všech ročních obdobích. Pozorování živočichů, které obývají lesopark, rovněž není nezajímavé.
Peníze z rozvojového programu
na Podporu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) ve školách v roce 2008
nám pomohly k nakoupení literatury zaměřené na ekologii, na
poznávání přírody, k určování
rostlin a živočichů.

Práce v lesoparku
Prostor lesoparku jsme v loňském

roce obohatili o ohniště a lavice
na sezení a vybudovali jsme tzv.
bylinkovou spirálu, do které zasadíme bylinky. O ty budou pečovat
žáci naší školy. Mnohdy se s takovou činností děti doma ani ve svém
okolí nesetkají. Nově zde máme
krmítka pro ptáky, rozcestník, který
se stal ozdobou lesoparku a současně i pomůckou do prvouky
a vlastivědy. Je krásný a poučný.
Ukazuje sever, jih, východ, západ,
průměrnou nadmořskou výšku
Brna, směr a kilometráž do Prahy
a směr a nadmořskou výšku na
nejvyšší horu České republiky,
Sněžku. Dětem se rozcestník moc
líbí a určitě si budou lépe pamatovat údaje na něm umístěné.
Vždyť v Brně žijí, měly by tyto údaje znát a pamatovat si je. A co ještě
plánujeme? Nazdobíme si šedou
zeď mezi sportovištěm a lesoparkem. Dětem se bude barevná zeď

líbit a živočichům, kteří tam žijí,
obrázky vadit nebudou. V budoucnu dokončíme dendrologickou
stezku, snad se nám podaří získat
opět nějaké finance.

Vysazování jedliček
O tom, že naše škola to myslí s ekologickou výchovou vážně, svědčí
i to, že se zúčastňujeme každoročně vysazování vánočních jedliček.
Malé jedle bělokoré, které zdobily
naše třídy oVánocích, jsme zasadili
první dubnovou neděli do soběšického polesí pod vedením ZO ČSOP
Veronica, Rezekvítku, Lipky, Školního lesního podniku Masarykův
les Křtiny MZLU v Brně. A protože
nesázely jen děti z prvních, druhých
a třetích tříd, ale pomohli nám i rodiče, můžeme konstatovat, že to bylo
jedno z dalších hezkých setkání
rodiny a školy.
Pokračování na straně 14
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Naše školy
Pokračování ze strany 13

Děti z dalekých koutů světa

Také účast dětí z naší školy na jarních úklidových brigádách dokazuje
to, že vedeme naše žáky k ochraně
přírody a k poznávání přírody.
Dopoledne, které strávili třeťáci
v přírodní rezervaci na Kamenném
vrchu, bylo nejen poučné, ale
především smysluplné. S vervou
vlastní dětem uklízeli nepořádek,
který v této lokalitě nadělali její
návštěvníci.

A co všechno jsme letos 27. dubna
stihli? Žáci 1.–3. tříd se seznámili
s životem dětí stejně starých jako
jsou oni sami, žijících v různých koutech světa. Teď už ví, jak nelehký
může být život jejich vrstevníků
v Keni, Hondurasu, na Filipínách či
v Bolívii, jak vypadá jejich běžný
den. Děti z těchto států by rády
seděly v lavicích a vzdělávaly se
jako děti z naší školy. V místě, kde
žijí, je jim dobře. Mají tam své rodiče,
rodinu, mnohdy však nemají takové
podmínky ke vzdělání jako děti, které žijí v České republice. Obrazové
materiály pro tuto aktivitu nám
zapůjčila organizace Fair Trade.
Všichni čtvrťáci i páťáci se zapojili
do realizace tématu Poznáváme
svět. Na zajímavých aktivitách pracovali a rozvíjeli své vědomosti týkající se kontinentů a zemí na jednotlivých částech planety. Žáci 4. A
a 4. C vytvořili jednu třídu a zahájili
téměř tříhodinový blok prací na
interaktivní tabuli, kde si opakovali
své znalosti a zjišťovali nové informace o planetě a jejích kontinentech. Pokusili se také ve skupinkách
seřadit kontinenty podle jejich rozlohy, aniž by znali přesný údaj. Po
ukončení aktivity obdrželi od učitelů
přesnou rozlohu a přehodnotili své
původní rozhodnutí. Po diskusi žáci
přišli na to, že není nijak jednoduché
zaznamenat na mapách zakřivení
Země a že existují jiné mapy, které
zobrazují kontinenty v přesných
velikostech a poměrech mezi
sebou.Tato informace byla oceněna

Uzdravení světa
Ve středu 27. 4. jsme stejně jako
v minulých letech oslavili Den
Země.Tentokrát měl náš Den Země
motto „Uzdravíme svět aneb multikulturní den na ZŠ Koltářská“. Bylo
to hodně odvážné heslo, hodně
odvážná myšlenka, kterou se nám
podařilo naplnit na výbornou.
Dětem, pedagogům i rodičům.
V loňském roce jsme měli na Den
Země obdobné téma. Zabývali jsme
se lidmi žijícími v Africe. Letos jsme
náš zájem rozšířili na celý svět.
Generace dětí, která vyrůstá na ZŠ
Kotlářská, bude zajisté pomáhat
zlepšovat místa, kde toto pokolení
žije, ale bude také lépe rozumět
i dnešnímu globalizovanému světu.
A čemu člověk dobře rozumí, to
může zlepšovat, uzdravovat. Odvahu realizovat tak náročné téma
a zvládnout ho i ve výuce nám
dodalo zapojení do projektu „Jsme
lidé jedné Země“. Je zaměřen na
prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy
a vzdělávání.

zejména některými velice vnímavými žáky, kteří se na naší škole
vyskytují. Další jejich činností bylo
zpracování údajů, které školáci zjišťovali v průběhu měsíce dubna, kdy
nosili zajímavosti do třídy.Výsledky
svého poznání zakončili vytvořením
plakátu o zemi, kterou zpracovávali,
a následně prezentovali získané
informace svým spolužákům.

Česká republika a azyl
Druhý stupeň se rozdělil do malých
dílen. Navštívili nás lidé, kteří si prošli azylovým řízením v naší zemi
a kteří si naši zemi vybrali pro svůj
budoucí život – Morris z Demokratické republiky Kongo a Nina z Ukrajiny. Morris nadchl všechny svým
bubnováním a roztančil děti ve
všech třídách. Nina zase připravila
za vydatné spolupráce dětí klasické
ukrajinské jídlo – pelmeně. Prostřednictvím webových stránek
www.lidejednezeme.cz a programu

e-kurzu se žáci dověděli spoustu
zajímavých informací o zemích, ze
kterých Morris a Nina pocházejí.
Během dopoledne všichni ještě
stihli vyrobit spoustu krásných věcí,
které nabídli k prodeji na odpoledním jarmarku.
Odpolední dobročinný jarmark byl
vyvrcholením celého dne. Proč dobročinný? Protože z jeho výtěžku –
z peněz, které utržili žáci za prodej
svých výrobků, financujeme vzdělávání našeho adoptovaného kamaráda. S ním děti vyrůstají už pět
let, sledují jeho život, píší mu dopisy
a mají radost, když svou zásluhou
přispívají k lepší budoucnosti „našeho Bizzibua“ z Ugandy.
Co myslíte? Je nereálné, aby děti,
které toho tolik zvládnou, jednou
uzdravily svět? My věříme, že se
jim to podaří.


Mgr. Miloslava Schwabová,
ZŠ Kotlářská

Hudební festival Amari kereka představil romské písně a tance

Ve čtvrtek 26. května ožilo kulturní centrum Omega na Musilově ulici živými rytmy romských písní a tanců.
Konal se zde pod záštitou

náměstkyně primátora města
Brna Ing. Jany Bohuňovské
3. hudební festival Naše kolo –
Amari kereka.
Učitelé a asistenti ZŠ a MŠ nám.
28. října, ZŠ a MŠ Křenová, ZŠ
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a MŠ Merhautova, ZŠ a MŠ Grafická Praha a ZŠ B. Němcové Přerov vybrali ze svých řad dětí ty
nejlepší kapely a taneční soubory.
Na jevišti se vystřídaly hudební
a taneční skupiny Bongáči, Merci,
DFE, Cikáni jdou do nebe, Sovnakune chaja, Bobo a spol,
pěvecký sbor, malí bubeníci
a dokonce výborné tanečnice flamenga.
Dvouhodinová pestrá obrazová
projekce ukázek činnosti zúčastněných škol, krásně vyzdobený
sál, velká účast významných hostů města Brna, rodičů, dětí a široké veřejnosti, to všechno přispělo
k živé atmosféře a zdaru celé
akce.
Součástí festivalu byla výstava

prací žáků z literární a výtvarné
soutěže O hudbě vážně i nevážně, ve které se děti velmi citlivě
vyjadřovaly o svém vztahu k muzice.
Díky patří nejen učitelům, organizátorům a účinkujícím, ale i rodičům, kteří vnesli do celého festivalu rodinnou atmosféru.

Lukáš Severa
a Jana Šťastná,
ZŠ a MŠ Brno,
nám. 28. října 22

Zřizovatelem
škol je

Rozhovor

Vandrová: Chci se posluchačům líbit, i když mě v tom rozhlase není vidět…
Marcela Vandrová se ve svém
profilu na internetových stránkách Českého rozhlasu Brno
svěřila, že její opravdovou profesní radostí je červená ve studiu, živé vysílání a kontakt
s posluchači. K jejím největším
soukromým radostem pak patří
její dcera a přiznává, i když
taková chvála nebývá běžná, že
ke svým radostem přidává
i „svého mužského“.

Na úvod by se mohlo říct,
šťastná to žena…
A víte, že ano?! Moje profese se
stala i mým koníčkem a šťastný
ten, kterému koníček vydělává na
živobytí. Navíc jsem za ty roky
poznala řadu skutečných osobností z nejrůznějších oblastí lidského konání, které se pro mne
staly v mnoha ohledech životní
i profesní inspirací. Moje práce
mě nabíjí a dodává mi chuť do
života. Myslím si, že to ale pocítil
každý, kdo poznal, že jeho práce
má smysl. Já mám tu zpětnou
vazbu třeba v telefonátech nebo
v dopisech posluchačů, kterým
moje pořady nějakým způsobem
pomáhají. Takže to obohacování
je vlastně oboustranné. A nacházím to i ve své rodině.

Je hezké, když manželka
chválí na veřejnosti svého
muže.
V září v roce 1996 mi zjistili rakovinu. Bylo to v době, kdy jsem byla
rozvedená, ale nově a krásně
zamilovaná. Právě do svého současného manžela. Dcera byla už
velká a já se radovala, že se budu
věnovat už jen sobě. A najednou
rána palicí do hlavy. Říkala jsem
Václavovi, seber se a uteč, nebudu ti nic vyčítat. A on to neudělal.
On mi pomohl chytit tu šanci. Hodně mě tehdy podržel a i díky jemu
to dobře dopadlo. Můj muž je
neskutečně obětavý, laskavý a citlivý člověk. V současné době pracuje v Ústavu pro slabozraké
a nevidomé v Chrlicích jako muzikoterapeut. Koncertuje také se
skupinou Gajdoši, se kterou teď
natočil novou desku. Muzika je
vlastně jedna z věcí, která nás
spojuje. Někdy spolu a s jeho cimbálkou i vystupujeme. Tedy, on
zpívá a já mluvím.

Ale v mládí jste chtěla být
zpěvačkou!
Dokonce operní zpěvačkou. Našli
mi ale uzlíky na hlasivkách a já
se s kariérou operní divy musela
rozloučit. Když pak vyhlásili
v brněnském rozhlase konkurs na
redaktora, přihlásila jsem se.
Dodnes mám schovaný svůj
první, vlastně ještě zkušební rozhovor. Točila jsem ho s mým současným kamarádem, tehdy končícím studentem JAMU v Brně,
dnes slavným hercem Milošem
Mejzlíkem. Diváci televize ho znají
například ze seriálu Velmi křehké
vztahy nebo z detektivek Kriminálka Anděl.

Vzpomínáte si na svůj
první pořad?
První rok v rozhlase jsem pracovala jako asistentka režie. Prostě
děvče pro všechno. Ale nelituji
toho, byla to velmi dobrá škola.
Plánovala jsem natáčení, sháněla
herce, připravovala jsem třeba
i zvuky do her a několikrát jsem
je i sama dělala. Dvě skořápky
kokosových ořechů a cval koně
je na světě. Tedy spíše – na rozhlasovém pásu. Až po prvním
roce přišla práce redaktorská.
Mým prvním pořadem bylo tehdy
velmi oblíbené Mikrofórum.

Byl to váš nejúspěšnější
pořad?
Za těch „pár let“, co jsem v rozhlase, jsem se autorsky a moderátorsky podílela na několika
desítkách, možná i stovkách
pořadů. Tím myslím pořady se
samostatným názvem, samostatné formáty. Jen v tomto týdnu
autorsky připravuji a moderuji čtyři takové pořady. Za úspěšný
považuji pořad, který je pravdivý.
Když mi moje slovo oplácejí
posluchači svou důvěrou. Mikrofórum samozřejmě patřilo k mým
oblíbeným, stejně tak mám ráda
ale i pořad nejnovější. Jmenuje
se Siesta a vysílá se každý všední
den po 13. hodině. Povídám si
s posluchači vždy na nějaké lehčí
téma, jde přece o poobědovou
siestu. Nedávno mi ale na úplný
závěr zavolal pán, který během
pár minut odvyprávěl příběh svého dědy, který předurčil jeho osud.
Ten posluchač se až ve velmi zra-

Profil
lém věku dozvěděl při pátrání po
svých předcích, že kvůli svému
dědovi, který vstoupil do gestapa,
a následných událostech, musel
být kupříkladu od své první třídy
několik let v dětském domově.
I když jsem si myslela, že mě jen
tak něco nerozhází, tento příběh
mě skutečně dostal a málem jsem
se v živém vysílání rozbrečela.

PhDr. Marcela Vandrová se
narodila v Brně a celý svůj profesní život zasvětila brněnskému rozhlasu. Po absolvování
SVVŠ završila studium Filosofické fakulty UJEP doktorátem.
Po návratu z Francie absolvovala v roce 1974 úspěšně konkurs do tehdejšího Československého rozhlasu studio
Brno. V září roku 1996 začala
úspěšně bojovat se zhoubnou
nemocí a po roce se vrátila
zpět ke své oblíbené práci.
V současné době můžete slyšet Marcelu Vandrovou na
vlnách Českého rozhlasu Brno
(106,5 FM a 93,1 FM) jako
moderátorku dopoledního
magazínu Apetýt a odpoledního Rendez-vous. Moderuje
také pořad Rendez-vous
s Marcelou, Siesta a Noční linka. Za svoje působení v médiích dostala několik cen, nejvíce si váží ocenění za pořad
s nevidomou sochařkou, který
nazvala Mé oči jsou skryty
v dlaních, a radost má i z mnoha cen v anketě TOP 100. Jedním dechem dodává, že je to
ocenění i pro Český rozhlas
Brno. Marcela Vandrová má
z prvního manželství dceru
Terezu a ve druhém manželství
má manžela Václava Kováříka.

Váš oblíbený host ve
studiu?
Byly jich desítky, stovky. Mnoho
z nich se stalo mými přáteli. Velmi
ráda jsem vysílala s Pavlem
Novákem. Říkám to s opravdovou
lítostí a stále živou vzpomínkou,
Pavel byl nejen vynikající autor
a zpěvák, ale také skvělý člověk.
Snoubila se v něm obdivuhodná
síla a neskutečné odhodlání, které vyplavalo na povrch právě
v době, kdy tak statečně bojoval
se zákeřnou nemocí. Velmi ráda
vysílám i s jeho synem, Pavlem
Novákem mladším, kterého jsem
teď v červnu pozvala společně
s bezvadnou partou heligonkářů
právě do živého vysílání v rámci
zmíněné akce Brno – město uprostřed Evropy. Abych jmenovala za
všechny alespoň jedny z mých
posledních hostí.

Jste šťastná. Schází vám
vůbec něco?
Přála bych si trochu víc času.
Času na zastavení a nadechnutí,
ale i takového, který léčí rány, které nemůže vyléčit rozum. Na druhou stranu, ale vím, že takový čas
je sice dobrý lékař, ale špatný kos-

metik. A já se chci posluchačům
líbit, i když mě v tom rozhlase není
vidět… (úsměv).


Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl
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s.r.o.

Za Vodojemem 22
Brno - Bosonohy

telefon:

547 227 325
603 523 155

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

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

www.levnesporaky.cz
/ÁNÆAMBULANCEp-5$R*ARMILA+OÁÆ
.BSJ»OTLÃO»N W×tLPW»CVEPWB(J5Z #SOP,PN»SPW
/RDINAÁNÆDOBA




PONDÅLÆ pHOD
ÓTERÖ
pHOD
STÑEDA pHOD
ÁTVRTEK pHOD

Po - Čt: 9.00 - 19.00 hod.
V Pátek: 9.00 - 17.00 hod.

kování

pouze dohodnuté schůzky.

TEL

2%')342!#%./6¶#(0!#)%.4²

16

11_autopalace_i30_trikolor_195x126.indd 1

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2011

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

6/6/11 10:28 AM

*"9"/
CIZÍ JAZYKY ÚSPĚŠNĚ?

23$751ę2'67ŏ,+1ę7(7(172.83Ð1
$3(þ/,9ę86&+29(-7(

ZZZVX]XNLEUQRF]

Inzerce

ZZZVX]XNLEUQRF]

92/(-7(7(Ď
992
2/(
/(-77((7(
/(-7
7(Ď





















'5å,7(/
72+272.83Ð180É
3ŏ('12671Ì35É92
1$=$3š-þ(1Ì92=8
68=8.,='$50$

3ODWQRVWGR

nám
Přijď te k LOTu!
do POLYG
Poctivý obchod s nemovitostmi

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
Byt 2+1, Brno-Černá Pole
tCZU   W 07tMPEäJF  TLMFQ  OFQSǾDIP[Ó QPLP
KFtPEEǔMFOÈLPVQFMOBB8$tǏUZǲQPEMBäOÓEǾN
/BXXXSFBMTQFLUSVND[[BEFKUF RSBs/7465/11
Cena: 2 250 000 Kč

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

Byt 3+1, Brno-Veveří
tNF[POFUPWâCZU W07tLDFMLPWÏSFLPOTUSVLDJ
tOFQSǾDIP[ÓQPLPKF ÝBUOBtWPMOâJIOFE
/BXXXSFBMTQFLUSVND[[BEFKUFRSBs/7951/11
Cena: 2 995 000 Kč

centrum

AUTODÍLY

akenu
r
D
a
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y
n
Prazdni

tzn. areál oddílu NH DRAKEN Brno
na Kraví hoĜe

Týdenní prázdninový program
pro kluky a holky
vČková kategorie 6 - 12 let
kapacita max. 12 dČtí
termíny: 11. - 15.7
15. - 19.8
22. - 26.8

Cena:

2.490 kĀ

KONTAKT: Mgr. Irena Greplová
greplova.irena@seznam.cz
mobil: 606 563 421

Táborská 95
615 00 Brno
autodilyjb@volny.cz
jbtuning@seznam.cz

www.jb-autodily.cz

• Autodíly pro vozy Škoda
Tel.: 548 539 229
Po–Pá: 8–17
• Autodíly pro zahraniční vozy
Tel.: 548 538 132
Po–Pá: 8–17
• Autodoplňky – Tuning
Tel.: 548 216 810
Po–Pá: 8–17
• Autoservis – Pneuservis Po–Pá: 8–17
• Nabízíme náhradní díly na vozy evropské
a japonské výroby.
• Náš servis provádí opravy osobních
automobilů:
- Výměna výfuků, tlumičů pérování, čelních
skel, filtrů, olejů, opravy brzd a další,
- Seřízení geometrie podvozku,
• Pneuservis

SL

EV
A

ÜÜÜ°«Þ}Ì°Vâ

Byt 3+kk, Brno-Veveří
tOPWǔKÝÓ DJIMPWâ CZU  LL W 07tÝBUOB  UFSBTB
N tLPMBVEBDFWStWPMOâJIOFE
/BXXXSFBMTQFLUSVND[[BEFKUFRSBs/7414/11
Cena: 4 950 000 Kč

Byt 3+kk, Brno-Staré Brno
tNF[POFUPWâCZU LLW07tUFSBTB TLMFQtOÈTUBW
CBOBEPNǔQPCMÓä#77tWâCǔSWOJUǲOÓIPWZCBWFOÓ
/BXXXSFBMTQFLUSVND[[BEFKUFRSBs/8094/11
Cena: 4 990 000 Kč

Pro naše klienty hledáme
byty všech velikostí v Brně
Volejte:
Ing. David Celnar: +420 602 712 097
david.celnar@realspektrum.cz

Volejte zdarma 800 800 099

www.realspektrum.cz
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Starožitnosti
Starožitnosti

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

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

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME

ϮϬϬϬϬϬ<ē

dKE:^Kh^>/z͕
>Zh<zϭϳͳd/>d
<haEK^d/͊

Do nové
gynekologické ambulance
na poliklinice Zahradníkova

PENÍZE JEŠTĚ DNES!
LEVNÁ PŮJČKA

REGISTRUJEME
NOVÉ PACIENTKY

DNES ŽÁDOST
DNES PENÍZE

/tel. 541 552 260/
MUDr. Jan Miklica

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

bez dol. příjmu - bez registru.
Volejte
denně

775 624 837

informativní linka
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Bezpečnost

Strážníci, psovodi i Jednotka operativního zásahu přiblížili svou
práci zrakově postiženým dětem ze školy Kamenomlýnská

Strážníci Jednotky operativního zásahu Městské policie
Brno a jejich kolegové z Jednotky psovodů seznámili ve
středu 27. dubna zrakově postižené děti se svojí každodenní
nelehkou službou.

V rámci pravidelné preventivní
spolupráce strážníků obchůzkové
služby revíru Střed s pedagogy
a žáky Střední školy, základní
a mateřské školy pro zrakově
postižené v Kamenomlýnské ulici,
byl pro toto školní dopoledne při-

praven netradiční program. Strážníci se totiž rozhodli všem školákům předvést, jak postupují při
zákrocích, při kterých je nutné
k záchraně života či zdraví osob
využít horolezeckou výstroj
a výcvik pro práci ve výškách. Za
dětmi přišly i ty městské policistky
ze služebny v Křenové ulici, které
školu opakovaně navštěvují
v rámci preventivního projektu
„Zóna vzájemné pomoci“ a za

školáky chodí na pravidelné besedy např. o bezpečném chování
v silničním provozu nebo třeba
o prevenci před návykovými látkami. Všech přítomných 80 dětí
nadchly také ukázky práce psovodů, po kterých nastala série
zvědavých dotazů na téma výcviku služebních psů a jejich uplatnění při dopadení pachatelů.
 Mgr. Denisa Kapitančiková,
tisková mluvčí MP

Názory

Kolik městských částí je vhodných pro Brno?
V Brně je 29 MČ
na 48 katastrech. Historických měst, vesnic a městských
čtvrtí je přes 50.
Primátor Onderka iniciuje diskusi na téma počtu
městských částí. V duchu úřednického zadání spočívajícího
v představě snadněji řiditelného
a ekonomičtějšího provozu nižšího počtu MČ.
Jaký je ale smysl městských částí?
Technokraticky nejekonomičtější
by bylo, zrušit je úplně. Sám Magistrát města Brna (MMB) by teoreticky stačil. Má odborné organizace. Na odborech jsou referáty
fungující po obvodech. Úroveň
znalosti místních poměrů je tedy
mnohdy vysoká.
Není to ale pravidlem. Jsou obory
uchopitelnější z pozice celku, třeba
dopravní a technická infrastruktura,
a jiné, třeba občanské záležitosti
nebo životní prostředí, které je

potřeba vnímat v rámci menších
logicky vymezených celků. Řekl
bych, že smysl městských částí je
tam, kde je potřeba vnímat věci
z pozice občanů a v rozsahu, který
oni sami vnímají jako potřebný. Proto myslím, že není vhodné hovořit
hned o konkrétním počtu městských částí. Nejprve je potřeba
posoudit logiku vymezení činností
mezi MMB a MČ. A pak je potřeba
se zeptat nejen úředníků, ale zejména obyvatel.
Vymezení činností mezi MMB
a MČ lze v řadě oborů provést různě. Bez zásadního dopadu na ekonomiku města. Také podle toho,
kolik je potřeba MČ.
Současný stav vznikal v roce
1990. Zpředstavy, aby lidé aradnice
měli k sobě blíž. Z potřeby úředníků
a zastupitelů co nejlépe obeznámených s místními poměry.
Tyto představy lépe fungují na MČ
vymezených v souladu s historickými katastry, obcemi a názvy
městských čtvrtí. Na velkých
a nejasně vymezených MČ je

naplnění shora uvedeného smyslu
a fungování vůči občanům obtížnější. Stává se pak, že někteří lidé
vnímají veškerou správu území
jako „Magistrát“. Nevědí, kde je
radnice MČ.
V případě MČ Brno-střed jistě
nelze nic namítat, že střed městské
části je současně středem města
a kraje. Je možné se vyrovnávat
i s protiklady lokalit, pokud je jejich
sloučení pod jednu samosprávu
něčím potřebné a logické. Nepovažuji ale za dobré, když historicky
dané čtvrti a katastry městská část
svými hranicemi roztíná: Černá
Pole, Zábrdovice, Trnitá, Pisárky,
Masarykova čtvrť, jsou území patřící do MČ Brno-střed jen zčásti.
Možnosti vývoje správního členění Brna jsou v zásadě čtyři:
a) 4 až 5 velkých MČ. Lze předpokládat, že vliv MČ by posílil,
ale výrazně by se oslabilo
naplňování jejich smyslu vůči
obyvatelům.
b) Asi 15 středně velkých MČ,
pokud možno v historických

stopách. Myšlenka však naráží
u dobře fungujících MČ. Musely
by se sloučit s jinými.
c) Současný stav.
d) Nebo dejme příležitost vyjádření lidem. V tom případě se dá
předpokládat 35 až 50 městských částí, vymezených v historických stopách. Rozdělení
činností mezi MČ a MMB by se
pak v některých oborech přeskupilo směrem k MMB a jím
řízeným organizacím.
Závěrem nelze s určitostí tvrdit,
která varianta je ekonomičtější.
Oblíbený argument o neekonomičnosti většího počtu MČ nemusí být
pravdivý. V menším celku je například průhlednější hospodaření.
Lidé ztotožnění s MČ pro ni mohou
být ochotni víc udělat. Spokojenost
lidí je penězi nevyčíslitelná.
Jsem pro umožňování postupného
vývoje směrem k variantě d),
pokud by si to obyvatelé přáli.

Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel MČ Brno-střed
(KDU-ČSL)
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Informujeme

Archeologický výzkum na Vojtově ulici v Brně odkryl pohřebiště

Na počátku letošního roku proběhl na ulici Vojtově v Brně-Štýřicích záchranný archeologický
výzkum, který předcházel
rekonstrukci 58 m dlouhého
úseku kanalizace v západní
části ulice.
V trase stávající stoky budované
ve 30. letech minulého století měl
být veden více než dvakrát širší
výkop, a proto bylo po předchozím
skrytí novodobých komunikačních vrstev přistoupeno k předstihovému výzkumu. Vzhledem ke
skutečnosti, že zkoumaný prostor
byl od konce 18. do konce 19. století součástí tzv. starobrněnského
(Svatováclavského) hřbitova,
nebyl překvapením odkryv 26
kostrových hrobů, dvou prázdných cihlových hrobek a dalších
asi 6 obdélných jam, ze kterých

známých chronologických intervalech postupně nad sebou. Zemřelí byli zpravidla uloženi do dřevěných rakví, pouze ze dvou
zásypů hrobových jam byly získány i zlomky rakví cínových.
I v prázdných hrobových jámách
bylo možné identifikovat někdejší
přítomnost rakví na základě otisků jejich nožek na dně výkopu.
Mrtvým byly do hrobu vkládány
drobné milodary v podobě bronzových a porcelánových křížků
a křížů, růženců a medailonů.
Hroby, umístěné v jedné linii v přibližně metrových rozestupech,
byly až na jednu výjimku (jednalo
se o starší hrob) orientovány
severojižním směrem, kdy hlava
zemřelého směřovala k jihu. Tato
orientace byla pravděpodobně
způsobena skutečností, že zkoumaná řada hrobů tvořila jižní okraj

řet pravděpodobně ve stejném
období. Částí zkoumané plochy
probíhal přibližně ve směru
západ-východ asi 2,5 až 3 m hluboký příkop, jehož stáří se nepodařilo přesně určit. Nevíme, jestli
náležel rovněž raně středověkému osídlení, případně souvisel
s pozdějším vrcholně středověkým osídlením starobrněnského
pravobřeží. Doplňují a rozšiřují tak
mapu osídlení starobrněnského
pravobřeží v raném středověku.
Výzkumem se podařilo zachytit
část starobrněnského hřbitova,
založeného po josefínských refor-

Závislost není zlozvyk, zdůrazňuje
organizace A Kluby ČR
Jde o těžko ukojitelnou touhu
po něčem. Každá závislost na
čemkoliv je obtěžující, unavující a často i životu a zdraví
nebezpečná.

byl zemřelý po zrušení hřbitova
exhumován a přemístěn na jiný,
pravděpodobně nově založený
Ústřední hřbitov.
V některých případech bylo
výzkumem doloženo až trojnásobné využití jedné hrobové jámy,
kdy zemřelí byli ukládáni v ne-

celého hřbitova a těsně přiléhala
ke hřbitovní zdi.
Ve východní části výkopu rekonstruované kanalizace byly pod
hrobovým horizontem odkryty
dva raně středověké sídlištní
objekty z 11. až 12. století a kulturní vrstva, která se začala vytvá-
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mách, jako pokračovatele staršího
hřbitova nacházejícího se v bezprostředním okolí kostela sv. Václava. Ten stával nejpozději od přelomu 13. a 14. století do 90. let
18. století na dnešním severním
nároží ulic Vídeňské a Vojtovy.
Hřbitov se v průběhu 19. století
stále rozrůstal k východu a později
i k jihu. Po založení Ústředního
hřbitova roku 1883 byl starobrněnský hřbitov uzavřen a později zcela zrušen. Jeho území bylo ve
20. století postupně rozparcelováno a zastavěno novými ulicemi.

Václav Kolařík

Závislost není nic, co bychom
si přáli, co vyhledáváme. Přijde
skrytě, pomalu. Vplíží se do
života napřed jako malý, roztomilý pejsek a vyroste z ní
nezvladatelný, agresivní čokl.
Boj s ní je dlouhodobý, těžký,
ale má smysl. Osvobodí vás!
Aby byl tento boj úspěšný, je
dobré přiznat si svou závislost
a obrátit se na odbornou
pomoc. Na lidi, kteří mají zkušenosti, kteří vědí jak vás vést,
kteří vás umí podržet, poradit,
pomoci…

Terapeutické centrum Rokycanova spadá pod neziskovou
organizaci A Kluby ČR. Posláním tohoto centra je bezplatná
odborná pomoc při různých druzích závislosti, hlavně té na
alkoholu. Terapeuti a psychologové dokážou také poradit
v oblasti gamblerství či lékové
závislosti. K dispozici je několik
typů programů, které pomohou
klientovi zvládnout problém, se
kterým se trápí. Pro první
kontakt je nejvhodnější telefonická či osobní konzultace,
pro méně odvážné pak anonymní internetové poradenství
na stránkách organizace
www.akluby.cz.


(red)

Informujeme

Časovanou botu získal brněnský streetworker Martin Holiš

Osobností roku 2010 mezi pracovníky nízkoprahových programů se stal brněnský streetworker Martin Holiš, vedoucí
Nízkoprahového klubu Likusák
občanského sdružení Ratolest
Brno.
Odnesl si tak putovní ocenění
Časovaná bota, které je každoročně udělováno Českou asociací streetwork za největší přínos v oblasti nízkoprahových
služeb.

Martin Holiš se už více jak deset
let věnuje přímé práci s dětmi
a mládeží z rizikového sociálního
prostředí, je iniciátorem nových
postupů a svým přístupem se
snaží obor neustále rozvíjet.
„Ocenění je pro mě hlavně znamením, že jsem na dobré cestě.
Zní to podivně, ale pokud pracujete v oboru, který je mladý,
popsáno je jen málo papíru a ve
škole se o tom neučí, když si velkou část věcí musíte vymýšlet
sami anebo je testovat za pocho-

du, tak to vnímám jako jakýsi hromadný souhlas oborové obce,“
dodává Martin Holiš.
V současné době je Martin Holiš
vedoucím Nízkoprahového klubu
Likusák při organizaci Ratolest
Brno, jehož klienty jsou děti a mladí lidé z velkých brněnských sídlišť Brno-Líšeň a Brno-Vinohrady.
Je také odborným lektorem České asociace streetwork (ČAS)
a spoluautorem řady odborných
publikací v oboru terénní sociální
práce.
Pro kolegy v oboru je Martin Holiš
garantem kvality. To dokazuje
i loňské ocenění jeho klubu Likusák jako nejlepšího pracovního
týmu roku. Nejcennější je však
stále jeho přímá práce s dětmi,
které do klubu dochází. „Martin
Holiš patří mezi nejaktivnější, co
se týče publikování příspěvků na
oborovém portálu Streetwork.cz
a přináší plodné, inspirativní

a cenné zkušenosti a komentáře,
které kolegy v oboru posouvají
zase dál,“ hodnotí přínos Martina
Holiše Martina Zikmundová, ředitelka ČAS.
Každoročně udělované ocenění
za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb
Časovaná bota 2010 má letos tři
vítěze. V kategorii Pracovní tým
roku ji získaly Terénní programy
Sananim z Prahy, v kategorii
Osobnost roku byl oceněn Martin
Holiš, vedoucí Nízkoprahového
klubu Likusák z Brna a cenu
Správní rady za mimořádný přínos obdržel in memoriam nestor
nízkoprahových programů v České republice, sociální pedagog
a supervizor Petr Klíma. Ceny
vítězům udělili 11. dubna 2011
patroni Časované boty – Česká
asociace streetwork, o.s., a Nadace Vodafone ČR.

(red)

Nojmánek pro zdravotně postižené
zve na Den otevřených dveří

Příměstské tábory zavedou děti
od počítačů k vizážistce
Již druhým rokem Centrum
pro rodinu a sociální péči
nabízí příměstské tábory.

Dětský počítačový
příměstský tábor.
V termínu 8.–12. srpna od
9.00–16.00 hod. Tento tábor je
určený dětem se zájmem o počítače. Vhodný je pro děti 8–15 let.
Předběžný program: Děti se
mohou těšit na pořádnou porci
her a zábavy s počítači v počítačové učebně a venku na ně
čekají kolektivní sporty, vycházky, i něco málo povídání o místech, kterými denně chodí bez
povšimnutí. V ceně je zahrnut
pitný režim, oběd, materiály.
Druhý termín počítačového
tábora se uskuteční 5.–19. 8.
2011, 9.00–16 hod.
Předběžný program je stejný
jako u prvního termínu.
Informace: Centrum pro rodinu

a sociální péči, Josefská 1,
tel.: 542 217 464, mobil:
731 402 731.

Prázdninové dílničky pro
děti
Tvořivé dílničky pro děvčata
ve věku 8–14 let, 1.–5. 8., pondělí–pátek, 8.30–14.00 hod.
Předběžný program: návštěva
vizážistky, manikérky a pak tvořeníčko– hrátky s textilem, malování sklíček, smaltování šperků,
návštěva programu v Bongu aj.
Tvořivé dílničky pro děvčata
i chlapce 8–13 let, 22.–26. 8.,
pondělí –pátek, 8.30–14.00 hod.
Předběžný program: výlety,
kouzlení s různými materiály,
něco málo o automobilech speciálně pro chlapce, stolní hry,
návštěva programu v Bongu aj.
Informace: Monika Janečková,
tel.: 542 217 464, mobil:
731 402 731.

(red)

Bohatý program připravil
domov Nojmánek pro návštěvníky na den 20. června od 10.00
hodin.
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Nojmánek poskytující
sociální službu pro okruh osob
s mentálním a kombinovaným
postižením zve na Den otevřených dveří, který se koná dne
20. června v době od 10.00 do
17.00 hodin.
V rámci tohoto dne zařízení připravilo bohatý program s dobro-

volným vystoupením integrované
taneční skupiny Cyranovy boty
a s domovem Nojmánek dlouhodobě spolupracující bubenické
skupiny Spálený sušenky. Zahájení proběhne vystoupením amatérské kapely uživatelů sociálních
služeb domova Nojmánek.
Veřejnost bude mít možnost prohlédnout si veškeré prostory
domova. Bude rovněž seznámena s posláním a činnostmi zařízení, které se nachází na adrese
Neumannova 251/11 v Brně.

(red)
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Neziskové organizace

Žáci základní školy poznávali, jak hořce může chutnat čokoláda

Jak vypadají kakaové boby, která země je největším konzumentem čokolády v Evropě nebo
proč děti na rovníku nejedí čokoládu. Na tyhle a spoustu dalších
otázek odpovídají výukové programy cyklu Svět v nákupním
košíku, který realizuje nezisková
organizace NaZemi, působící
v lokalitě Brno-střed.
Žáci sedmého ročníku brněnské
školy ZŠ Jana Broskvy rozjíveně
poslouchají pokyny dvou vyučujících dívek, které v jejich třídě právě
začaly s výukovým programem
Hořká chuť čokolády. I když vyučující asi není ten správný pojem. Jak
se totiž v průběhu dílny trvající
téměř dvě hodiny ukáže, jedná se
spíš o jakési průvodkyně. Záleží
pouze na žácích samotných, co si
z programu odnesou. „Metodika
výuky našich dílen dává dětem velký prostor. Dělají si hodinu v podstatě sami,“ vysvětluje lektorka
Michala Šteflíčková.
Lektorky nabízejí dětem vzájemné
tykání, ony s potutelným úsměvem
souhlasí a vesele hlučí dál. A rozhodnou se provést další žertovný
kousek. Jmenovky, které si máme
všichni nalepit na hruď, si navzájem prohazují, takže vzniká pěkný
zmatek.V této chvíli to už jejich učitel nevydrží a zasahuje. Jako koordinátor environmentálního vzdělávání na škole se na jednom ze
vzdělávacích kurzů setkal s konceptem fair trade (tzv. spravedlivý
obchod) a chtěl dětem tuto myšlenku zprostředkovat. Program
zahrnul do předmětu Poznávací
klub.

Kdo pomáhá doma a kdo
rád mlsá čokoládu
Hodina probíhá netypicky. Žáci si
sedají do kroužku, informace jim
nejsou „přednášeny“, ale k závěrům
si docházejí sami na základě interaktivních her. „Líbí se mi, že mohu
vést děti k tomu, aby samy přemýšlely a uvědomily si, že naše jednání
tady v České republice může ovlivňovat život lidí na druhém konci světa, i když o tom ani nevíme,“ zamýšlí
se Alexandra Mateásková,druhá
z lektorek z organizace NaZemi.
Žáci dostávají papír s popisem určitých činností a mají sehnat pod každou otázku podpis alespoň jednoho
spolužáka, který danou činnost
dělá. Nejhůře se jim prý sháněl
někdo, kdo pomáhá s domácími
pracemi, nejlehčeji naopak někdo,
kdo má rád čokoládu. A právě tyto
dvě skutečnosti jsou určující pro
další obsah dílny. Postupně totiž
žáci pomocí podobných interaktivních her zjistí, že v zemích okolo
rovníku žijí děti pěstitelů kakaa úplně jiný život než oni v Evropě. Od
útlého věku musejí pomáhat na
kakaových plantážích, aniž by za
celý život poznaly, jak čokoláda
chutná. Ze všeho nejvíc jsou žáci
překvapeni, když uvidí fotky kakaových lusků rostoucích přímo z kmene stromu a dozvědí se, že na jednu
větší čokoládu padne celá produkce
kakaových bobů z jednoho stromu
za celý rok. A to plodí tyto stromy
celoročně! Třídou taky zašumí, když
žáci zjistí, že největšími konzumenty čokolády jsou Belgičané, kteří
spotřebují na osobu 10 kg za rok
a průměrný Čech pak 2,5 kg za rok.
Žáci dále společně s lektorkami
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uvažují, proč k výrobě čokolády
dochází až v Evropě a ne v zemích,
kde kakaovník roste, čili v oblastech
Střední a Jižní Ameriky, na pobřeží
západní Afriky a v jihovýchodní Asii.
Spontánně se tak dostávají k otázce
mezinárodního obchodu a celé
Evropské unie. Na závěr se žáci
s lektorkami společně zamýšlejí
nad tím, co se dá dělat se začarovaným kruhem chudoby. Jako jedna
z možností padne nákup fairtradových potravin, u kterých má spotřebitel jistotu, že byly vyrobeny za eticky a ekologicky přijatelných
podmínek a určitě při nich nebyla
zneužita dětská práce.

Když je žákům třináct
Když vidím nesoustředěnost žáků
v pátečním poledním čase, ptám
se sama sebe, jakou stopu asi program, byť perfektně připravený,
v žácích zanechá. „Vidím to tak na
25% úspěšnost zásahu nějakou
informací,“ říká skepticky třídní učitel Vladan Chlumský. Ještě na autobusové zastávce mi někteří z žáků
bohužel jeho slova potvrzují, když
mi na můj přímý dotaz odpovídají,

že je nezajímá vůbec nic a že je jim
všechno jedno. Je jim ale třináct,
takže očekávat v tomto věku nadšení pro informace by bylo asi naivní. Na druhou stranu řada dívek,
které byly při hodině nenápadné
a spíše tiché, hovoří o pocitech
a faktech, které si odnesly. To dává
jistou naději, že podobné aktivity
mají smysl.
Výukový program Hořká chuť čokolády je jeden z mnoha programů
nabízených společností NaZemi
v rámci cyklu Svět v nákupním košíku. Jedním z cílů těchto dílen je
představit spotřebitelsky odpovědnější a k životnímu prostředí i lidem
šetrnější alternativy, jako jsou například fair trade, FSC – certifikace
dřeva nebo BIO výrobky. „Chceme
také podnítit studenty k zamyšlení
nad problémy a jejich souvislostmi,
ke kritickému zhodnocení předkládaných informací a zformulování
vlastního názoru či postoje,“ upřesnila Jitka Oláh ze vzdělávací sekce
NaZemi, u níž lze dílny objednat
(www.nazemi.cz/vzdelavani).

Gabriela Štěpánková,
NaZemi – společnost pro fair trade

Neziskové organizace

Ymca se vydá na dětský tábor a na koncert pro Světlušku

Po stopách amerických Indiánů
až k pokladu velkého Manitua.
Cesta plná zábavy, přátelství
a učení novým dovednostem,
na jejímž konci je poklad.
Všechny tyto zážitky a mnohé další lze prožít na letním dětském
táboře YMCA ve Veverské Bítýšce.
Tábor je situován u řeky Svratky,
nedaleko obce Veverská Bítýška,
poblíž Brna. Jde o chatkový tábor
s pevnými budovami, děti jsou na
chatkách ubytovány po čtyřech.
Zároveň si během tábora vyzkoušejí spaní v tee-pee. Jsou zde
zděné záchody a teplá tekoucí
voda ve sprchových koutech. Program zajišťují certifikovaní vedou-

cí s dlouholetými zkušenosti
z táborového prostředí.
Malí Indiáni budou během tábora
jezdit na lodičkách, učit se střílet
z luku, rozdělávat oheň a poznávat přírodu.
Tábor proběhne v termínu 9. až
16. července. Více informací a přihlášky jsou na e-mailové adrese
brno@ymcabrno.cz a internetových stránkách
http://www.ymcabrno.cekit.cz/.
YMCA Brno také zve 7. září na
Moravské náměstí, kde se uskuteční již třetí ročník benefičního
koncertu YMCA pro Světlušku.
K tanci i poslechu zahraje jazzová
kapela HahaR trio, pro děti
i dospělé pak budou připraveny
různé workshopy jako „Vyrob si
svou Světlušku“ a jiné. Po náměstí budou po celou dobu koncertu
poletovat Světlušky, u kterých je
možnost zakoupit sbírkové předměty Nadačního fondu Českého
rozhlasu.

Hudební škola Yamaha
zve maminky s nejmenšími
Nevíte, kde si můžete s vaším
dítětem pohrát, dobře se
pobavit a přitom mu dát ty
nejlepší základy pro další
hudební vzdělávání?
I v příštím školním roce je to
možné v sídle Vesny na Údolní
10 v oblíbené výjimečné přípravce, jež je ideálním impulsem pro další hudební vývoj.

Robátka pro nemluvňata již od
čtyř(!) do 17 měsíců věku, První
krůčky k hudbě pro batolata od
18 měsíců. Vesna zve v pondělí
5. září na ukázkové lekce –
v 9.00 hod. Robátka, v 10.00
hod. První krůčky k hudbě.
Podrobné informace na tel.
603 943 213 nebo na stránkách
www.yamahaskola.cz/brno.

(red)

Vstupné dobrovolné – výtěžek
z dobrovolného vstupného je
určen na podporu dětí a dospě-

lých s těžkým zrakovým postižením.

(red)

Nabídka příměstských táborů
v Rezekvítku na červenec
Rezekvítek připravil na červenec příměstské tábory ve
dnech 18.–22. července Putování s Všeználkem a Neználkem a 22.–26. srpna Lovci
kožešin.
Program příměstských táborů
probíhá především v Brně
a okolních lesích či parcích.
Součástí programu je i celodenní výlet do vzdálenějších míst,
zábavné i poučné hry, soutěže,
sportovní aktivity, tvořivé čin-

nosti a celotáborová inspirační
hra. Program je zajištěn denně
od 9.00 do 17.00 hodin. Sraz
v klubovně Rezekvítku, Kamenná 6 (vstup do dvora Kamenná 4), Brno-Štýřice. Účastnický
poplatek 900 Kč zahrnuje
náklady na jízdné, vstupné,
nákup materiálu a lektory. Více
informací na webových stránkách www.rezekvitek.cz, tel.
543 216 483, e-mail:
tereza.zizkova@rezekvitek.cz.

(red)

S Vesněnkou na tábor
Za ovečkami z Portáše
Pobyty pro rodiče a prarodiče
nabízí denní centrum pro děti
Vesněnka.
Letos se opět uskuteční 5 letních
týdenních pobytů v ČR. V termínu 17. 7. až 24. 7. jsou ještě volná
místa na hotelu Portáš v Javorníkách – téma Za ovečkami
z Portáše. Pro děti i dospělé je
připravený bohatý celodenní
program – hry, soutěže, výlety,
olympiáda, táborák, noční puto-

vání, cvičení a plavání ve vyhřívaném bazénu s doprovodným
aquaerobikem pro ženy a canisterapií pro všechny. Pobyt je
vhodný i pro děti předškolního
věku. Zkušení lektoři zajistí příjemný a pohodový týden pro
celou vaši rodinu. Nádherná příroda, výborná místní kuchyně.
Informace na webových stránkách, přihlášky na tel.:
734 384 388.

(red)
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Neziskové organizace

Skauti popřáli babičkám v Léčebně dlouhodobě nemocných

Ke Dni matek přišli popřát
skauti babičkám v Léčebně
dlouhodobě nemocných na
Červeném kopci.
V pondělí 9. května se vypravila

Hnědá šestka 91. skautského
oddílu v rámci schůzky do LDNky,
kde popřála zde hospitalizovaným
pacientkám k jejich Svátku matek.
Babičky si s nimi společně zazpívaly, malý Venda jim ještě hezky

zahrál na flétnu. „Myslím, že se
podařilo udělat jim alespoň trochu
radost, babičky nás pochválily
potleskem, potom ještě každá
dostala přáníčko, které kluci vlastnoručně vyrobili. A kluci měli

nakonec radost taky, protože se
jim podařilo udělat radost někomu
jinému. O tom totiž skauting také
je,“ řekl Vašek Procházka, vedoucí Hnědé šestky 91. oddílu.

(red)

Volný čas

V Centru Tance Brno na Václavské se bude tančit i v letních dnech

Ani v létě se kolotoč tanečních
lekcí v Centru Tance na Václavské ulici nezastaví. Pro Brňáky
je připraven pestrý program,
který se přizpůsobuje dovoleným a jinému životnímu tempu
přes léto.
Kurzy se odehrávají ve větší míře
v dopoledních hodinách a později
večer. Připraveno je také několik
zajímavých novinek.
V červenci a srpnu mohou milovníci tance navštěvovat zkrácené
kurzy, která trvají například jen

několik dnů či týdnů. Připraven je
také nespočet intenzivních letních
škol, ve kterých se lze naučit
základy vybraného tance za
jeden týden, přičemž je třeba
navštěvovat Centrum Tance od
pondělí do čtvrtka či pátku. Takový
taneční kurz lze snadno skloubit
s dovolenou a víkendovými výlety.
Přitom člověk nevypadne z kondice a bude stále fit do plavek.
Kromě toho je na výběr spousta
jednorázových otevřených lekcí.
Kdo tedy tančil přes rok, nemusí
v létě přestávat a ten, kdo by chtěl
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nějaký tanec vyzkoušet, má ideální příležitost.
Novinkou v nabídce Centra Tance
jsou dopolední intenzivní týdenní
kurzy street dance pro děti od 6
do 10 let. Ideální jsou pro děti, které nemají na dopoledne program
a jejichž rodiče pracují. Dopoledne prožije dítě s pohybem
a zábavným tancem, na oběd se
vrátí zpět domů a odpoledne
může strávit s rodiči. V nabídce
jsou hned na několik prázdninových týdnů.
Pro děti je určena také speciální
Zumbatomic, jejíž kurzy taktéž
najdou zájemci v létě v Centru
Tance.
Další zbrusu novou záležitostí
jsou otevřené lekce cvičení
s kojenci a batolaty. V těchto lekcích si zacvičí společně maminky
s nejmenšími dětmi pod vedením
zkušené lektorky jógy a powerjógy. Součástí lekcí bude také cvičení na říkadla či písničky, baby
masáž a hra.
Zejména pro ženy si Centrum
Tance připravilo sérii lekcí zdravotního cvičení podle Mojžíšové.
Jedná se o celosvětově uznáva-

nou metodu s vynikajícími výsledky jak při prevenci, tak řešení potíží s páteří, bolestí zad a gynekologických problémů. Je skvělé pro
ženy, které se pokouší počít dítě
a pro zpevnění pánevního dna.
Cvičení povede diplomovaná
fyzioterapeutka.
Během prázdninových dopolední
poběží kurzy zumby, zumby
toning, u které se používají speciální malé činky a ještě intenzivněji se tak zpevňuje figura a latinskoamerických tanců pro sólové
tanečnice. Nejširší nabídku pak
skýtají podvečery. Vybírat lze
z různě dlouhých kurzů zumby,
orientálních tanců, flirt dance,
jógy, pilates, bodyformingu, latinskoamerických tanců, pole dance
aneb tance u tyče, afrického tance, tribal fusion, street dance,
baletu, salsy, flamenca, stepu,
Port De Bras, nebo moderny.
Veškeré taneční kurzy jsou představeny na www.centrumtance.cz
pod záložkou Brno. Informace
podají také na recepci Centra Tance nebo na telefonním čísle:
266 190 305.

(red)

Sport

Masarykův okruh čeká závod Grand Prix a bohaté sportovní léto

Právě v letních měsících vrcholí sezóna na Masarykově okruhu Brno. Motorkáři se setkají
s in-line bruslaři a letos také po
dlouhé době s cyklisty.
Masarykův okruh. Pro většinu
fanoušků synonymum špičkových
motoristických závodů. Pro početnou skupinu sportovců a motoristů ale i místo, kde se mohou aktivně bavit. Závodní dráha se totiž
pravidelně otevírá veřejnosti.
A zdaleka ne jen motoristům nebo
motocyklistům, kteří si ji mohou
na vlastní kůži vyzkoušet za
volantem či řídítky.
Desetkrát ročně se mohou na dráhu dostat například in-line bruslaři. Poprvé na hladký asfalt Masarykova okruhu vyjeli v květnu,
další jízdy jsou rozdělené do celé
letní sezóny až do konce prázdnin. „Za symbolický poplatek 50
korun mohou po dráze jezdit jednu a půl hodiny,“ upřesnila manažerka pronájmu dráhy Iva Lacinová. Bruslaři okusí na vlastní kůži
trať v prostoru cílové roviny. Na
celou dráhu nemohou kvůli jejímu
profilu s prudkým klesáním i stoupáním. In-line bruslaři se mohou
na Masarykův okruh vydat
v následujících dnech: 24. 6.,
1. 7., 15. 7., 29. 7., 5. 8., 19. 8.
a 26. 8.
Letos poprvé se na dráhu také
po letech podívají cyklisté. Už
v půli května si trať vyzkoušeli
amatérští závodníci při nultém
ročníku XCR CannondaleCupu.
„Masarykův okruh je maximálně
bezpečný, relativně snadno
dosažitelný z Brna i dalších míst
a nabízí kompletní zázemí i pro

mnohem větší akce,“ chválí si
trať legendární spurter a vítěz tří
etap Tour de France Ján Svorada, jenž závod spolupořádal.
Dne 3. června pak na Masarykův
okruh vůbec poprvé vyjela veřejnost. Devadesátiminutovou vyjížďku doplnil program pro děti
i závody pro teenagery. „Ze strany cyklistů je zájem jak o závody,
tak o veřejné jízdy. Budeme teď
hledat další termíny, abychom je
mohli pustit na dráhu ještě letos.
A na příští rok s nimi už určitě
budeme počítat,“ řekla výkonná
ředitelka Masarykova okruhu
Ivana Ulmanová. Na dráhu
mohou vyjet lidé na jakémkoliv
typu kola, měli by ale počítat
s tím, že musejí překonat poměrně náročné stoupání. „To nejprudší má 7,5 % a měří téměř
kilometr,“ upozorňuje sportovní
ředitel Automotodromu Brno
Miroslav Bartoš. Celkové převýšení trati je přibližně 75 metrů.
Naprázdno samozřejmě nevyjdou ani motoristé. Po dráze se
mohou projet vlastním autem
nebo na motocyklu při jízdách
veřejnosti. První termíny proběhly již na přelomu dubna a května.
A pro motorkáře navíc Automotodrom Brno pořádá Motoškolu,
celodenní kurz, ve kterém si
osvojí nebo prohloubí správné
ovládání motorky v extrémních
situacích.
Spolu s prázdninami ovšem přichází i ta nejzásadnější událost
sezóny – Grand Prix České
republiky. Letos se jede od 12.
do 14. srpna a bude pro české
diváky nesmírně atraktivní.

V nejprestiž nější kubatuře
MotoGP odstartuje český jezdec, navíc Brňák. V historii se
Čech dostal do této kategorie
poprvé. Na nedělní závod pravidelně chodí ke stu tisícům lidí,
celkem se na okruhu za tři dny
vystřídá téměř čtvrt milionu
návštěvníků. „Věříme, že když
vyjde počasí, tak bychom letos

mohli překonat divácký rekord.
Myslím, že divácká atmosféra na
tribunách bude perfektní,“ říká
Ulmanová.


(red)
Foto: Stanislav Chlup
a Automotodrom Brno
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Sport

Kampaň Žijeme Londýnem oslavila v květnu svou premiéru

Olympijskou atmosféru brněnskému náměstí Svobody
vdechla 24. května výstava
legendárních fotografií z úspěšné historie českého sportu, tradiční anglický doubledecker
i přítomnost bývalých špičkových reprezentantů z Jihomoravského kraje.
Slavnostní program uvedla vernisáž putovní výstavy olympijských fotografií, mapujících nejúspěšnější etapy československé
a české sportovní historie. Obsa-

Brněnský svaz malé kopané
pořádá 14. ročník ligových soutěží města Brna a okolí. Přihlásit
se mohou týmy do 15. srpna na
www.malakopanabrno.cz a po-

„Tato kampaň je jedním ze způsobů, jak přitáhnout mládež ke
sportu. Fanoušci samozřejmě
nepoznají olympijskou atmosféru
tak jako sportovci, ale v Londýně
si na ni budou moci sáhnout. Bude
to pro ně velký zážitek. Pokud
nepojedu na olympiádu 2012 jako
trenér, tak určitě jako divák,“ řekl
sportovní střelec Petr Málek.
Atraktivní tečkou za slavnostním
dnem v Brně byl tzn. videomapping. Fasáda historické budovy
na náměstí Svobody sloužila jako

kdy jsem získala zlatou medaili.
Závěrečné prohnuté salto, kterým
jsem zakončila sestavu, mám stále před očima,“ vzpomíná Věra
Růžičková.
Tentýž den byl pokřtěn jeden ze
symbolů kampaně – londýnský
doubledecker. Ten až do olympiády v Londýně 2012 projede
všechny kraje České republiky
a absolvuje 128 zastávek. Pro
mnohé účastníky představovala
nepochybně velký zážitek možnost společné fotografie s předními sportovci a představiteli českého olympismu.

projekční plátno nejslavnějším
fotografickým filmovým záběrům
československé i české olympijské historie. Před zraky kolemjdoucích tak ožily slavné triumfy
Emila Zátopka, Štěpánky Hilgertové, hokejistů z Nagana, Martiny
Sáblíkové a dalších vynikajících
reprezentantů.
Fanoušci mohou sledovat novinky
kampaně Žijeme Londýnem na
speciálních webových stránkách
www.zijemelondynem.cz.

huje téměř tři desítky prací předních českých fotoreportérů, které
jsou umístěny na panelech o rozměrech 2 x 1,5 metrů a speciálně
nasvíceny.
Slavnostního zahájení se zúčastnili ministr školství Josef Dobeš,
předseda Českého olympijského
výboru Milan Jirásek, zástupci
Jihomoravského kraje a další hosté. Početné bylo zastoupení Českého klubu olympioniků – mezi
účastníky nechyběli jeho předseda Oldřich Svojanovský, atletka
Šárka Kašpárková, gymnasté

14. ročník soutěží malé kopané
v Brně a okolí startuje
Soutěžní týmy se mohou přihlašovat do poloviny srpna
a zúčastnit se celorepublikového poháru vítězů.

a medailisté z olympiády v Londýně 1948 Věra Růžičková a Zdeněk Růžička, sportovní střelec
Petr Málek, cyklista Jozef Regec,
lyžařka Kateřina Neumannová,
hokejista Jiří Šlégr či basketbalistka Ivana Večeřová.
„Myslím, že je velice důležité oslovit touto formou veřejnost. Právě
podpora rodičů vést děti ke sportu
je to, co nám chybí. Pro mne osobně kampaň Žijeme Londýnem
znamená návrat příjemných
vzpomínek na olympiádu 1948,

stoupit s nimi na celorepublikový Pohár vítězů. Celoroční soutěže jsou pořádány v kategoriích dětí (7–10 let a 11–15 let),
žen a mužů. Pořadatelem je
Brněnský svaz malé kopané,
telefonní čísla: 530 313 009,
775 140 149.


(red)
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(red)
Foto: Jan Šibík

Kultura

20. mezinárodní kytarový festival
míří v srpnu do Brna

Vzhledem k 20. výročí kytarového festivalu je připraven ve
dnech 7.–13. srpna výjimečný
program z toho nejlepšího, co
existuje ve světě kytary.
Festival zahájí 7. srpna na nádvoří
hradu Špilberk skupina FLAMENCO
DE GRANADA (zpěv, tanec, kytara,
perkuse) s jedním z nejrespektovanějších kytaristů flamenca EMILIO MAYA. Na dalších koncertech
na Nové radnici v Brně dále
vystoupí fenomenální peruánskoamerický virtuos JORGE CABALLERO, světově proslulý francouzský
kytarista a skladatel ROLAND
DYENS, nositel ceny za nejlepší

kytarovou komorní nahrávku 20.
stol. TETRA GUITAR QUARTET,
věhlasné kytarové duo vystupující
na prestižním festivalu PROMS
v Londýně KATONA TWINS, španělský virtuos a ředitel konzervatoře
v Malaze JAVIER GARCIA MORENO,
WILLIAM ANDERSON z USA ad.
Mimo to proběhne i mezinárodní
kytarová soutěž GUITARTALENT’11 a workshopy a kurzy
předních světových pedagogů.
Více na www.guitarcz.com,
e-mail: guitar@guitarcz.com.
Vstupenky v předprodeji BKC
Běhounská 18, které festival spolupořádá spolu s Českou kytaro (red)
vou společností o.s.

Program 20. mezinárodního kytarového
festivalu Brno
7. 8., 20.00, hrad Špilberk
EMILIO MAYA y GRUPO – FLAMENCO DE GRANADA, Španělsko –
koncert jednoho z nejrespektovanějších kytaristů flamenca se
skupinou (zpěv, tanec, kytara,
perkuse).

10. 8., 20.00, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
TETRA QUARTET, Londýn,
Anglie – kytarové kvarteto, které
získalo 1. cenu časopisu GRAMOPHONE za nejlepší komorní
kytarovou nahrávku 20. století.

8. 8., 20.00, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
ROLAND DYENS, Francie –
přední světově významný kytarista a skladatel je profesorem
Conservatoire Superior v Paříži
a jeho skladby patří v kytarovém
světě k nejhranějším.

11. 8., 20.00, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
KATONA TWINS, Maďarsko –
jedno z nejlepších světových
kytarových duet, vítězové řady
soutěží, mj. úspěšně několikrát
vystoupili na vysoce prestižním
festivalu PROMS v Anglii.

9. 8., 17.30, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
WILLIAM ANDERSON, USA –
přední americký kytarista a skladatel, professor kytary na
prestižní Univerzitě Sarah
Lawrence College.

12. 8., 16.00, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Koncert účastníků a kytarového
orchestru festivalu, dirigent: Vladimír Novotný

9. 8., 20.00, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
JAVIER GARCIA MORENO je
přední španělský kytarista, který
koncertuje v předních sálech světa včetně Carnegie Hall v New
Yorku, je ředitelem St. Cecilia
Conservatoire v Malaze.

12. 8., 20.00, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
JORGE CABALLEROS, Peru –
USA – fenomenální peruánský
kytarista, hrající v předních
sálech světa, jenž např. mimo jiné
dokáže zahrát celou Dvořákovu
Novosvětskou symfonii v přepisu
pro kytaru.
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Kultura

Zemřel Erik Pardus, nositel Ceny Alfréda Radoka a Ceny Thálie

Celý svůj umělecký život zasvětil jediné scéně, Městskému
divadlu Brno. Proslavil se také
jako strážmistr Zahálka v Četnických humoreskách.
„Erik Pardus byl naprosto mimořádný člověk a herec, který zcela
zásadním způsobem profiloval
charakter a tvář našeho divadla.
Vždy nás fascinoval absolutním
ztotožněním se se svými postavami v rolích dramatických a díky
svému zázračnému intelektu nás
ohromoval, šokoval a rozradostňoval v komediálních postavách.
Darem rozesmát své obecenstvo

i své kolegy vynikal nad ostatní.
Často mi říkával, abych ho
nechválil, že by mohl zpychnout.
Že se herci mají chválit až po
smrti. Chválit a uctívat však
zasloužil jak za svého života, tak
i nyní,“ uvedl Stanislav Moša, ředitel Městského divadla Brno.
Erik Pardus se narodil 2. února
1957. Vyrůstal v Brně, vystudoval
brněnskou konzervatoř a herectví
na JAMU, kterou ukončil v roce
1982. Od 1. února 1982 nastoupil
do svého jediného angažmá, tehdejšího Divadla bratří Mrštíků
(nyní Městské divadlo Brno).
Jako čtrnáctiletý byl obsazen reži-

sérem Antonínem Moskalykem
do seriálu Babička a poté dostal
několik příležitostí ve filmu
(Romance za korunu, Mlčení
mužů). Největší popularitu mu
však přinesla role strážmistra
Zahálky v Četnických humoreskách, televizním seriálu režírovaném opět Antonínem Moskalykem. S brněnskou televizí natočil
mnoho pohádek, účinkoval
v seriálech jako Martin Tomsa,
Konec velkých prázdnin aj.
Za devětadvacet let své umělecké
kariéry odehrál bezpočet činoherních i muzikálových rolí.
Za zmínku určitě stojí: Uriel (Dům
se sedmi balkóny), Karion (Vláda
žen), Janek (Modrý pavilon), Tom
(Nový způsob jak splácet staré
dluhy), Jack Hunter (Vytetovaná
růže), Pamfilo (Mor), John Worthing (Dobrý večer, pane Wilde),
Mladík (Dobrý večer, léto, dobrý
večer, lásko), Syn (Foxtrot), Jago
(Othello), Kňour (Mistr a Markétka), Toffolo (Poprask na laguně),
Arthur Kirsch alias Benedikt Höllrigl (V jámě lvové), Car Pavel I.
(Smrt Pavla I.), Manuel, pedikér
(Vrátila se jednou v noci), Romain
Tournel (Brouk v hlavě), Francois
(Blbec k večeři). Poslední rolí, kte-

rou na jevišti Městského divadla
Brno odehrál, byl Salvátor v inscenaci Jméno růže, a to v únoru
2011. Zkoušel ještě roli Sancheze
v Měsíčním kameni, na jevišti ho
už však diváci nepotkali.
Na slavnostním zahájení 13. ročníku festivalu „České divadlo
2008“ v pražském Divadle Na
Vinohradech získal v únoru 2008
cenu za mimořádný herecký
výkon. Porota ho odměnila za jeho
roli Arthura Kirsche v Mittererově
dramatu V jámě lvové. Za tuto roli
byl Pardus odměněn už v listopadu brněnskými diváky Cenou
„Křídla“ v kategorii Nejpopulárnější herec a Cenou kolegia
Dokořán. V roce 2008 získal Cenu
Alfréda Radoka a prestižní Cenu
Thálie za svůj mimořádný herecký
výkon v roli cara v Merežkovského
dramatu Smrt Pavla I.
Do posledních dnů trávil Erik Pardus čas se svými kolegy – přáteli
v Městském divadle Brno. Zcela
mimořádným dárkem se pro něj
stala vnučka Anetka, která se
narodila v prosinci 2010.


(red)
Foto Jef Kratochvil

V Brně se odehraje celovečerní opera Nový Orfeus z Bohemie
Ensemble Opera Diversa připravuje letní turné se svou
celovečerní komediální operou
Pickelhering 1607 aneb Nový
Orfeus z Bohemie. V Brně se
představí v pátek 8. července
od 18.00 hodin nádvoří Domu
pánů z Kunštátu.
Časopis Harmonie (Harmonie
8/2008) zařadil operu Pickelhering 1607 mezi top ten operních
událostí proběhnuvší sezóny.
Pickelhering 1607 aneb Nový
Orfeus z Bohemie je první celovečerní opera autorské dvojice
Ondřej Kyas - Pavel Drábek pro
20 muzikantů, 7 zpěváků a 2 české čerty. Původním podnětem pro
vznik opery byla zakázka Národního divadla v Praze v rámci projektu Bušení do železné opony a
měla být připomínkou 400. výročí
vzniku první opery, Monteverdiho
Orfea.
Příběh opery Pickelhering 1607,

s podtitulem Nový Orfeus z Bohemie, přenáší starý mýtus do prostředí tehdejších Čech, brázděných anglickými kočovnými
společnostmi Shakespearovy
doby, které obveselovaly a ovlivňovaly napjaté dění v našich
zemích. Koncertní premiéra se
uskutečnila v Brně 16. a 17. října
2007, scénická premiéra proběhla 16. a 17. února 2008.
Příběh čerpá z historie menších
českých měst a uvádí ji do kontextu kulturních dějin hudebních,
divadelních a literárních. Odehrává se v Jindřichově Hradci roku
1607 a vytváří atmosféru zlaté éry
rožmberských a slavatovských
jižních Čech. Opera a zpěvohra
patří k nejvlastnějším žánrům
české národní kultury posledních
alespoň čtyř století. Pickelhering
1607 na tuto tradici navazuje
a spojuje klady starší lidové zpěvohry a tradici světově proslulé
moderní české opery.

30
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prázdniny 2011

Jindřichův Hradec byl tehdy druhým největším městem českého
království, kde pán Slavata slavil
páté výročí sňatku se svou ženou
Lucií. K městským hradbám přicházejí angličtí komedianti –
kočovní herci, kteří významně
zasáhnou do děje a ovlivní život
jednotlivých postav, jejichž příběhy se během opery rozehrávají.
Herci jsou přizváni, aby zahráli na
výroční slavnosti poté, co na

ukázku předvedou italskou komedii Umění lásky a umění meče,
aneb Napravená touha Capitana
Brusca. Celou operou diváky provázejí postavy dvou českých čertů Šmerdy a Klofáše, kteří děj glosují. Příběh vyústí v uvedení nové
zpěvohry Orfeus a ve finále, do
kterého jsou zapojeny všechny
postavy. Komedianti jsou vyhoštěni z města a vydávají se na další
štaci.
 (red)

Kultura

Fotografie Bohdana Holomíčka představuje Moravská galerie

Do začátku září je v Moravské
galerii k vidění výstava fotografií Bohdana Holomíčka, která
reflektuje divadlo, kejklíře,
komedianty nebo hudebníky.
Fotografická výpověď Bohdana
Holomíčka, představená výstavou
v Moravské galerii v Brně, je součástí 2. ročníku festivalu Divadelní
svět Brno 2011, který proběhl na
přelomu května a června, a je
ohlédnutím za předcházejícím
pilotním ročníkem nového brněnského divadelního svátku, který
byl věnován osobnosti českého

divadla, dramatikovi a bývalému
prezidentovi Václavu Havlovi
a představení jeho kompletní dramatické tvorby.
Výstava reflektuje pestrost, spontánnost a neopakovatelnost zajímavých setkání na divadelních
prknech, ale i dimenzi jedinečnosti okamžiků letmých a obyčejných, zachycených v zákulisí festivalového dění. Jedná se o zcela
osobitý a přirozený pohled Bohdana Holomíčka na divadlo, herce, klauny, kejklíře, komedianty,
tanečníky, hudebníky, ale i diváky
a hosty, jako na dominantní živel,

pronikající do nesčetných světů,
uzavřených a orámovaných
v daném časoprostoru Divadelního světa Brno 2010.
Výstava je koncipována jako
celek, tedy bez záměrného členění. Přesto je zde patrná dominující linie v souvislosti s hlavním
hostem Václavem Havlem.
Zásadní význam však spočívá
v samotném fotografickém a životním přístupu Bohdana Holomíčka. Jeho ryze osobní autenticita
nespoutaného a nespoutatelného
obrazového vyjadřování a monitorování časosběrné obrazové

zprávy z přátelských setkání a lidských slavností odráží respekt
k elementárním hodnotám jedinečnosti a neopakovatelnosti
okamžiků.
Bohdan Holomíček žije a pracuje
v Janských Lázních, celoživotně
fotograf — autodidakt, úzce propojený s československou (nejen)
alternativní kulturou v celém jejím
spektru. Důležitou rovinu v jeho
fotografické tvorbě představuje
divadelní fotografie již od 70. let.
Jako fotograf pravidelně působí
na divadelních scénách po celé
republice.
 (red)

Na Špilberk se po roce vracejí Letní shakespearovské slavnosti
Jedenáctý ročník Letních shakespearovských slavností bude
vítat milovníky divadla na velkém nádvoří hradu Špilberk ve
dnech 16. července až 3. srpna.
Novinkou roku 2011 bude hra
Zkrocení zlé ženy v režii Daniela
Špinara. Jiskřivá komedie o věčném souboji mužů a žen se skvělým obsazením. Kateřinu bude
hrát Tatiana Vilhelmová, Petruchia
Roman Zach a Lucentia Vojta
Dyk.
Dvě sestry, dva ženské principy,
podnikaví nápadníci a jeden
neohrožený krotitel. Namlouvací
rituály v přímém přenosu. Bujará
divadelní fraška nebo genderově

nekorektní text o manželství?
Návrat k ženství jako poslední
krok k celosti moderní emancipované ženy. Divoká Kateřina, dobrodružný Petruchio, sladká Bianca a trojice vynalézavých ctitelů.
Záměny, převleky, slovní hrátky
a přestřelky samců a samiček.
Příběh o zkrocení ženy, které je
ve skutečnosti jejím zrozením.
Hra o tom, že lásce neporučíš
a někdy není zas tak špatné, když
se žena nebojí být ženou a muž
mužem.
Vstupenky je možno zakoupit
v centrálním předprodeji BKC na
Běhounské 17 a v síti TICKETPORTAL. Zde je možné vstupenky také rezervovat.

Vstupenky zakoupené v síti Ticketportal jsou opatřeny manipulačním poplatkem ve výši 5 %
k uvedeným cenám. Vstupenky
v předprodej i BKC na Běhounské

se prodávají bez tohoto poplatku,
a to i v případě, že byly zarezervovány prostřednictvím Ticketportalu.

(red)

Velké nádvoří hradu Špilberk:
so 16. 7. 2011 Zkrocení zlé ženy od 20.30
hod.
ne 17. 7. 2011 Zkrocení zlé ženy od 20.30
hod.
po 18. 7. 2011 Zkrocení zlé ženy od 20.30
hod.
čt 21. 7. 2011 Romeo a Julie (PaS de
Theatre Ostrava) od 20.30 hod.
pá 22. 7. 2011 Romeo a Julie (PaS de
Theatre Ostrava) od 20.30 hod.
po 25. 7. 2011 Jindřich IV. od 20.30 hod.
út 26. 7. 2011 Jindřich IV. od 20.30 hod.

st 27. 7. 2011 Jindřich IV. od 20.30 hod.
pá 29. 7. 2011 Oko za oko – niečo za
niečo od 20.30 hod.
so 30. 7. 2011 Oko za oko – niečo za niečo od 20.30 hod.
po 1. 8. 2011 Veselé paničky windsorské
od 20.30 hod.
út 2. 8. 2011 Veselé paničky windsorské
od 20.30 hod.
st 3. 8. 2011 Veselé paničky windsorské
od 20.30 hod.
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Inzerce

Rajská hudba
pro Váš vůz.

Autonova - rychle a kvalitně
Provádíme komplexní servis vozů VW, záruční a pozáruční servis, měření emisí, přípravu na STK a provedeme i STK. Těšíme se na Vaši návštěvu

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418/20, 657 79 Brno, Tel.: +420 543 424 211, E-mail: servis@autonova.cz, www.autonova.cz
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Fitnesscentrum
Best Western Premier Hotel International Brno

Moderní Fitness a Wellness
přímo v centru Brna

SLEVA

Ambulance
bolesti
MUDr. Marek Hakl, PhD.
Léčba všech
bolestivých stavů
tel.: 733 239 883
MUDr. Eva Kynclová
Akupunktura
tel.: 739 700 768

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

www.fitnesscentrumbrno.cz
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Dělnická 53, Brno-Komín
www.bolestbrno.cz
Na zastávce Svratecká,
tram. 1, 3, 11.

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

