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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Květnovou osobností je jistě nejen pro náš
zpravodaj, ale pro všechny brněnské milovníky a pamětníky zlaté éry československého
big beatu a rockové hudby muzikant Petr Směja. Nejen proto, že 16. května slaví svoje půlkulatiny, ale také proto, že kapela, kterou jako
školák založil, slaví letos svoje neuvěřitelné
abrahámoviny.
Je to nejdéle působící skupina u nás a jmenuje
se SYNKOPY 61.
Pokračování na str. 15

ra
Vítání ja 3
ě
na stran

Milí spoluobčané, vážení
návštěvníci festivalů,

Významné ocenění získaly učitelky
základních škol zřizovaných MČ Brno-střed
Slavnostní předání ocenění pedagogickým
pracovníkům škol zřizovaných statutárním
městem Brnem a městskými částmi se
konalo u příležitosti Dne učitelů 29. března
na Nové radnici.
Kritéria k výběru kandidátů na ocenění byla
stanovena Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMB ve spolupráci s Komisí RMB
pro výchovu a vzdělávání a posuzována nezávislou porotou sestavenou ze zástupců Komise RMB pro výchovu a vzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci vybraní k ocenění
v jednotlivých kategoriích byli pozváni spolu
s ředitelem školy, zástupcem příslušné městské části a jedním rodinným příslušníkem na
slavnostní shromáždění, kde jim bylo předáno
ocenění.
Slavnostní setkání se uskutečnilo za účasti
náměstkyně primátora města Brna Ing. Jany
Bohuňovské v 10.30 hodin v Rytířském sále
Nové radnice.
Ocenění se udílelo ve dvou kategoriích:
Výrazná pedagogická osobnost roku a Oce-

nění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou
činnost. Právě v rámci první kategorie navrhla
odborná komise ocenit dvě pedagogické pracovnice, jež pracují na základních školách
zřizovaných městskou částí Brno-střed, a to
Mgr. Kristinu Raclavskou, zástupkyni ředitele
Základní školy a mateřské školy Kotlářská
a Mgr. Alenu Kýrovou, učitelku Základní školy
na Úvoze.
Pedagogy k ocenění mohli navrhnout ředitelé
nebo pedagogické kolektivy škol zřizovaných
statutárním městem Brnem a městskými částmi, členové školské rady, jednotlivé městské
části, členové Komise RMB pro výchovu
a vzdělávání nebo ředitelka Jihomoravského
inspektorátu ČŠI.
Rozhodující kritéria při výběru kandidátů tvořila
mimořádná pedagogická, odborná a publikační činnost, nadstandardní práce (projektové
vyučování, míra účasti na tvorbě, koordinaci
nebo evaluaci školního vzdělávacího programu nebo koordinaci těchto činností,
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Řekni drogám ne!
na Leitnerce

s dalším rokem je tu další
ročník tradičních a velmi
populárních festivalů Brno
– město uprostřed Evropy
a Ignis Brunensis. Naše
městská část se na jejich
přípravě i letos podílí, a to
nejen propagační a servisní podporou, ale
především třemi akcemi, na které bych vás
rád pozval. Atraktivní podívanou jsme připravili na sobotu 28. května na koupaliště
Kraví hora, kde proběhne celodenní program „Integrovaný záchranný systém nejen
pro děti a Bezpečiáda Brna-střed“. K vidění
budou ukázky práce záchranářů, hasičů,
policistů i městských strážníků, atraktivní
technika včetně vrtulníků, prezentovat se
budou neziskové organizace. O den později
– v neděli 29. května – mohou zkusit malí
i velcí své dovednosti v jízdě na tříkolkách,
koloběžkách a především kolech během
„Cyklohrátek na Kraví hoře“. A o týden později, v neděli 5. června, proběhne „Dětský
den Brna-střed“ ve sportovním areálu SKP
Kometa Brna a lanovém centru Jungle Park
– Pisárky.
Budu rád, pokud některou z festivalových
akcí navštívíte a pobavíte se při ní. Vždyť
Brno-střed nabízí Pestrý život v centru dění!

Mgr. Libor Šťástka,
starosta

29
110. výročí Klubu
esperantistů

Druhý ročník
festivalu Divadelní svět

Akce radnice

19. – 22. 5. 2011

NÁMĚSTÍ SVOBODY, BRNO

SPORTOVNÍ
DNY
Pod záštitou radnice
městské části Brno-střed

První ročník Sportovních dnů
na náměstí Svobody bude plný:
cvičení a tance
nechejte se zlákat stále oblíbenější zumbou,
přijďte si vyzkoušet orientální tance, salsu
a flamenco,
zacvičte si s námi pilates, funky aerobic či
méně známé gyro

zdravé a doplňkové výživy
ochutnejte ze široké nabídky čerstvých šťáv,
biopotravin, iontových a energetických
nápojů, slovenských sýrů

odpolední zábavy s Hitrádiem Magic

mediální partneři:
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Akce radnice

Na radnici Brno-střed se opět vítalo jaro rukodělnými dílničkami
Již tradiční Vítání jara na radnici
proběhlo tentokrát v neděli
27. března. Společenské centrum
zaplnili děti i jejich rodiče, aby si
pod vedením zkušených lektorů
z DDM Helceletova vyrobili jarní
a velikonoční ozdoby – připravena byla desítka stanovišť s dílničkami, kde bylo možné vlastními
silami vytvořit vonné svíčky z přírodních materiálů, papírové dárkové tašky, proutěnou výzdobu či
různé dekorace z papíru a dalších
přírodních materiálů. Pro menší
děti byly nachystány dovednostní

soutěže a pro ty nejmenší dětský
koutek. O kulturní program se
v podobě krátkých vystoupení
postaraly mažoretky Lassies
vedené Mgr. Veronikou Váskou,
které s DDM Helceletova úzce
spolupracují.
Vítání jara organizovala radnice
městské části Brno-střed ve spolupráci se svým kulturním a vzdělávacím střediskem. Pozvánky na
další podobné zážitky pro malé
i velké najdete na stranách 24–27
tohoto čísla zpravodaje.

(red)
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Akce radnice

Filharmonie Brno zahrála seniorům v rámci nového projektu

Dne 21. března zahrálo na radnici seniorům Quartetto di
Gioia, laureát poslední Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka.
Soubor se snaží budovat všestranný repertoár, který zahrnuje
stěžejní díla kvartetní literatury
všech stylových období. Podstatně je zastoupena česká tvorba
a soubor se věnuje i interpretaci
děl soudobých. V rámci spoluprá-

ce s mladými sólisty svůj repertoár rozšiřuje i o komorní skladby
pro větší obsazení. Kvarteto
vystoupilo na řadě festivalů u nás
i v zahraničí (Mozartovy cesty,
Janáčkovy Hukvaldy, Europäische Wochen Passau aj.) Na
pozvání EMCY (European Union
of Music Competitions for Youth)
podnikl soubor také turné „Stars
of tomorrow“ po Německu
a Rakousku. Nahrával pro Český

a Bavorský rozhlas. Pro tento svůj
koncert si kvarteto vybralo kvalitní
repertoár složený z prověřených
děl klasického repertoáru –
Beethovenovo Opus 95 a Dvořákův Americký smyčcový kvartet
doplnila Sukova Meditace na staročeský chorál Svatý Václave.
Filharmonie Brno seniorům je
název projektu, který vznikl ve
spolupráci jednoho z nejvýznamnějších českých orchestrů Filhar-

monie Brno a radnice Brno-střed,
resp. její příspěvkové organizace
Kávéeska.
V pořadí druhý z koncertů patří
OK Percussion Duu – dvojici
ambiciózních hráčů na různorodé
bicí nástroje, kteří se předvedou
23. května (více na straně 26
tohoto čísla zpravodaje, pozn.
red.)


(red)

Stalo se v naší městské části

Letošní 66. ročník Běhu Lužánkami patřil vítězům z Maďarska

V sobotu 26. března proběhl
v městském parku Lužánky
66. ročník mezinárodního závodu
ČPP Běh Lužánkami 2011.
„Závod se konal v pohodové atmosféře za účasti běžců z jedenácti
zemí světa. Hlavního závodu mužů
vytrvalců v běhu na 8 500 m se
účastnilo 153 běžců, v dospělých
kategoriích startovalo 259 běžců,“
řekl ředitel závodu Ing.Karel Walter.

Celkový počet včetně mládežnických kategorií se dostal na novodobý rekord běhu, závodu se účastnilo dohromady na 646 běžkyň
a běžců. Hlavní závod vyhrál přesvědčivě Albert Minczér z Maďarska (25:31), druhý doběhl brněnský
Jiří Homoláč (25:36), třetí Dániel
Kállay (25:42) z Maďarska. Mezi
ženami kralovala maďarská vytrvalkyně Ildigo Papp.
„Časy na obou tratích nemají vypo-
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vídající hodnotu ve vztahu k uplynulým ročníkům, neboť délka jednoho lužáneckého okruhu byla operativně změněna. Běželo se o sto
metrů více, aby se vyhnulo probíhajícím terénním úpravám po obvodu parku,“ dodal Walter.
Nejstarší brněnský běh pořádá AC
TRACK & FIELD Brno ve spolupráci s AGENTUROU WALTER.
Závod se konal pod záštitou primátora statutárního města Brna

Romana Onderky, hejtmana Jihomoravského kraje, Michala Haška
a starosty MČ Brno-střed, Libora
Šťástky.
 (red)
Foto: Radek Míča,
Martina Olejníčková

Akci

podpořila

Stalo se v naší městské části

Fotosoutěž Brněnský sport v objektivu 2010 zná své výherce

V úterý 29. března proběhlo
v gotických prostorách Křížové
chodby na Nové radnici slavnostní vyhlášení vítězů fotosoutěže Brněnský sport
v objektivu 2010.
Druhý ročník fotosoutěže byl
z mého pohledu velmi úspěšný.
Přihlásilo se dvojnásobně více
soutěžících než minulý rok a z celkového počtu 236 fotografií již
mohla odborná porota zodpovědně vybrat ty nejlepší. Jejich kvalita
překvapila i odborníky a s takovými sportovními fotografiemi se
jednoduše nemůže brněnský
sport nepochlubit.
Do rukou výherců bylo předáno
celkem 13 ocenění a také cena
za 4. místo v nejvíce zastoupené
kategorii, kde byly výsledky rozhodování poroty opravdu těsné.
Ceny soutěžícím předával mimo

mne také primátor statutárního
města Brna Roman Onderka
a brněnský sportovec a ultramaratonec Dan Orálek.
Součástí výstavy, na kterou mohli
návštěvníci zavítat do 26. dubna,
bylo také několik fotografií Tomáše Škody, které byly nesoutěžní,
ale stály za zveřejnění. Kolekce
s názvem Batwater 2010 dokumentovala účast brněnského
ultramaratonce Dana Orálka
v americké poušti Death Valley,
kde reprezentoval Českou republiku.
Významnou součástí byla také
výstava s názvem Gymnastika.
Jednalo se o soubor detailních
fotografií vytvořených ve spolupráci s vrcholovými sportovci
z brněnského klubu Sokol Brno I.,
které poskytnul fotoreportér Otto
Ballon Mierny, jeden ze členů
odborné poroty fotosoutěže.

Z pozice předsedy odborné komise fotosoutěže bych rád všem
vzkázal, aby nenechávali fotoaparát doma, až se vydají za
sportem nebo na tribunu. Dále
bych chtěl jménem všech pořadatelů soutěžícím vyjádřit velký
dík především za nadšení a přízeň soutěžících a při této příležitosti také připomenout zahájení
třetího ročníku fotosoutěže. Touto

výstavou totiž nic nekončí,
naopak, nový ročník již odstartoval a všichni mají novou šanci
a příležitost. Od 1. dubna byla
opět otevřena možnost registrace
a vkládání soutěžních snímků na
stránkách www.brnenskysportvobjektivu.cz.

Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta
Foto: Marie Schmerková

Výsledková listina:
Kategorie
kategorie do 15 roků
kategorie do 20 roků
kategorie do 20 roků
kategorie do 20 roků
kategorie nad 20 roků
kategorie nad 20 roků
kategorie nad 20 roků
kategorie nad 20 roků
vítěz webového hodnocení
celkový vítěz
mimořádná cena poroty
cena „Fair play“ Pavla Sázavského
mimořádná cena partnera, Polygra a.s.
Mimořádná cena starosty MC Brno-jih

Místo
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Jméno
David Alexa
Helena Brunnerová
Tomáš Fried
Kláda Kovářová
Tomáš Škoda
Viktor Šulc
Ladislav Máša
Petr Klvač
Viktor Šulc
Stanislav Chlup
Stanislav Chlup
Miroslav Nowak
Tomáš Fried
Lukáš Kučera

Název fotografie
Souboj u mantinelu
BMX
Soustředění
Sedlo – řídítka vzad
Soustředění
Krása v pohybu – III
Všichni na jednoho
Souboj o 1. místo
Libor Leikep na útoku
Start
Soubor fotografií
Hlavně potichu
Jdu si pro tebe
Doskok

Logo otevřelo prostory pro lidi s poruchou komunikace a hybnosti
Slavnostní otevření Centra služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti
proběhlo v sídle občanského
sdružení Logo na Vsetínské 20
ve středu 23. března.
Vedle prohlídky prostor bylo na
programu setkání a debata osob
postižených vážnými poruchami
a jejich rodinných příslušníků
s hercem Janem Potměšilem.
Hlavním cílem projektu je podpora těchto osob prostřednictvím
komplexního programu v rámci
Centra denních služeb v Brně
a jeho blízkém okolí. Náplní zmíněného programu je rozvoj
komunikačních dovedností, jemné motoriky a grafomotoriky,

nácvik sebeobsluhy a samostatnosti v běžných denních aktivitách. Důležitou součástí programu je poradenství v oblasti
zdravé výživy, doplněné praktickými kurzy v oblasti přípravy
pokrmů a zásady zdravého stravování. Všechny z uvedených
služeb jednoznačně směřují
k dlouhodobému zvýšení kvality
života postižených osob.
Prostory nácvikové kuchyně
a jídelny, které byly nově otevřeny,
jsou navrženy pro potřeby osob
s poruchami hybnosti. Bezbariérové řešení prostoru umožní trénink osobám i se závažnějšími
formami postižení.
Tento projekt byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města

Brna, schválen Zastupitelstvem
města Brna a financován z Evropského rozvojového fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Regio-

nálního operačního programu
Jihovýchod.


(red)
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Stalo se v naší městské části

Žáci v soutěži porovnávali své znalosti o Jihomoravském kraji

Druhý ročník vědomostní soutěže Expedice Morava prokázal
znalosti žáků o kraji, v němž
studují.
Soutěž proběhla 29. března v prostorách Labyrintu pod Zelným
trhem. Pětičlenná družstva složená z žáků 7. a 8. tříd základních
škol a sekund a tercií víceletých
gymnázií prokazovala své znalosti o Jihomoravském kraji.
Slavnostní vyhlášení na nádvoří
Staré radnice 2. dubna bylo zároveň zahajovacím dnem turistické
sezóny ve městě Brně. Absolutním vítězem se stal tým Tercie B
z Gymnázia Řečkovice, na druhém místě se umístili žáci z Ter-

cie A z téže školy a třetí místo patřilo Gymnáziu Matyáše Lercha,
týmu ze Sekundy AV.
Soutěž Expedice Morava je
zaměřena na obecné znalosti
o regionu jižní Morava a zúčastnit
se mohou žáci se zájmem o historii, památky, cestování, zeměpis
apod. Velkou atrakcí pro zúčastněné žáky bylo to, že soutěž proběhla v Labyrintu pod Zelným
trhem, a to ještě před jeho oficiálním otevřením pro veřejnost.
Každá škola přihlašuje maximálně 2 družstva po pěti žácích.
Osloveno bylo zhruba 120 ZŠ
a víceletých gymnázií z Brna
a Jihomoravského kraje. Počet
přihlášených družstev byl letos

o třetinu vyšší než při prvním ročníku. Do 2. ročníku soutěže se přihlásilo 40 družstev ze 24 škol (loni
23 družstev z 15 škol). Většina přihlášených škol byla z Brna,
zastoupeny byly ale také Boskovice, Rousínov, Tišnov, Židlochovice a další.
Soutěžilo se v pěti tematických
okruzích: historie, geografie,
památky, reálie a kultura. Ke každému tématu bylo zpracováno formou testu 10 otázek různé obtížnosti. Pro jejich zodpovězení byl
stanoven časový limit 10 minut.
Byly zde otázky doplňovací,
poznávací (fotografie, kresby)
i výběr správné odpovědi z několika možných.

Všechny otázky připravila a do
podoby soutěžních listů zpracovala Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně. Pedagogové a doktorandi této fakulty
se objevili také v roli zkoušejících
při samotné soutěži.
Hlavní výhrou je jednodenní
poznávací zájezd autobusem po
jižní Moravě pro celou třídu vítězného družstva. Vítězové si mohou
vybrat ze tří nabízených variant:
Znojemsko, Moravský kras s Boskovicemi, nebo Slavkovsko.
Výherci 2. a 3. místa získali poznávací okružní jízdu turistickým minibusem po památkách Brna.

(red)
Foto: zdroj BKC

Stopkova pivnice je po rozsáhlé rekonstrukci opět otevřená
Legendární Stopkova plzeňská
pivnice v České ulici od konce
března opět vítá své hosty.
Výsledkem rekonstrukce je prostor, který připomíná českou
pivovarnickou tradici.
Proslulá Stopkova pivnice vždy patřila k pilířům českého společenského a kulturního života v Brně, městě, kde vždy soupeřil český
a německý živel. Hospoda byla na
tomto místě již ve druhé polovině
19. století.Věhlasu se dočkala s příchodem nového majitele, geniálního hostinského Jaroslava Stopky,
který v roce 1910 převzal původní
Jonákovu pivnici.
Pro podnikání měla tato pivnice
výhodnou strategickou pozici –
v samém centru českého korza,
českého dění v Brně. Vždy platila
za „nóbl“ podnik a plzeňské se tu
čepovalo bez výjimky nepřetržitě.
Studenti, intelektuálové a měšťané

se tu scházeli i díky blízkému českému knihkupectví.
Vyostřené vztahy mezi brněnskými
Čechy a Němci dokládá i skutečnost, že Stopkova pivnice byla na
počátku 20. století několikrát „vybílena“ německými nacionalisty.
Náročná rekonstrukce probíhala
více než 13 měsíců a musela si
poradit nejen s připomínkami
památkářů, ale i s nepodařenou
rekonstrukcí z 80. let minulého století. Opraveno a renovováno bylo
i průčelí, jehož autorem byl český
malíř a kreslíř Láďa Novák
(1865–1944), známý pražský
bohém, autor mimo jiné i výzdoby
pražské hospody U Fleků. Dům na
České ulici má v základech gotické,
a především renesanční prvky.
„Dobové inzeráty vždy hlásaly, že
v Brně je nejlepší plzeňské u Stopků,“ okomentoval znovuzrození
Stopkovy pivnice Václav Berka,
starší obchodní sládek Plzeňského

6
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2011

Prazdroje. A dodává: „A ta šance je
tu dnes opět. Pilsner Urquell je
čepován z pivních tanků, pivo je
nepasterované a při čepování
nepřijde do styku se vzduchem ani
tlačnými plyny. To vše se podílí na
výsledné chuťové kvalitě podávaného piva.“
„Na naše hosty čeká klasická česká

kuchyně obohacená o prvky
moderní gastronomie. Nebudou
chybět ani speciality brněnské
kuchyně, kterou bych rád u Stopků
znovu oživil,“ řekl Michal Štěpánek,
šéfkuchař Stopkovy plzeňské pivnice.

(red)
Foto: Václav Berka

Stalo se v naší městské části

Evropský pohár v basketbalu vozíčkářů proběhl v Brně

Základní kolo evropského
poháru v basketbalu vozíčkářů
se konalo 11.–13. března ve

sportovní hale Sokola Brno I na
Kounicově ulici.

Sportovní klub HOBIT Brno je již
tradičním pořadatelem základního kola evropské pohárové soutěže klubů v basketbalu vozíčkářů
Euroleague (dříve André Vergauwen Cup). Této soutěže se účastní
kluby ze všech evropských zemí,
které se v národní ligové soutěži
umístily nejhůře na třetím místě.
Základní kola probíhají najednou
ve třech různých zemích. Nejúspěšnější mužstva z každého
kola postupují do finálového turnaje.
Pověření pro uspořádání základního kola obdržel klub HOBIT
Brno i pro rok 2011, kdy jej uspořádal již podesáté. Do Brna přijely
čtyři elitní evropské kluby bojovat

o účast ve finálovém turnaji –
EMC Villefranche Meyzieu (Francie), KIK Sana Sanski Most (Bosna a Hercegovina), USC München (Německo), Pro Build Lions
W.B. (Nizozemí).
Na prvním místě se umístil tým
z Bosny a Hercegoviny, brněnský
Hobit sice obsadil ve své skupině
základního kola poslední místo,
ale minimálně dva poslední zápasy s Německem a Nizozemím byly
poměrně vyrovnané.
 (red)

Akci

podpořila

Bezpečnost

Borelióza může být důsledkem neopatrného pobytu v přírodě
Pěkné chvíle strávené při
pobytu v přírodě mohou mít
nehezké důsledky. Lymská
borelióza je nejčastější nemocí, kterou je možné chytit od
malého, zdánlivě neškodného
tvorečka, jakým je klíště.
Pokud se na ni včas nepřijde
a důkladně se neléčí, může vést
k trvalým škodám na zdraví.
Nákaze lze snadno předejít –
sice proti této nemoci neexistuje
očkování, ale opatrností a používáním repelentů můžete riziko
hodně snížit.
Proti klíšťatům jsou nejvhodnější
silné repelenty, které se stříkají
na obuv a oblečení, ve kterém

vydrží působit i dlouhou dobu po
nanesení. Myslete proto i na děti,
které jedou na tábor, a předem
jim ošetřete tenisky a svrchní
oděvy.
Pokud už klíště chytíte, vytáhněte
ho co nejdřív. Zakápněte desinfekcí, nejlépe jodovou, pak použijte pinzetu nebo speciální
kartu, které jsou k dostání v lékárnách. Místo vpichu znovu důkladně dezinfikujte a pozorujte
nejméně měsíc, jestli se netvoří
skvrna. Od alergie ji poznáte tak,
že vzniká delší dobu po klíštěti,
několik dnů až týdnů, vzácně
i měsíců. Bývá větší než 5 cm,
může trochu hřát a svědit. Nemusí mít typický vybledlý střed! Při

skvrně už je jasné, že jde o boreliózu a je nutné bezodkladně
nasadit antibiotika. Lékař nemusí
čekat na žádné další testy, protože v počátku nákazy se ještě
protilátky netvoří, zato lze nemoc
ještě snadno léčit. Pokud se s léčbou otálí, může nemoc postupně
devastovat mozek i tělo.
Asi u poloviny nakažených se
bohužel žádná skvrna nevytvoří.
Pokud se tedy nějaký čas po klíštěti dostaví podezřelé příznaky,
i když místo přisátí vypadá normálně, a ve vašem okolí neřádí
zrovna žádná viroza, pak navštivte lékaře a zdůrazněte mu souvislost potíží s klíštětem. Častými
příznaky jsou: bolest hlavy, klou-

bů, svalů, silná únava, mravenčení v končetinách, závratě,
bušení srdce, pálení kůže, bolest
v krku, zánět spojivek, potíže
s močovým měchýřem, rozmazané vidění, obrna lícního nervu.
Více informací o prevenci, průběhu nemoci, její léčbě i zkušenosti postižených pacientů
najdete na www.borelioza.cz.
Občanské sdružení Borelioza CZ
se zabývá informováním občanů
o prevenci a léčbě lymské boreliózy. V loňském roce došlo k jeho
založení, sdružení usiluje o zlepšení povědomí o nebezpečí této
nemoci mezi veřejností i mezi
lékaři.

(red)
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Informace z radnice

Při příležitosti Dne učitelů se rozdávala ocenění za osobnost a činnost

Pokračování ze strany 1
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně talentovaných žáků, významná
mimoškolní činnost apod.), uplatnění moderních a efektivních
metod ve výchovně vzdělávacím
procesu vyplývající z aktivní
účasti v dalším vzdělávání peda-

gogických pracovníků, zpracování projektů a zapojení do mezinárodních programů, metodická
činnost a významná prezentace
školy.
Udílení cen doplnil svým hudebním vystoupením dívčí soubor OK
Vocal.


(red)

Ocenění pedagogové:
Výrazná pedagogická osobnost roku:
Mgr. Kristina Raclavská – zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
Mgr. Alena Kýrová – učitelka ZŠ Brno, Úvoz 55
PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D. – ředitelka ZŠ Brno, Měšťanská 21
Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost
Bc. Jana Kovačová – učitelka MŠ Brno, Bellova 2
Mgr. Miloš Hrůza – ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29
Mgr. Petr Křivka – ředitel ZŠ Brno, Laštůvkova

Starosta převzal šek na třicet tisíc korun na kulturně vzdělávací účely

Starosta městské části Brno-střed
Mgr.Libor Šťástka převzal koncem
března od představitelů Oberbank
AG – pobočka Česká republika

symbolický šek na třicet tisíc
korun, který je určen radnici pro
kulturně vzdělávací účely. „Pokud
se společnosti působící na území

naší městské části rozhodnou takto podporovat to, co děláme pro
děti a pro veřejnost, vítáme to.Tento konkrétní příspěvek využijeme

na organizaci akce Integrovaný
záchranný systém pro děti a bezpečiáda Brna-střed,“ uvedl starosta Šťástka.
 (red)

ŘEKNI DROGÁM NE! aneb výchovný program na Leitnerce
Besedy proběhnou v Klubu
Leitnerova ve dnech 3.–5. května v časech od 8.00, 9.45
a 11.30 hodin.
Klub Leitnerova ve spolupráci se
společností MEDEA KULTUR,
s.r.o.pořádá preventivní protidrogový pořad pro studenty základních a středních škol – ŘEKNI
DROGÁM NE! Tento bezplatný
komunikační program je realizo-

ván s VZP a akreditován ministerstvem školství ČR.
Úvodem pořadu bude promítnut
krátkometrážní výukový film, který
poskytne základní pohled na
problematiku závislostí. Následně
vystoupí přední odborníci zabývající se drogovými závislostmi.
V letošním roce bude programem
provázet MUDr. Jiří Presl společně s kriminalistou JUDR. Miloslavem Dočekalem.
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V loňském roce se pomocí dotazníků, které studenti vyplňovali, zjistilo, že nejvýraznější společenskou drogou je stále
marihuana. Za ní následují cigarety, respektive primární látka
nikotin. Alkohol je spolu s marihuanou, extází, LSD a kokainem
nejrozšířenější zábavnou drogou. Studenti a žáci v České
republice jsou v po myslném
žebříčku konzumace alkoholu na

předních místech v Evropě. Studie potvrdila opodstatněnost
projektů, jako je ŘEKNI DROGÁM NE!, které si kladou za cíl
snížení rozsahu zneužívání drog
v rizikové populaci dětí a dospívající mládeže.
Klub Leitnerova je součástí kulturní příspěvkové organizace radnice Brno-střed „Kávéeska“.


(red)

Informace z radnice

Představujeme Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed
Oddělení investic
V samostatné působnosti
• Zajišťuje svou činností v rámci
působnosti MČ BS investice
do obnovy majetku a a nových
staveb.
• Zpracovává plány související
se zajištěním plynulé obnovy
majetku a budováním nových
staveb v rámci působnosti MČ
BS.
• Vykonává funkci investora
veřejných staveb hrazených
z prostředků MČ BS, a to
i u staveb, které jsou realizovány z pověření MMB. Současně zajišťuje jejich věcnou
a technickou koordinaci.
• Vykonává technický dozor na
stavbách u investiční výstavby
MČ BS a veřejných zakázek
v rámci uzavřených smluv
o dílo bytových domů svěřených MČ BS.
• Koordinuje s bytovým odborem ekonomickou agendu
spojenou s bytovými domy.
• Zpracovává podklady v oblasti
poskytování půjček z fondu
rozvoje bydlení města Brna.
• Vede evidenci smluv o výstavbě půdních vestaveb a nástaveb.
• Předává nájemci ve spolupráci
s bytovou kanceláří půdní prostor.
• Schvaluje projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení včetně statického posouzení.
• Provádí kontrolu realizace
půdních vestaveb a nástaveb
v bytových domech ve vztahu
ke schválené projektové dokumentaci, účastní se státních
stavebních dohledů, kolaudačního řízení nebo prohlídky za
účelem vydání kolaudačního
souhlasu.
• Vyřizuje stížnosti a námitky
související s výstavbou půdních vestaveb a nástaveb.
• Potvrzuje vyčíslení nákladů
vynaložených nájemcem na
realizaci půdních vestaveb
a nástaveb po kolaudaci nebo
vydání kolaudačního souhlasu.
• Vede evidenci projektové
dokumentace prováděných
i již realizovaných půdních ve-

staveb a nástaveb v bytových
domech svěřených MČ BS.
• Připravuje podklady na slevy
z nájemného výstavbou půdních vestaveb a nástaveb
dotčených bytů k rozhodnutí
o jejím přiznání RMČ BS.
• Zpracovává podklady pro
komisi správy bytových domů
• Je účastníkem řízení v územním a stavebním řízení v rámci
bytových domů, svěřených MČ
BS.

•

•

V přenesené působnosti
• Nevykonává

Oddělení správy
bytových domů

•

V samostatné působnosti
• Zabezpečuje podklady pro
město Brno pro prodej domů,
bytů a nebytových prostor.
• Zabezpečuje správu bytových
domů a s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny MČ BS.
• Vyřizuje podání týkající se
správy, údržby a užívání bytových domů.
• Vede evidenci bytových domů.
• Zpracovává rozbory stavu
bytového fondu.
• Koordinuje s bytovým odborem ekonomickou agendu
spojenou s bytovými domy.
• Poskytuje městu Brnu potřebné informace a podklady za
účelem zpracovávání koncepce bydlení ve městě, rozborů
potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města svěřeného MČ BS. Poskytuje
Komisi bytové a Komisi pro
správu bytových domů informace a podklady týkající se
dlouhodobé koncepce rozvoje
bytového fondu v rámci MČ BS.
• Vyhodnocuje v souladu s organizační směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek MČ BS
nabídky dodavatelů a vystavuje objednávky na dodávky,
služby a stavební práce v rámci
bytových domů. Připravuje
podklady a návrhy rozhodnutí
pro Komisi pro správu bytových
domů. V návaznosti na rozhodnutí RMČ BS a v souladu se
směrnicí pro zadávání veřej-

•

•

•

•

•

•

ných zakázek zajišťuje předání
či odeslání výzev k podání
cenových nabídek vybraným
dodavatelům, připravuje příslušné smlouvy s vybranými
uchazeči a předává k podpisu
zástupci samosprávy.
Zpracovává, v součinnosti
s bytovými kancelářemi a Komisí pro správu bytových
domů, plány oprav v rámci
údržby, modernizace a rozvoje
bytového fondu.
Vydává za MČ BS jako vlastníka, po předchozím souhlasu
starosty MČ BS, souhlas
v rámci řízení dle stavebního
zákona.
Zabezpečuje tepelné hospodářství a připravuje k projednání v Komisi pro správu byt.
domů a RMČ BS příslušné
smlouvy. Po schválení RMČ
BS předkládá k podpisu
zástupci samosprávy.
Předkládá Komisi pro správu
bytových domů záležitosti spojené se žádostmi o pronájem
štítových zdí svěřených domů
za účelem reklamy, umístění
mobilních antén a pronájem
pozemků funkčně spjatých
s bytovými domy. Na základě
rozhodnutí RMČ BS uzavírá
příslušné smlouvy a předává
k podpisu zástupci samo správy.
Zpracovává podklady pro
komisi pro správu bytových
domů, majetkovou komisi
a
následně
RMČ
BS
nebo ZMČ BS, týkajících se
svěřených bytových domů MČ
BS.
Dává pokyny a kontroluje bytové kanceláře. Bezodkladně
informuje starostu MČ BS
a RMČ BS v případě neplnění
povinností ze strany byt. kanceláří či jakýchkoli jejich
pochybení a předkládá návrhy
řešení a dalšího postupu.
Zajišťuje uzavírání smluv se
spoluvlastníky domů a kontroluje jejich plnění.
Podílí se na zpracování prohlášení vlastníka o vymezení
jednotek v bytových domech
s již prodanými byty.
Vyřizuje, v součinnosti s bytovým odborem, žádosti stávajících nájemců o provedení
oprav v bytě bez možnosti

•

•

•

•

•

umoření v nájmu. Připravuje,
v součinnosti s bytovou kanceláří, příslušnou inominátní
smlouvu s nájemcem a předkládá ji k podpisu zástupci
samosprávy.
Připravuje u bytů přidělovaných na opravu vlastním
nákladem, v koordinaci s bytovým odborem, v součinnosti
s bytovou kanceláří a po přidělení daného bytu RMČ BS,
inominátní smlouvu s nájemcem.
Vyřizuje, v součinnosti s bytovým odborem a bytovou kanceláří žádosti nájemců o provedení oprav v nebytovém prostoru.
Připravuje v součinnosti s bytovým odborem a bytovou kanceláří příslušnou inominátní
smlouvu s nájemcem.
Vyřizuje, v součinnosti s bytovým odborem, žádosti nájemců
o umoření vložených finančních
prostředků na opravy nebytového prostoru v nájemném.
Uděluje souhlasné či nesouhlasné stanovisko a uzavírá na
umístění sídla firmy v bytě příslušnou smlouvu.
Předkládá Komisi bytové a Komisi pro správu bytových domů
návrhy či žádosti související
s privatizací bytových domů.
Stanoviska komisí pře dává
majetkovému odboru.

V přenesené působnosti
• Nevykonává
Kontakt: Dominikánská 2, tel.:
542 526 715

(red)

Samostatná působnost
je samosprávou obce. Obec
sama spravuje své záležitosti
a ty záležitosti svých členů,
jejichž spravování jí stát
neodňal. V samostatné působnosti jedná obec svým
vlastním jménem a na vlastní
účet.
Přenesená působnost
je okruhem záležitostí, které
vykonávají orgány obce jménem státu, nikoli jménem
svým.
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Naše školy

Osmec zve na 3. ročník hudebního festivalu Amari kereka

Základní škola nám. 28. října
pořádá ve spolupráci se
základními školami Merhautova, Křenová, Grafická z Prahy
a Boženy Němcové z Přerova
hudební festival Amari kereka.

Dne 26. května ve 14.00 hodin
v KS Omega, Musilova 2a vystoupí v pestrém kulturním programu
žáci zmíněných škol, kteří pod
vedením pedagogů a vedoucích
kroužků připravili romské tance,
sólová i sborová pěvecká vystou-

pení, hudební skladby i moderní
taneční variace.
Současně proběhne v prostorách
sálu výstava výtvarných a literárních prací žáků, kteří se zúčastnili
soutěže „O hudbě vážně i nevážně“. Program doplňuje videopro-

jekce, v níž se představují jednotlivé školy a jejich aktivity. Záštitu
nad letošním festivalem převzala
náměstkyně primátora statutárního města Brna Ing. Jana Bohuňovská.

(red)

ZŠ Křídlovická láká nové žáky na skvělé studijní výsledky
Před blížícími se přijímacími
zkouškami 26. května připravila Křídlovická zábavný program Škola nás baví, který se
uskuteční 11. května.
V současné době připravuje
ministerstvo školství plošné srovnávací testy pro žáky pátých
a devátých tříd, které mají školám
přinést zpětnou vazbu o jejich
kvalitě a které ovlivní přijetí žáků
na střední školu.
Žáci základní školy Křídlovická
se tohoto testování obávat
nemusejí – již pět let se od školního roku 2006/2007 pravidelně
zúčastňují srovnávacího testování v rámci celé ČR s výbornými
výsledky. V 6. a 9. třídách jsou
žáci testováni z českého, anglického a německého jazyka, matematiky a obecných studijních
předpokladů a toto testování probíhá individuálně také v 7. a 8.
ročníku. Testování klíčových
kompetencí žáků probíhá vždy
v 7. a 8. ročníku. Od 11. do 22.
října 2010 se žáci šestých tříd
naší školy zúčastnili srovnávacího testování základních škol
společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu Komplexní evaluační analýza – KEA,
do kterých jsou zapojeny školy
z celé ČR. Celkem 10 217 žáků
ze 350 škol mělo k dispozici testy
z českého jazyka, matematiky

a obecných studijních předpokladů. Srovnávací testování
9. ročníků základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektů
KEA a Stonožka proběhlo
v měsíci listopadu 2010. Celkem
se testování zúčastnilo 981 škol
s 29 249 žáky. Žáci měli k dispozici testy v elektronické podobě;
jejich součástí byly také elektronické dotazníky pro žáky a pro
učitele všech testovaných předmětů. Dotazníky vyplnili také
rodiče. Po vyhodnocení testování obdržel každý žák od společnosti SCIO individuální zprávu.
Naši šesťáci i deváťáci dosáhli
velmi dobrých výsledků – pět
z nich získalo také ocenění za
výborný výsledek v testování.

Ocenění žáci:
Ondřej Buček (VI. C) – ocenění
za nejlepší výsledek v testu
z matematiky šestých tříd
Petr Kříž (VI. B) – druhý nejlepší
výsledek v testu z matematiky
šestých tříd
Klára Horáková (VI. C) – druhý
nejlepší výsledek v testu z českého jazyka šestých tříd
Filip Buček (IX. C) – nejlepší
výsledek v testu z matematiky
devátých tříd
Metoděj Klang (IX. C) – třetí nejlepší výsledek v testu z českého jazyka devátých tříd.
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V celkovém hodnocení všech
zúčastněných škol patří ZŠ Křídlovická v matematice i v českém
jazyce mezi 20 % nejlepších škol
v rámci celé České republiky. Žáci
naší školy se také každý rok
úspěšně zúčastňují všech předmětových olympiád. Na druhém
stupni naší školy mohou žáci studovat ve třídách s rozšířenou
výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky, proto
nejdelší tradici na naší škole má
Matematická olympiáda a další
matematické soutěže (Pythagoriáda, Matematický klokan), žáci
však úspěšně řeší i další předmětové soutěže.

Některé z vynikajících
úspěchů:
Matematická olympiáda – městské kolo MO-Z5 v roce 2011 –
2. místo
Matematická olympiáda – městské kolo MO-Z9 v roce 2009 –
1. místo
Matematická olympiáda – městské kolo MO-Z9 v roce 2008 –
1. místo
Pythagoriáda 6. ročník městské
kolo v roce 2009 – 1. místo
Archimediáda FO-G (7. ročník)
městské kolo v roce 2010 –
4. místo
Chemická olympiáda (9. ročník)
městské kolo v roce 2011 –
3. místo

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině v roce 2009 –
3. místo
Krajské kolo konverzační soutěže
v angličtině v roce 2009 –
2. místo
Okresní kolo olympiády v českém jazyce v roce 2007 –
1. místo
Krajské kolo olympiády v českém
jazyce v roce 2007 – 2. místo,
postup do celostátního kola.
Základní škola Křídlovická je také
daltonskou školou, v níž jsou žáci
vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti za své vzdělávání.
Řešení problémových úkolů, práce s informacemi, propojenost
jednotlivých předmětů, účast
v soutěžích i pravidelné testování
umožňují našim žákům úspěšné
přijetí na výběrová gymnázia
a jejich další bezproblémové studium na středních školách.
Talentované a mimořádně nadané děti jsou vzdělávány podle
individuálních vzdělávacích plánů. Péče o tyto děti je zajišťována
ve spolupráci s pedagogicko–
psychologickou poradnou a českou Mensou.

Zřizovatelem
škol je

Naše školy

Pokračování ze strany 10
Pro všechny žáky 5. ročníku,
kteří by se chtěli s naší školou seznámit, připravili učitelé zábavný program Škola

nás baví, který se uskuteční
11. května od 15.15 hodin
v budově II. stupně ZŠ a MŠ
Brno, Křídlovická 30b.
Přijímací zkoušky do tříd s roz-

šířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a in formatiky pro školní rok
2011/2012 se budou konat
26. května. Přihlášky a další

informace je možné získat na
www.zskridlovicka.cz.

Kolektiv pedagogů
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Školy na Brně-střed

Informační a komunikační centrum čeká na studenty Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště obchodního na Jánské 22
Na SOŠ a SOU obchodní v Brně
na Jánské 22 se letos v přijímacím řízení pro rok 2011/ 2012
hlásí 700 studentů včetně
nástavbového studia.
Škola řadu let úzce spolupracuje
se zaměstnavatelskou sférou, je
si vědoma významu přípravy na
budoucí povolání absolventů
a narůstajícího využívání počítačové techniky ve všech profesích.
Z toho důvodu přistoupila k vybudování Informačního a komunikačního centra, které zahájilo provoz
dnem 1. 9. 2010 v nově vybudované multifunkční ICT učebně. Ta
je jedním z pilířů projektu Implementace a inovace školních vzdělávacích programů, financovaného
Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt je
zaměřen na využívání moderních

technologií ve výuce a klade si za
cíl i aktivní zapojení žáků do procesu vzdělávání.
Informační a komunikační centrum
je vybaveno výkonnými počítači se
širokou nabídkou programů, ozvučenou interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem, je zde nainstalován moderní pokladní systém,
soustředěna nabídka knih, videokazet a DVD. V případě potřeby je
k dispozici také metodická pomoc
vyškolených konzultantů ICT.
Zmíněná moderní technika se
používá nejen ve výuce, ale na
základě zájmu významného počtu
žáků o stále se vyvíjející informační
technologie, který koresponduje
se současným globálním trendem
narůstajícího významu ICT sektoru, se využívá kapacity multifunkční učebny i mimo dobu vyučování,
neboť slouží i zájemcům pro vol-

nočasové aktivity žáků, což podporuje zvýšení adaptability žáků
na trhu práce.



Ing. Pavla Stejskalová,
ředitelka školy

Základní umělecká škola Smetanova pořádá zápis nových
studentů a taneční vystoupení v Divadle Bolka Polívky
V měsíci květnu a červnu zve
škola všechny zájemce na
zápis. Kromě toho se 4. května
žáci školy předvedou na tanečním koncertě v Divadle Bolka
Polívky.
Základní umělecká škola Brno,
Smetanova 8 patří svou úrovní
k předním uměleckým školám
v Brně. Nachází se v centru města a výuka zde probíhá ve čtyřech
oborech – hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně-dramatickém.
Pravidelně každý rok sklízejí studenti všech oborů významné
úspěchy na různých soutěžích
i přehlídkách. „Vysokou úroveň

žáků i pedagogů potvrzují přijatí
žáci na střední i vysoké školy
uměleckého směru – konzervatoře, AMU, SŠUAD, textilní průmyslovka i architektura.
Jednoznačně je v současné
době osobností číslo jedna mezi
žáky školy čtrnáctiletý klavírista
Jakub Sládek. Úroveň jeho hry
přesahuje i hranice celorepublikové, neboť jeho poslední úspěchy při vyřazovacích kolech pro
klavírní soutěž v americké Minnesotě a postup do samotné čtyřkolové soutěže je naprosto
famózní,“ uvedla Mgr.Šárka Jedličková, zástupkyně ředitele školy. Z pětiset mladých klavíristů
světa se dostal mezi postupují-

cích 25 (pouze 4 jsou z Evropy).
Škola ale nabízí i vzdělání dětem,
které zdaleka nemají předurčenou uměleckou kariéru. Některé
z nich baví historie, jiné přírodověda, jazyky, počítače či aktivně
sportují. „Ti všichni pak po létech
strávených v oborech ZUŠ
odcházejí obohacení především
po stránce emocionální, speciálně v dnešní době tolik potřebné,
rozvíjí v pravý čas nezměrnou
dětskou fantazii i manuální zručnost. Děti dostanou u nás druh
vzdělání, který v dopělosti jen
stěží mohou dohnat. A právě na
základě těchto získaných dovedností a prožitků pak žijí plnohodnotný život, do něhož patří krásné

okamžiky prožité v divadlech, na
koncertech či ve výstavních síních,“ dodala Jedličková.
Zápis nových žáků do všech oborů školy pro školní rok 2011/2012
se koná každé úterý od 3. května
do 21. června vždy od 16.00 do
18.00 hodin.
Taneční koncert v Divadle Bolka
Polívky se uskuteční 4. května od
17.00 hodin, prodej vstupenek
bude zahájen hodinu před představením přímo v divadle. Cena
vstupného je 80 Kč, studenti
a důchodci zaplatí 50 Kč.
Více informací na stránkách
www.zussmetanova.cz nebo na
541 213 570.

(red)
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Neziskové organizace

JANA PERE: setkání sousedů neboli malých „neziskovek“

Dne 30. května v prostorách
Domu pánů z Kunštátu proběhne druhá benefice brněnských
neziskových organizací JANA
PERE.
Pořadatelé akce – občanská
sdružení Janus a Persefona – slibují pestrý program s hudbou,
workshopem a prodejem rukodělných výrobků. Nápad uspořádat
takovouto akci vznikl současně
v obou zmíněných sdruženích.
„Přemýšleli jsme o tom, jak
vystoupit z koloběhu naší všední
práce a udělat něco navíc pro prezentaci činnosti organizace. Zabýváme se poradenstvím obětem
domácího násilí, sexuálního

zneužívání a znásilnění, což je
téma, které klade velké nároky
nejenom na pracovnice Persefony, ale i na to, jak působíme na
veřejnosti a jak nás veřejnost přijímá,“ řekla Jitka Čechová, ředitelka a psycholožka Persefony.
„Ačkoli s klientkami a klienty
máme radost, když se situace
podaří stabilizovat, zlepšit nebo
vyřešit, tak vnímáme, že je nutné
aktivně vytvářet další prostor pro
práci s veřejným míněním v této
oblasti. Zároveň akci JANA PERE
bereme jako možnost příjemného
setkávání s dalšími neziskovkami,
působícími v oblasti sociálních
služeb. Společně chceme diskutovat nejenom o práci, ale i o tom,

jak se dají zajistit prostředky pro
naše fungování i z jiných zdrojů,
než jsou granty a dotace,“ dodala
Julija Křivská Prejsová, projektová manažerka Persefony.
Cílovou skupinou Občanského
sdružení Janus jsou děti a mladí
lidé, kteří neměli tu možnost vyrůstat ve vlastní rodině a často se
potýkají se složitými životními událostmi a problémy. „My jsme ti, kdo
se jim snaží pomoci v nesnázích.
Ne vždycky se to daří a ne vždycky
je to práce jednoduchá. Také
občas zápasíme s tím, jak prezentovat naši činnost pozitivně. Na tom
přece je postaven celý fundraising
– zaujmout případného donátora,
aby věděl, že přispívá na dobrou

věc, která má ale budoucnost,
nějaké hmatatelné výsledky. Protože kromě práce se také rádi bavíme, odpočíváme, setkáváme se
s přáteli, vznikl nápad uspořádat
akci pro naše ,sousedy‘ – malé
neziskovky, sídlící ve městě Brně,“
uvedla Jitka Nosková z Občanského sdružení Janus.
Moderátorka a herečka Iva Pazderková, která je od loňského roku
patronkou Persefony, bude celou
akci moderovat. „Pomoc beru jako
samozřejmou součást svého
života. Také budu ráda, když mi
někdo pomůže, pokud to budu
potřebovat,“ poznamenala Pazderková.

(red)

Program dne
14.00–17.00 „ZADARMO ANI PRAČKA…“
workshop na téma PR a fundraising v malých neziskovkách
bazárek rukodělných výrobků
prezentace neziskových organizací
(V PROSTORÁCH DOMU PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A V KAVÁRNĚ TROJKA)
17.30–18.30 „VYPERTE SI NÁS…“ – happening (V ULICÍCH BRNA)
18.30–21.30 „PO PRANÍ KAPKA ZÁBAVY“ – koncert hudebních uskupení Draga Banda, Nebeztebe a Bačaračičevabčiči (NA NÁDVOŘÍ DOMU PÁNŮ Z KUNŠTÁTU)
21.30–22.00 A TROCHA OHNĚ NA ZÁVĚR

Rekondičně-rehabilitační pobyty pro osoby s roztroušenou sklerózou
s hudbou. V průběhu dne mají
klienti k dispozici masérku na klasické masáže a akupresurní body
měkkých technik a většinou
i bazén, ve kterém se provádí
rehabilitační cvičení. Na zdravotní
ošetření vezeme s sebou odborného zdravotníka a jedno osobní
vozidlo slouží popř. k zabezpečení rychlého odvozu k lékaři.

V roce 2011 se konají tyto
rekondiční pobyty:

Občanské sdružení Roska
Brno-město opakovaně každým rokem realizuje tři rekondiční pobyty, z toho dva týdenní
a jeden víkendový.
Pravidelný denní ozdravný program zahrnuje ranní rozcvičku,
během pobytu jednu až dvě odbor-

né přednášky se zaměřením na
vliv životosprávy u lidí s RS, akupresurní body při léčbě bolestí,
rehabilitační pomůcky apod.
Provádí se 2x denně rehabilitační
cvičení, 1. skupina méně pohyblivých cvičí cviky na židlích, 2. skupina cvičí na podložce s overbalonky, společně je relaxace

12
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2011

11.–18. 6. středisko Sola Gratia
Bystřice
pod
Hostýnem
(http://www.sola.cz/)
25. 9.–2. 10. hotel Adamantino
Luhačovice (http://www.adamantino.cz/)
listopad (termín bude upřesněn)
DS Březejc (http://www.skolybrezejc.cz/)
Do rehabilitačního programu
zařazujeme společenské hry pro-

cvičující koordinaci pohybů, prostorovou orientaci, zrakové vady
a rétoriku řeči. Celý rekondiční
program je sestavován s ohledem
na zdravotní postižení účastníků,
pod kvalifikovaným vedením cvičitelů školených k této nemoci na
akreditovaném pracovišti Unie
Roska.
V loňském roce se s podporou
MČ Brno-střed uskutečnil týdenní
rekondiční pobyt ve středisku
BVV Zubří na Vysočině
(http://www.fairtravel.cz/cs/zubri.
html).

(red)

Akce

podporuje

Neziskové organizace

„Na kopečku“ se setkávají rodiče a děti z mateřské školy

Občanské sdružení Na kopečku jsme založili v roce 2008 jako
sdružení rodičů dětí navštěvujících Mateřskou školu „Na
kopečku u zvonečku“ v Brně
na Horní ulici.
Naším cílem je pomáhat vedení
MŠ při organizaci školních
a mimoškolních aktivit a při zvelebování školních tříd a školního

pozemku. To vše především vlastními silami např. organizací brigád
při budování přírodní zahrady
nebo díky získaným finančním
prostředkům od rodičů a dalších
sponzorů.
V loňském roce jsme spolu s učitelkami MŠ zorganizovali uspávání zahrady – říjnové zábavné
pracovní odpoledne pro děti i rodiče na zahradě mateřské školy.

Děti si vyrobily svícny z dýní
a rodiče pomohli s hrabáním listí,
úklidem herních částí zahrady
a zazimováním přírodní zahrady.
Ani v období adventu jsme nezaháleli a společně s učitelkami MŠ
připravili vánoční setkání, plné
koled, říkanek a her, které si děti
přichystaly pro své rodiče. Pod
stromečkem našly děti hračky,
které zakoupilo sdružení ze svých
prostředků a které budou sloužit
pro hraní v jednotlivých třídách.
Koncem dubna jsme prožili krásné velikonoční dílničky pro rodiče
i dětičky s netradičními technikami
zdobení kraslic a výrobou velikonočních dekoračních předmětů.
V letošním školním roce nás ještě
několik aktivit čeká. Například
Den matek si budou děti spolu
s učitelkami a za podpory našeho
sdružení připomínat pobytem
v přírodě nebo přípravou kulturního programu.
Školní rok v MŠ bychom chtěli
zakončit akcí nazvanou Poslední

zvonění, při kterém se děti loučí
s předškoláky na zahrádce. Tento
den je určen i pro širokou veřejnost. Předškoláci z každé třídy si
připraví divadelní představení
a vystaví svá výtvarná díla.
Rádi bychom proto touto cestou
poděkovali všem rodičům a také
MČ Brno-střed za finanční podporu akcí, které v tomto školním
roce pořádáme.
Pokud byste chtěli i vy finančně
pomoci sdružení „Na kopečku“,
můžete posílat svoje příspěvky
na účet č.: 226247452/0300
(variabilní symbol 100). Jsme
schopni garantovat i přesný účel,
ke kterému bude váš dar použit.

Dagmar Podešvová,
předsedkyně o.s. „Na kopečku“

Projekt

podporuje

Brněnští Pionýři pomohli s jarním úklidem Moravského krasu

Takřka 150 km tras vedoucích
jižní částí Moravského krasu je
od 26. března zbaveno odpadků.
Děti i vedoucí z brněnských pionýrských oddílů se postarali
o jejich úklid během akce nazvané
Vlečka 2011. „K čištění Moravského krasu se nás z Pionýru
sešlo asi dvě stě. Jednotlivé oddíly nechávaly pytle s odpadky
u cesty a spolu se zástupci chráněné krajinné oblasti jsme je
postupně sváželi. Během dne se
nám podařilo zbavit přírodu tří
plných vleček odpadu,“ okomen-

toval akci Tomáš Venclíček ze
Zeměpisné společnosti „Po cestách vlasti“, která letos akci pořádala.
Vlečka se za pět let svého konání
pomalu stává tradiční akcí pionýrských oddílů z Brna i mnohých
dobrovolníků. Ti spolu s CHKO
Moravský kras každoročně vybírají území, kde je pomoc s úklidem
nejvíce potřeba. Letošního vedení
se znovu ujali zástupci Zeměpisné
společnosti, kteří vybrali sedmnáct tras v jižní části CHKO.
Členové oddílů zamířili například
do okolí Bílovic nad Svitavou, Líšně, Mariánského údolí, Obřan

a Maloměřic, kde do plastových
pytlů nahromadili vše, co do přírody nepatří. Děti tak spojily
sobotní výlet s oddílem a pomoc
životnímu prostředí. Snad všechny si budou po sobotní zkušenosti
pamatovat, že odpadky v lese
nemají co dělat.
„I když nepořádku i nelegálních
skládek během let postupně ubývá, po zimě se vždy nashromáždí
spousta zbytků po návštěvnících
CHKO.Většinu posbíraného odpadu tvoří nepořádní turisti, občas se
v lese setkáme ale i s pračkou nebo
hromadou pneumatik.Vedeme děti
k úctě k přírodě, proto mi připadá

samozřejmé udělat aspoň jednou
za rok společně něco užitečného,“
uzavřel akci Honza Cimr, zástupce
Zeměpisné společnosti, který měl
akci letos na starosti.
Pionýrské tábornické oddíly jsou
nevládní neziskové organizace
sdružující děti, mládež a vedoucí,
které pojí touha poznávat přírodu,
naučit se v ní žít a věnovat se společně turistice. Skupina Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“
čítá pět oddílů pro děti od 5 do 15
let, které úzce spolupracují při přípravě společných akcí, mezi něž
patří i akce Vlečka.

(red)
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Neziskové organizace

Společnost NaZemi šíří v Brně fair trade neboli spravedlivý obchod

Šířit myšlenku spravedlivého
obchodu se v České republice
snaží nezisková organizace
NaZemi například férovou snídaní, na níž si zájemci mohou
pochutnat v sobotu 14. května.
NaZemi – společnost pro fair trade
sídlí v Brně na Kounicově ulici. Zde
probíhají mimo jiné semináře pro
učitele a pro zájemce je dostupná
knihovna s publikacemi zaměřenými převážně na globální rozvojová témata. Prosazování globálně
rozvojového vzdělávání a jeho
metodiky do škol je totiž vedle pro-

pagace fair tradu další oblastí, které se organizace NaZemi věnuje.
„Fair trade je způsob obchodu
dávající drobným pěstitelům
a řemeslníkům z rozvojových
zemí příležitost uživit se vlastní
prací za důstojných podmínek.
Pokud si tedy český spotřebitel
koupí fairtradový výrobek, má jistotu, že za ním nestojí například
zneužívání dětské práce, nelidské
pracovní podmínky či devastace
životního prostředí,“ vysvětlila
pojem spravedlivého obchodu
Gabriela Štěpánková ze společnosti NaZemi.

Fairtradové produkty v Brně
Druhým místem působnosti
NaZemi je Pekařská 16, kde se
nachází obchod s fair trade produkty. Zákazníci zde mohou
nakoupit fairtradovou čokoládu,
kávu, kakao, čaj, třtinový či palmový cukr, koření, ale i různé
řemeslné výrobky – od keramiky,
tašek, šperků až po svetry z jačí
vlny, trička, čepice, rukavice apod.
Občas v obchůdku probíhají také
ochutnávky kávy a čaje.
Fair trade produkty lze dnes už
podle Štěpánkové zakoupit i v su-

permarketech Tesco, Globus či
Kaufland. Výrobky jsou označeny
zeleno-modrým logem FAIRTRADE.

Kam na férovou snídani?
Podpořit myšlenku fair trade mají
možnost i samotní Brňané. Vedle
nákupu fairtradových výrobků se
mohou v sobotu 14. května
v 10.00 hodin zúčastnit společné
férové snídaně na Kraví hoře
v parku pod hvězdárnou. Více na
www.ferovasnidane.cz.

(red)
Foto: Zdroj NaZemi

EkoCentrum pořádá terénní výukový program u Stránské skály

Sdružení EkoCentrum Brno
nabízí dětským kolektivům, zejména školním třídám, tematický výukový program v lokalitě
Stránské skály.
Program probíhá v období,
duben–červen, září–říjen a je
určen věkové kategorii 3. tř. ZŠ až
4. r. SŠ.
Terénní program, v němž se žáci
seznámí s minulostí i současností
této jedinečné brněnské lokality,

přináší zábavné poznávání zdejších rostlin, zkamenělin, geologického podloží, ale také Brna
a jeho okolí. Cílem programu je
žákům ukázat, že si toto pozoruhodné místo zachovalo svůj přírodní stav i přes rušivé vlivy lidské
činnosti. Děti se seznámí s překrásným výhledem ze Stránské
skály na Brno a pozoruhodnou
historií tohoto místa: hledají zkameněliny, hrají scénky z historie
Stránské skály a nakonec se jdou
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podívat i do Woldřichovy jeskyně.
Stránská skála je unikátní skalní
útvar na území Brna, který je od
roku 1978 Národní přírodní památkou. Toto místo je významné hned
z několika hledisek. Nachází se
zde cenné naleziště zkamenělin
a také soustava jeskyní, které slouží jako úkryt chráněných netopýrů.
Ve zdejších jeskyních sídlily pravěké kultury, v době poměrně
nedávné v nich pro změnu byly
vybudovány protiatomové kryty.

Stránská skála je navíc významnou stepní lokalitou, roste zde řada
druhů rostlin – kavyly, koniklece,
bělozářka, pumpava, hvozdíky,
máčka ladní. Z živočichů zde nalezneme užovky, ještěrky, skřivana, rejsky nebo zástupce vzácného hmyzu, například kudlanku.
Podrobnosti o programu jsou
k dispozici na www.ecb.cz, objednávat je možné na telefonním čísle 545 246 403.

(red)

Rozhovor

Petr Směja: Po padesáti letech už si to můžeme říct – Bylo nám hej!
Na úvod konstatujme, že
čtrnáctiletý kytarista Petr Směja
založil skupinu SYNKOPY 61
v prosinci 1960. Název vznikl
podle amerického hudebního
filmu Synkopy, který si Petr oblíbil, a také podle důrazu na druhou dobu. Číslovka značící rok
založení měla být tedy správně
60, ale nakonec zůstala 61. Prý
se to tak klukům z kapely líbilo.
Veřejně hrát ale chlapci začali
až po více než ročním úporném
zkoušení. Bylo to v lednu 1962
na třídním večírku v Zrcadlovém sále hotelu Slovan, takže
padesátiny prvního vystoupení
skupiny SYNKOPY 61 si připomeneme až napřesrok.

Když jsem s vámi dělal
rozhovor před deseti lety
u příležitosti čtyřicátého
výročí založení kapely, řekl
jste, že čtyřicítka je strašné
číslo a s úsměvem jste
konstatoval, že se divíte,
že jste ještě všichni naživu.
Copak mi řeknete teď
k padesátinám kapely?
Padesátka je krásné kulaté číslo
a jubileum, kterého už se bohužel
nedožil náš baskytarista Honza
Čarvaš. Nahradil ho Vilda Majtner,
mimochodem také výborný zpěvák. Kmenové kvarteto posílil od
roku 2006 také klávesista a zpěvák
Honza Korbička. Oba tak výrazně
omladili naši kapelu na přijatelný
věkový průměr 63 let.

Připomenout během
krátkého rozhovoru
padesátiletou pouť kapely
není pochopitelně možné,
jaké jsou ale, podle vás,
řekněme, tři nejdůležitější
milníky v historii vaší
skupiny?
Těch milníků bylo vlastně pět.
Prvním byl určitě rok 1964, kdy jsme
pod vlivem Beatles změnili obsazení, elektrifikovali nástroje a z kavárenské kapely se stal rázem bigbít. Začali jsme hrát ne vsedě, za
pulty, ale nastojte – vestoje! Druhým
milníkem byl hned následující rok
1965. Z osmičlenného souboru se
stal, po odchodu bratří Smílků a sourozenců Gärtnerových, pouze čtyřčlenný – Pokorný, Čarvaš, Rybář
a já. Začali jsme dělat vokální sklad-

by od Hollies, Beach Boys,Yardbirds
a Searchers. V květnu 1966 jsme
přibrali ještě Michala Poláka a zdařilé dílko bylo dokonáno. Třetí změnou byl příchod Oldy Veselého
v roce 1974. Natočili jsme s ním dvě
LPM desky Xantipa a Formule 1,
ale Olda se hned v následujícím
roce nechal zlákat nabídkou Radima Hladíka a odešel do skupiny
Blue Effect. Posledním „zemětřesením“ byl přechod z vokálního stylu
na artrock, který nastal koncem roku
1979 navrácením Oldy Veselého
k Synkopám 61. Odešel Michal
Polák, o rok později Honza Čarvaš
a v létě 1981 i já. Mám rád melodické
písně s vokály a komplikovaný
Oldův artrock s příliš dlouhými instrumentálními pasážemi mi byl cizí.
Proto jsem po dlouhém rozvažování
a s těžkým srdcem po dvaceti letech
„své dítě“ opustil. Z původních Synkop 61 zůstali jen Pavel Pokorný
a Jiří Rybář.Ti pak po doplnění novými členy hráli až do roku 1990, kdy
skupina dočasně přerušila činnost.
Naše znovuzrození má na svědomí
Pavel Kopřiva z nakladatelství FT
Records, který nám v roce 1995
vydal CD s názvem „Válka je vůl –
The Best off“, kde byly nejlepší
skladby z minulých let. To jsme
samozřejmě uvítali, ale on navíc
chtěl, abychom při příležitosti křtu
nového CD zahráli také živě.V první
chvíli jsem si myslel, že si dělá legraci, neboť jsem ani nevěděl, zda po
tolika letech jsou ještě všichni naživu, natož zda jsou schopni a ochotni
hrát. Nakonec jsme se ale dali opět
dohromady a koncertujeme dodnes. Takřka v původním obsazení
a s repertoárem ze šedesátých let,
který oslovuje jak naše vrstevníky,
tak i mladé posluchače, což nás těší
dvojnásob.

Jakou nahrávku skupiny
SYNKOPY 61 považujete za
nejzdařilejší?
Je to podle mě i podle ostatních kluků z kapely Žárlivá dívka od Oldy
Veselého a Franty Jemelky. Hrajeme ji dodnes. Při prvním natáčení
nás poslal režisér Hudec ze studia
domů, protože jsme byli, mírně
řečeno, „hlasově indisponováni“.
Neboli jsme v reálu „vyli jako šakali“.
Dřeli jsme pak tuto píseň pořád
dokola na hlasových zkouškách
a výsledkem byla naše nejlepší rozhlasová nahrávka.

Profil
A co legendární Válka je vůl?
Náš největší hit, především zásluhou výborného Jemelkova textu.
Měli jsme s ním problémy v rádiu.
Cenzor jej nechtěl schválit
a navrhoval název Na starej kůl,
což se nám vůbec nelíbilo, ale
naštěstí se dal přemluvit. Byla to
naše první skladba na gramodesce, vyšla v roce 1968. Sólo zpívali
Michal Polák a Pavel Váně. Zlí jazykové tvrdí, že text nenapsal Franta
Jemelka jako protest proti válce,
ale že byl namířen proti podplukovníkovi stejného jména, který
Frantu učil na katedře předvojenské přípravy. „Válka“ nemůže
pochopitelně chybět při našich
současných koncertech.

Padesáté výročí založení
vaší skupiny si určitě
zaslouží pořádné oslavy!
Jaké budou?
Čtenáři možná zaznamenali seriál
Českého rozhlasu Brno, který
v pěti dílech mapuje v pořadu Rendez-vous historii naší kapely. Sešli
jsme se tam prakticky všichni žijící,
kteří jsme se pod padesátiletou
činností nějak podepsali. Čeká nás
ještě poslední díl s názvem
COMEBACK, kterého se zúčastní
vlastně všichni současní členové
kapely – Pavel Pokorný, ten na fotce není, a Honza Korbička, Jirka
Rybář, Michal Polák, Petr Směja
a Vilda Majtner, tak jak jsme na fotce zleva. Naše rozhlasové povídání je zaznamenáváno také televizní kamerou, takže doufejme, že
se dočkáme i nějakého DVD, třeba
jako doplnění knihy vzpomínek.
Naše věrné fanoušky nemůžeme

Petr Směja se narodil 16. května
1946 v Brně.V prosinci 1960 založil
ještě jako žák základní školy skupinu SYNKOPY 61. V roce 1968
získal titul inženýra na VUT fakultě
strojní, ale před projektováním dal
přednost muzice. SYNKOPY 61 se
v roce 1970 profesionalizovaly
a Petr Směja jako kapelník, sólový
kytarista, skladatel, textař, aranžér
a od roku 1976 i manažer skupiny
odehrál za 20 let činnosti
(1961–1981) 2 181 vystoupení
doma i v zahraničí. Zkomponoval
40 skladeb a textem opatřil 10 písní.
Na svém kontě má 1 LP, 1 double
LP, 2 LPM, 1 LP special, 2 EP, 8 SP,
3 CD a 1 double CD. V roce 1981
skupinu opustil a do roku 1990 byl
zaměstnán na GŘ n. p. Lachema.
Od roku 1991 podniká v oboru dřeva a dřevěných výrobků. V roce
1995 se stal opět kapelníkem, kytaristou a zpěvákem v kapele, kterou
založil. Jeho druhým životním
koníčkem je horolezectví. Dosud
zdolal ve Vysokých Tatrách přes
130 vrcholů, v Alpách a Dolomitech
140 vrcholů, zúčastnil se několika
vysokohorských expedic (Himálaje,
Andy, Kavkaz, Pamír). Je také autorem dvou knižních publikací.Ve stínu Aconcaguy a Na vlastní kůži,
v níž popisuje v ilustrovaných povídkách své zážitky ze života, z hor
a také příhody bigbíťácké. Je ženatý,
má jednoho syna a dvě vnučky.

samozřejmě ochudit o „narozeninový“ koncert. Věřím, že se nám
ho společně s našimi kamarády
podaří připravit tak, abychom se
mohli společně poohlédnout
a zazpívat si i tu naši známou písničku – Bylo nám hej!

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Inzerce

Dovolená v Beskydech: „moƎe“, Thajky a krajové speciality
Malebná krajina Beskyd, původní dřevěné chaloupky v údolích, slivovice nebo třeba frgál – to vše se
vám nejspíš vybaví, když se řekne Valašsko. Pro mnoho lidí se ale Valašsko stává také synonymem
pro místo, kde se dá prožít komfortní wellness dovolená. Čekali byste, že zrovna tady se vykoupete
v „moři“? A v luxusním wellness centru vás namasírují Thajky?

Při rezervaci pobytu v hotelu Lanterna a Horal na
4 a více nocí uveďte heslo

„Brno“ a získáte
ZDARMA masáž nohou
v hodnotě 690 Kč/pokoj.

To vše – a nejen to – nabízí návštěvníkům
turistický resort Valachy ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku, necelé dvě hodiny cesty
autem z Brna. Zdejší spa a wellness hotely
Lanterna a Horal patří díky bohaté nabídce relaxačních služeb k nejvyhledávanějším
na Moravě. Tady se můžete nechat hýčkat
a rozmazlovat a zároveň si užívat ojedinělou
kulisu neporušené přírody, kde jsou stále ještě samozřejmostí ovce na pastvinách a horských úbočích, hluboké lesy a průzračně čisté horské bystřiny. Není náhodou, že právě
„Wellness pobyt v Beskydech“ připravený
resortem Valachy získal cenu HIT sezóny
2011. Každoročně ji uděluje Centrála cestovního ruchu Východní Moravy mimořádně
atraktivním turistickým nabídkám.
„Celoročně zvýhodněné Wellness pobyty
v Beskydech zahrnují komfortní ubytování,
bohatou polopenzi, bezplatný vstup do relaxačních center s bazény a saunovým světem
a masáž. V ceně jsou i animační programy
s lekcemi cvičení. Vycházíme tak vstříc stále

početnější skupině příznivců zdravého životního stylu, kteří se potřebují uvolnit, na chvíli
„vypnout“ a věnovat se jen sami sobě,“ láká
ředitel hotelových provozů resortu Valachy
Tomáš Blabla.

Masáž a bazény pro hosty v ceně
Návštěvníci si v resortu Valachy mohou vychutnat širokou škálu masáží včetně exotických s Thajkami, Filipínkami a Srí Lančanem,
tichomořské rituály Pure Fiji, výbornou gastronomii nebo nový areál termálních bazénů
Horal se slanou vodou vyhřívanou na 36 °C,
který zahrnuje plavecký, zábavně relaxační
i malý dětský bazén. Koupání „v moři“ je tu
tedy dostupné za každého počasí a v každé
roční době. Nově je součástí resortu i devítijamkové golfové hřiště.

Ušetřete za děti až 8 tisíc korun
Resort Valachy ale myslí také na rodiny
s dětmi. Pro prázdniny připravil zvýhodněný pobyt Letní dovolená v Beskydech, jehož
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hlavním lákadlem je ubytování se snídaní
pro děti do 12 let zdarma. „Nehledejte v tom
žádný trik. Pokud využijete pro dítě přistýlku, opravdu za jeho pobyt neplatíte. Hradí
se pouze večeře a to navíc jen u dětí od 3 let.
Rodina za dvě děti ušetří i 8 tisíc korun za
týden,“ doplňuje Tomáš Blabla. Čím víc dnů
rodina v resortu Valachy stráví, tím víc dalších bonusů dostane – mj. hodinu bowlingu,
vstup do lanového parku nebo bahenní zábal
Rasul.
Samozřejmostí v resortu Valachy je výběr
z dětských jídel v hotelových restauracích
a moderní dětské koutky. V červnu bude navíc na Valašsku dokončena Cyklostezka Bečva, díky minimálnímu převýšení jako stvořená pro malé výletníky, jejíž trasa vede blízko
hotelů. Rodiny mohou vyrazit i do blízkého
Rožnova pod Radhoštěm do skanzenu, který
celé léto žije doprovodnými programy, nebo
na některou z řady turistických tras.
Více informací: www.valachy.cz

Inzerce

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
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www.levnesporaky.cz

DĚTSKÁ KAVÁRNA
celé patro pro vaše děti • semináře •
přednášky • cvičení • bleší trhy •

Fitnesscentrum
Best Western Premier Hotel International Brno

Moderní Fitness a Wellness
přímo v centru Brna

www.cafe-manner.cz

.260(7,&.e
678',2.5É6<
Husova 16, 659 21 Brno
Tel.: +420 542 122 333

www.fitnesscentrumbrno.cz
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Potřebujete rychle peníze?
Rychle až do domu
už od 5000 Kč
přímo od nás

www.

.cz
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602 286 666
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Komerční obchodní a úvěrní společnost DOMOV s.r.o.



Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla
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Inzerce

VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO • VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO

Zveme Vás do našeho
zahradnictví na

30. 4.–7. 5. 2011
OTEVŘENO 8–18 hod.

3URåLMWHMDURSRHYURSVNX

Na prodejních plochách najdete okrasné
a roubované dřeviny a konifery, traviny,
trvalky, byliny, balkonové rostliny, růže,
vodní rostliny, postřiky, substráty.
Okrasné dřeviny pěstujeme v naší školce,
balkónovky ve sklenících.
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SVŮJ SORTIMENT NOVĚ nabízí v našem

PRODEJNÍ VÝSTAVU SKALNIČEK, Zahradnictví ﬁrma KERAMIKA NEOLIT,

kterou tradičně pořádá
Klub skalničkářů Brno

/HWHFNpHXURYtNHQG\

keramické nádoby, plastiky, fontány,
prvky zahradní architektury, kameny
do zahrad, grily, krby, okrasná a koupací
jezírka vč. technologie a realizace.

NOVÉ KUCHYNĚ
OD ČESKÉHO VÝ ROBCE
aktuální

AKCE

na našich stránkách
www.hezkydomov.cz

- ing. Kaláb
s.r.o.

Za Vodojemem 22
Brno - Bosonohy

telefon:

547 227 325
603 523 155
Čtyřlístek zahradnické služby, s.r.o.
Bystrcká 40, 624 00 Brno
Tel.: 546 210 019
E-mail: info@ctyrlistek-brno.cz
www. ctyrlistek-brno.cz

KERAMIKA NEOLIT
Bystrcká 40, 624 00 Brno
Tel: 543 250 872
E-mail: neolit@wo.cz
www.keramikaneolit.cz

Tramvaj č. 1 a 11, zastávka u ZOO, trolejbus č. 30
VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO • VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTE PRO ZOO

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

kování

www.hezkydomov.cz
KUCHYNĚ • SKŘÍNĚ • DVEŘE • NÁ BYTEK
MÁME PRO VÁS PENÍZE !!!
Tel.: 603 208 085

=SURVWĜHGNRYDWHOSUDFXMHSURMHGQRKRYČĜLWHOHDMHRSUiYQČQNHVSROXSUiFLSĜLX]DYĜHQtVPORXY\
RUHYROYLQJRYpP~YČUXDRSpþLRNOLHQWDSRX]DYĜHQtVPORXY\RUHYROYLQJRYpP~YČUX

SEZÓNOU NA PLNÝ PLYN

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Brno-Žabovřesky,
Brno-Bohunice,
Brno-Starý Lískovec

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz
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Klub esperantistů v Brně oslaví 110. výročí svého založení

Zakládající sjezd Českého esperantského svazu v Brně v březnu 1969
Letošní 110. výročí založení
prvního spolku esperantistů
v Brně jeho členové oslaví dne
21. května od 10.00 hodin
v prostorách Občanského
klubu MČ Brno-střed Hybešova 65a.
Klub byl založen v roce 1901
jako vůbec první esperantská

jeho předseda Miroslav Malovec.
Za první republiky klub proslavil
ve světě město Brno rozhlasovou
stanicí Verda Stacio (Zelená stanice), která vysílala jednak přednášky o československé kultuře,
sportu, vědě a politice, jednak
divadelní hry, operety a opery,
v nichž účinkovaly osobnosti jako

Přednáška o cestě po Ukrajině (z roku 2007), kterou vykonali mladí
členové kubu a vyprávěli o tom v klubovně těm starším
organizace v tehdejším Rakousku a z této doby pocházejí i první
publikace v klubové knihovně.
„Cílem bylo a zůstává uskutečnění nenákladné a přesto účinné
a kvalitní komunikace pro všechny občany v Evropě a mezi národy, protože většina lidí nezvládá
tzv. světové jazyky, přestože se
jim učí a vynakládá na snahu
o jejich zvládnutí astronomické
částky. Neřešení problému působí velké ztráty ve všech oblastech života, zvláště ekonomice,
i když si to lidé ani jejich vůdci
neuvědomují,“ představil klub

Zakládající sjezd Českého esperantského svazu v Brně v březnu 1969
Jiný brněnský překladatel, Josef
Vondroušek, přeložil hlavní díla
Karla Čapka, i díla dalších prozaiků,“ připomenul Malovec.
V roce 1969 byla esperantská
organizace obnovena pod
názvem Český esperantský svaz
ustavujícím sjezdem v Besedním
domě v Brně.

Založení Wikipedie
V roce 2002 brněnští esperantisté založili českou Wikipedii za
pomoci amerických esperantistů.
„Několika články jsme přispěli do
internetové Encyklopedie města
Brna a ve spolupráci s magistrátem jsme připravili turistický prospekt Brno – správný směr
v esperantské verzi, který je ke
stažení na internetu spolu s dalšími cizojazyčnými verzemi.
Udržujeme styky s esperantisty
z družebního města Rennes.
Naše mládež uspořádala v roce
2006 v Brně mezinárodní semi-

nář Jazyky na internetu za
finanční podpory z fondů EU.
Několik let jsme vedli kurzy esperanta na Masarykově univerzitě
jako volitelný předmět. Jeden ze
studentů MU je nyní ve Francii
jako stážista esperantské organizace Esperanto na internetu
a tato stáž se mu započítává do
studia MU,“ přiblížil současnost
předseda klubu.
A dodává: „Náš člen již dvakrát
přednášel na České konferenci
v Poděbradech, tj. setkání dvou
stovek českých intelektuálů, kteří
hledají nové cesty pro vývoj české společnosti. Letos povede
blok přednášek o souvislostech
komunikace v ekonomice a politice. Potěšilo nás, že v poslední
době se v regionálním tisku objevily pozitivní články o esperantu
jako možném komunikačním
jazyku.“


(red)

Karel Höger, Jarmila Kurandová,
Vladimír Leraus, František Kožík,
Dalibor Chalupa a další.

Poválečná situace
Po válce v roce 1952 byla celostátní esperantská organizace
rozpuštěna na pokyn sovětské
moci, avšak esperantisté ve své
klubové činnosti neustali. „V Brně
žil do roku 1964 vynikající překladatel esperantské poezie
a operních árií Jiří Kořínek, jehož
překlady českých básní (byly
jich stovky) vycházely v esperantském tisku po celém světě.

Mezinárodní seminář Jazyky na internetu 2006

19
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2011

Informujeme / Sport

Trenérský tým Fakultního klubu Brno nabírá nové plavce

Nábory do kurzů plavání pro
začátečníky od pěti let i pro
pokročilé plavce se budou
konat v několika dnech v měsíci červnu a září.
Trenérský tým Fakultního klubu
Brno zajišťuje přípravu dětí od
základního plavání až po plavce
na nejvyšší úrovni (reprezentanty
ČR). Výuka a tréninky probíhají
na plaveckých bazénech na Kraví
hoře, za Lužánkami, v aquacentru
Kohoutovice, na bazéně TJ Tesla
na Lesné a na bazéně při ZŠ
Pastviny.
Dle výkonnosti a věku jsou plavci
zařazováni do plaveckých družstev s odpovídající tréninkovou

intenzitou.V základním plavání se
děti učí základním návykům chování ve vodě a začínají se učit
základy jednotlivých plaveckých
stylů.
Ze základního družstva postupují
do zdokonalovacího, kde si plavci
postupně osvojují techniku všech
plaveckých způsobů. Účastní se
pak svých prvních plaveckých
závodů na krajské úrovni. Cílem
plavců zdokonalovacího družstva
je postup do závodního družstva.
Plavci závodního družstva již trénují pětkrát týdně a účastní se
závodů jak v České republice, tak
v zahraničí. Oddíl již vychoval
několikanásobné mistry ČR
v žákovských, juniorských i se-

niorských kategoriích, reprezentanty ČR a účastníky juniorského
mistrovství Evropy.
V letošním roce se nejlepší plavci
týmu účastnili prestižních mezinárodních závodů v Rakousku
a Německu, kde dosáhli medailových umístění. Cílem letošní
sezóny je účast plavců na olympijských hrách dětí a mládeže ČR.
Pro zpestření náročného celoročního tréninkového programu pak
oddíl pořádá zimní pobyty na
horách, letní horské výšlapy, sjíždění řek a cyklistické túry.
Mimořádnou aktivitou oddílu je
zajišťování plaveckých hodin pro
sociálně slabé a romské děti. Spolupracuje se sdružením Ptáčata.

Dětem se trenéři plně věnují
v dopoledních hodinách v rámci
jejich školní přípravy.
Nábory se budou konat:
9. a 10. června v 16.00 hodin
Aquapark Kohoutovice
16. a 17. června v 16.00 hodin
Aquapark Kohoutovice
7. a 14. září v 15.00 hodin bazén
TJ Tesla Brno
8. a 15. září v 15.00 hodin bazén
Kraví hora
2., 9. a 16. září v 16.00 hodin
Aquapark Kohoutovice
Více informací na tel. č.:
603 900 676, e-mail:
eva_k@volny.cz, www.fabr.cz.


(red)

Světový týden respektu k porodu Plavecká škola Rosnička nabízí
proběhne v měsíci květnu
kurzy pro kojence
V rámci Světového týdne
respektu k porodu ve dnech
16.–22. května se v Centru pro
rodinu a sociální péči uskuteční několik přednášek.
Pondělí 16. května přednáška
16.30–18.00 hodin: Role muže
u porodu, Mgr. Zita Křiváková –
sociální pedagog, dula, laktační
poradkyně, fyzioterapeutka.
Úterý 17. května přednáška
16.30–17.50 hodin: Dotek jako
způsob komunikace, MUDr.Hana Levíčková – lékařka, laktační
poradkyně, lektorka preventivně
vzdělávacích kurzů pro nastávající rodiče.
Úterý 17. května přednáška
18.00–19.00 hod. Porod jako
součást života, MUDr. Ivana
Čadková – gynekoložka, Nemocnice Milosrdných bratří Brno.

Místo konání: Josefská 1, Brno,
tel.: 542 217 464, více informací:
w w w. r e s p e k t k p o r o d u . c z ,
www.crsp.cz. Přednášky jsou
zdarma.
Den otevřených dveří v Centru
pro rodinu a sociální péči se
uskuteční 13. května tamtéž od
9.00 do 15.00 hodin.
Centrum také pořádá Kurz efektivního rodičovství, který je určen
pro ty, kteří se cítí nejistí ve výchově svých dětí. Jedná se o tři sobotní setkání, na kterých si rodiče
mohou osvojit užitečné metody
a podněty pro výchovu. Kurzy
efektivního rodičovství se konají
v Centru pro rodinu a sociální péči
Brno, Josefská 1. Přihlášky:
gabriela.vybiralova@crsp.cz, tel.:
731 604 064. Více na
www.efektivnirodicovstvi.cz.

(red)
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Nový plavecký klub Rosnička
nabízí od února kurzy kojeneckého a batolecího plavání
od 6 měsíců do 3,5 let s rodiči.
Rosnička vznikla současně
s otevřením nového brněnského
wellness centra na Lesné a nabízí unikátní prostředí – kojeneckou úpravu vody a poskytuje
plně přizpůsobené a vybavené
prostory tak, aby plavecké kurzy
byly pro děti i rodiče příjemným
zážitkem.

Plavecký klub Rosnička nabízí
možnost jak strávit volný čas dětí
společně s rodiči. Dává dětem
příležitost nebát se vody a naučit
se přirozenému pohybu v ní,
posílit tělo i imunitní systém,
začlenit se do kolektivu s ostatními dětmi. Cílem Rosničky je
výuka plavání s důrazem na
zdraví, relaxaci a přirozený vývoj
dětí. Plavecký klub se nachází
na ulici Majdalenky 10, v Brně-Lesná. Více na www.svet-wellness.cz.
 (red)

Volný čas

Noc kostelů se letos uskuteční ve třech středoevropských zemích
Během Noci kostelů, která se
bude konat v pátek 27. května,
přivítají jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády v otevřených kostelech návštěvníky
bohatým programem.
Ten bude včetně komentovaných
prohlídek, koncertů, workshopů
nebo divadelních představení.
Zpřístupněny budou rovněž
některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např.
varhanní kůry, sakristie, věže,
krypty nebo klášterní zahrady. Pro
návštěvníky bude vytvořen průvodce s programem jednotlivých
kostelů, k dispozici budou také
další informační materiály.
V loňském roce zaznamenali
pořadatelé během Noci kostelů
v 83 otevřených kostelech v Jihomoravském kraji a v kraji Vyso-

Akci

podporuje

čina 111 000 návštěvnických
vstupů. Návštěvníci oceňovali
možnost nahlédnout do těch prostor kostelů a modliteben, které
jsou běžně pro veřejnost uzavřené. Velký zájem byl také o hudební
programy a komentované prohlídky.
Program Noci kostelů připravuje
více než 500 kostelů a modliteben
v celé České republice.
V roce 2005 proběhla první Noc
kostelů – Lange Nacht der Kirchen – ve Vídni a během čtyř let
se spontánně rozšířila do celého
Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a zapojily
se do ní kostely v Brně a Plzni.
V roce 2010 se otevřelo 418 kostelů a modliteben v celé České
republice. V roce 2011 Noc kostelů překračuje další hranice, tentokrát do sousedního Slovenska.
Ve stejný den a pod stejným
vizuálním stylem se tedy Noc kostelů bude konat poprvé již ve třech
středoevropských zemích.
Záštitu nad Nocí kostelů 2011
v brněnské diecézi přijali: Mons.

Vojtěch Cikrle, biskup brněnský;
MUDr. Jiří Besser, ministr kultury
ČR; Mgr.Michal Hašek, předseda
Asociace krajů a hejtman Jihomoravského kraje; Bc. Roman
Onderka, MBA, primátor města

Brna, mezi nimi také starosta
městské
části
Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.
Informace o Noci kostelů na
www.nockostelu.cz.

(red)

Brno zahájilo turistickou sezónu otevřením svého podzemí

V pátek 1. dubna se v rámci oficiálního zahájení nové turistické sezóny v Brně otevřely veřejnosti brány Labyrintu pod
Zelným trhem.
Labyrint pod Zelným trhem je jednou z částí unikátního projektu
s názvem „Zpřístupnění brněnského podzemí“. Druhou částí je
Mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí, který je veřejnosti přístupný již od konce minulého roku.
Tento projekt, který otevírá brány

brněnského podzemí, vznikl za
finanční spolupráce statutárního
města Brna a Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, oblast podpory rozvoj
cestovního ruchu. Prostředky
Evropské unie dosáhly výše 62
milionů Kč, zbývající finanční
zdroje vyčlenilo ze svého rozpočtu statutární město Brno. Celkové
náklady na stavební část projektu
přesáhly 100,1 milionů Kč a náklady na interiér a expozice dosáhly objemu bezmála 20 milionů Kč.

Labyrint pod Zelným trhem se
skládá ze dvou částí:
– turistická trasa vyúsťující
v komplexu Malého Špalíčku –
Zelný trh 13
– společensko-kulturní část, která ústí nedaleko vchodu do
divadla Reduta – tato část bude
využívána zejména pro společensko-kulturní akce a není
běžnou součástí prohlídkové
trasy.
Provozovatelem a správcem
brněnského podzemí se rozhodnutím Zastupitelstva města Brna

stalo Brněnské kulturní centrum,
p. o. – konkrétně Turistické informační centrum. Otevřeno je celoročně, úterý–neděle, 9.00–18.00
hodin. Prohlídka trvá přibližně 45
minut. V průběhu prohlídkové trasy návštěvníci zdolají 212 schodů
a budou se pohybovat v hloubce
6–8 metrů pod povrchem náměstí. Více informací na webových
stránkách www.ticbrno.cz.


(red)
Foto: zdroj BKC
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Volný čas

Festival Lužánecké jaro 2011 láká na zážitky všeho druhu

První ročník volnočasového
festivalu v květnu a červnu
čeká na návštěvníky v parku
Lužánky.
Společným tématem akcí je zážitek. Zážitek kulturní, zážitek pro
děti, zážitek společných chvil
a setkání. Jednotlivé akce se
zaměřují na různé cílové skupiny
občanů, od nejmenších až po
seniory, a nabízí návštěvníkům
šanci strávit v prostorách parku
sedm nabitých víkendových dní.

Jednotlivé akce:
7. května – KONCERT, zaměřený
na velkou žánrovou rozmanitost
a pestrost hudebního projevu.
Vystoupí nejen začínající kapely, ale
i ty již léty ostřílené. Sobotní odpo-

ledne a podvečer je určeno posluchačům, kteří si chtějí poslechnout
dobrou hudbu a také si mohou užít
piknik na trávě v parku. Vystupující
hudebníci předvedou vlastní program. Začátek bude v 16.00 hod. na
louce za budovou SVČ.
8. května na terase a v divadelním
sále CVČ Lužánky proběhne
divadelní festival – NAŠE DRAMATICKÁ NEJ… jedná se
o představení divadelních a tanečních souborů působících při
CVČ Lužánky.
4. a 5. června veřejnosti nabízíme
DNY ČAJE A KERAMIKY.
Setkání nad ručně vyráběnou
keramikou, ukázky výpalu technikou Raku, čajové obřady, spojení krásy užitého umění s chutí
čaje, vůní vonných tyčinek, cin-

kotem třásní břišních tanečnic…
to vše na terase Lužánek.
Ti nejmenší se mohou v sobotu
11. června těšit na akci LUŽÁNKY
V LUŽÁNKÁCH. Na všechny
návštěvníky čeká Večerníček
a jeho jednotliví hrdinové. Pro
všechny, kteří přijdou v kostýmech
hrdinů z večerníčků máme připravenou odměnu!! Akce probíhá od
9.00 do 16.00 hodin a je zakončená rejem pohádkových postav.
Všichni, kteří rádi žonglují a chtějí
porovnat svoje umění s dalšími,
ale i ti, kteří žonglovat neumí
a chtějí si to zkusit mohou navštívit v neděli 12. června akci DEN
ŽONGLOVÁNÍ. Akce proběhne
na terase i v lužáneckém parku.
Vyznavači pouličních tanečních
stylů si na své přijdou v sobotu

18. června. Park Lužánky rozezní
taneční soutěžní akce DANCE
FLOW. Čeká nás streetdance,
breakdance, taneční klání dvojic,
spousta hudby, tance i odvážné
akrobatické prvky.
Akce Lužánecké jaro se koná pod
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr.Michala Haška, primátora Statutárního města Brna
Bc. Romana Onderky, MBA, starosty MČ Brno-střed Mgr. Libora
Šťástky a za finanční podpory
Statutárního města Brna.

(red)

Akci

podporuje

Přehlídka brněnských škol orientálního tance Orient Show
V neděli 8. května se v Brně
uskuteční orientální taneční
podívaná Orient Show. Letos
se bude konat pod záštitou
Centra Tance v Dělnickém
domě v Židenicích její 8. ročník.
Účelem show je ukázat rozmanitost brněnské taneční scény
a podpořit rozvoj orientálního tance v tomto regionu.
Na akci budou moci diváci zhlédnout různorodost orientálního tance – od folklórních stylů, přes klasický až po novodobé taneční
styly a jejich vzájemné fúze.
Konkrétně půjde o Raks Sharki –
klasický egyptský styl, folklórní
egyptské styly (např. saidi, což je
tanec s holí), egyptský pop, turecký styl, perský styl, tribal, tribal
fusion, gothic fusion, tanec se
šavlí, tamburínou či závoji nebo

třeba hravé a divácky oblíbené
drum solo.
Mezi vystupujícími je také mnoho
oceněných tanečnic. Mimo jiné se
představí lektorka Centra Tance
Badriyah, která se honosí 2. místem v soutěži profesionálů na
Let’s Dance Prague International
Festival 2008. Tato tanečnice je
také členkou věhlasného týmu Bellydance Evolution, který
založila a vede světoznámá
tanečnice Jillina. Badriyah je členkou úspěšné taneční skupiny Al
Fayyum Dancers, která získala
mnoho ocenění jak v ČR, tak i na
mezinárodním poli. Leadrem Al
Fayyum Dancers je další vystupující – tanečnice Sheyla, která
má za sebou taktéž úspěšnou
sólovou kariéru s oceněními jako
například 2. místo na mezinárodním festivalu Let’s Dance 2009.
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Dále vystoupí taneční skupina
Raks Sultana, která získala loni
na výše zmiňovaném festivalu
Let’s dance 3. místo v kategorii
skupin. Členkou skupiny Raks
Sultana je také úřadující MISS
ORIENT Milena Vyparinová, která
si svoji korunku vybojovala loni
v listopadu.
Na show dále vystoupí Afsana,

Aini, Al Fayum Dancers, Amira
Sofia, Bri Hurley a její skupina,
finalistky
MISS
ORIENT,
Mahleesh, Sheyla, Sooraya, Safína, Skupina lektorek Centra Tance, Rai, Raks Sultana, Studio
Zaynah, Zafirah a další.
Začátek akce je v 17.00 hodin.


(red)

Volný čas

Zoologický depozitář v Budišově otevřelo Moravské zemské muzeum

Začátkem dubna otevřelo Moravské zemské muzeum jedinečný zpřístupněný zoologický
depozitář v zámku v Budišově.
Návštěva zámku je dobrým
tipem na víkendový výlet.
Jedná se o obsáhlou a druhově
velmi pestrou kolekci exponátů
zvířat z celého světa. Návštěvníci
mají možnost dozvědět se řadu
zajímavostí ze života mnoha ve
sbírkách zastoupených živočiš-

ných druhů, seznámit se s historií
vzniku zoologických sbírek v muzeu a nahlédnout i do historie
Budišovského zámku.
Vznik muzejní zoologické sbírky,
která zahrnuje především exponáty obratlovců z celého světa,
spadá do první poloviny 19. století. Kolekce je postupně rozšiřována a doplňována přírůstky získanými vlastní sběrnou činností
zoologického oddělení nebo dary
či koupí od příznivců muzea. Jsou
to například exponáty ryb, ptáků
i savců získané při expedicích do
regionu delty Dunaje v letech
1979–1990, sběry z Kuby (1987),
Jakutska (1991) a Jižní Ameriky
(1994–1998).

Každý rok je pro návštěvnickou
sezonu připravena novinka.
V posledních letech to např. byla
instalace sbírky koster a lebek,
pro letošní sezonu je to vystavení
sbírky více než 200 raků a krabů,
která kromě všeobecně známých
druhů nabízí i zástupce největší
– humra, langustu a velekraba
japonského. Pozornost vzbuzuje
i rozsáhlá a druhově pestrá kolekce ulit a lastur mořských měkkýšů
doplněná představiteli ostatních

trofeje lovné zvěře, ať již tuzemské
(především paroží či rohy), nebo
i trofeje z loveckých výprav do Afriky, Ameriky, Asie (hlava žirafy,
antilop, gazel, buvolů, pakoňů,
zeber, sobů a losů).
Návštěva zpřístupněného zoologického depozitáře MZM by mohla být zajímavým tipem na výlet.
Zámek získal dnešní podobu,
charakterizovanou portálem a kamenným mostem s barokní výzdobou, přestavbou v honosné
sídlo za hr. Paarů počátkem

18.století. Objekt v roce 1974 převzalo do správy Moravské zemské muzeum v Brně a v roce 1991
zde otevřelo část zoologického
depozitáře. V 90. letech přešel
zámek do správy městyse Budišov.
Zpřístupněný zámecký zoologický depozitář Moravského zemského muzea v Budišově je
otevřen od května do září, středa–neděle. Více na www.mzm.cz.


(red)

skupin mořských bezobratlých
(hub, korálů a ostnokožců). Od
loňského roku je také v depozitáři
umístěna žirafa, která byla za velké pozornosti médií převážena do
Budišova z preparátorské dílny.
U obratlovců je možné se v zámeckém depozitáři setkat s většinou druhů žijících na území
našeho státu, ale také obdivovat
zástupce exotické fauny, ať již ptáky, či savce. U savců nejvíce zaujmou zástupci šelem (lev, tygr,
gepard, medvěd hnědý i lední),
atraktivní ptakopysk, ježura a vačice, podobně jako zástupci primátů (orangutan, šimpanz, chápan, geuréza) a poloopic. Tento
oddíl zoologických sbírek doplňují
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Volný čas
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice
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Kultura

Koně přece střílíte: Taneční reality show v BURANTEATRu

Třetí premiéra letošní sezóny
brněnského BURANTEATRu
proběhla 2. dubna v kulturním
centru Stadion v Kounicově ulici. Byla jí původní dramatizace
proslulé novely amerického
spisovatele Horace McCoye
Koně se přece střílejí.
Novela je známá i díky stejnojmennému filmu s Jane Fondovou
v hlavní roli.
Režisérem inscenace je Jiří
Š. Hájek, který v BURANTEATRu
již režijně uvedl například inscenace Zvěstování aneb Bedřichu
jsi anděl nebo již čtvrtým rokem
úspěšně hraného Pana Polštáře.
Dramatizaci McCoyovy knihy
napsala pro BURANTEATR Simona Petrů.
Krátká novela z roku 1935, která
je nesporně vrcholem McCoyovy
tvorby, sleduje osud dvou mla-

dých hrdinů, Roberta a Glorie,
kteří se dostali do mezní životní
situace. Příběh jejich vzájemného
sbližování se odehrává na půdorysu tanečního maratónu, kterým
si oba dva chtějí jednak vydělat,
jednak se proslavit a dostat se do
hledáčku filmových agentů.
V nelidských podmínkách, které
účastníky ženou až na samou
hranici fyzického a psychického
vyčerpání, se postupně odhalují
charaktery jednotlivých postav,
ale také mechanismy moci a etika
„voyuerské“ společnosti.
McCoyův příběh odráží kromě
stále přitažlivého existenciálního
přesahu především dobu hospodářské krize.
Nejvýraznější posun směrem
k současnosti představuje v dramatizaci výrazně akcentovaná
paralela mezi reality show a tanečním maratónem. „To, co McCoy

popisuje, je vlastně reality show
bez televize. I on podtrhuje fenomén ,šmírování‘ – tuto linii zosobňuje v knize i inscenaci postava
paní Laydenové, která vyplňuje
prázdnotu vlastního života tím, že
sleduje osudy druhých a emocionálně na nich parazituje,“ uvedl
dramaturg inscenace Aleš Merenus. „V inspiraci reality show jsme
šli až tak daleko, že monology postav jsou inscenovány v tzv. zpovědnicích à la Big Brother, kde se jednotlivé postavy snaží ospravedlnit
své chování a celý svůj dosavadní
život,“ řekl režisér Jiří Hájek.
Výraznou roli má v inscenaci scénografie, která chytře využívá přirozených dispozic Stadionu, multikulturního
prostoru,
kde
BURANTEATR působí. Jde čás-

tečně o rozebrané jeviště, z něhož
zbývají jen pevné „ostrovy“ na
ocelové konstrukci – na nich sídlí
organizátoři, zatímco dole, „v podpalubí“, žijí tanečníci. Zároveň
konstrukce slouží jako překážková dráha pro tanečníky, skutečná
fyzická náročnost jejího přelézání
jen podtrhuje všudypřítomné
téma únavy a vyčerpání.
Celou hrou prostupuje motiv
moře, které symbolizuje životní
sílu a energii. „Člověk se ani
v dopělosti nikdy nesmí úplně
vzdát všech svých snů a ideálů
a hlavně za žádnou cenu nesmí
přestat cítit ,živé moře‘, jinak se
stane mrtvým ještě zaživa – tak
by se v kostce dalo shrnout téma
hry,“ dodal Jiří Š. Hájek.
 (red), Foto: Pavel Nesvadba

Zaslíbení vypráví o lásce, kterou ukončila tragická autonehoda

V lednu uvedlo Mahenovo
divadlo světovou premiéru
původní české hry Lenky Plaché a Marka Hladkého Zaslíbení – balada o lásce a smrti Jiřího
Štaidla a Hany Maškové.

Patronem tohoto představení se
stal Jiří Suchý. Karel Gott, Karel
Svoboda, Jiří Černý a – samozřejmě – Jiří Štaidl s Hanou Maškovou. To jsou legendy, se kterými se diváci v tomto
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představení na jevišti setkají.
Osou představení je autentická
love story, kterou ukončily dvě tragické autonehody. Nesentimentálně vyprávěný životní příběh
krasobruslařské legendy Hany
Maškové a textaře Jiřího Štaidla,
plný nestárnoucích hitů a neopakovatelné atmosféry šedesátých
let. Ona – křehká bytost, s pověstným smutným úsměvem, vítězí
na předních světových turnajích,
on – mladý dandy, jeden z představitelů Zlaté mládeže 60. let,
neuvěřitelně talentovaný textař,
jehož písně v sobě měly nemalou
dávku nostalgie a smutku, avšak
zpíval si je doslova celý národ –
Lady Carneval, Cesta rájem, Tam
za vodou v rákosí, C’est la vie,
Dám dělovou ránu, Kdepak ty,

ptáčku, hnízdo máš, Přijela pouť,
Konec ptačích árií, Dívka toulavá,
Kávu si osladím, Zavřu krám
s básněmi, Hvězda na vrbě aj.
„Zaslíbení je jedním z klíčových
pojmů bible,“ vysvětlil Zdenek Plachý, režisér inscenace. A dodává:
„Zaslíbení není smlouva, neboť ta
se uzavírá na dobu omezenou, ale
je to setkání dvou stran ve svazku
důvěry a loajality, aby společně
usilovaly o něco, čeho nemůže
žádná z nich dosáhnout sama.“
Představení je věnováno památce Hany Maškové, která poslední
březnový den roku 1972 tragicky
zahynula. Nejbližší reprízy se
odehrají 25. a 26. května, v červnu
pak 18. a 19. dne měsíce.

(red)
Foto: J. Hallová

Kultura

Jurkovičovu vilu otevřela Moravská galerie v den svých narozenin

Model Jakuba Polanky.
Moravská galerie v Brně slaví
padesáté výročí od svého založení. U této příležitosti galerie
znovuotevřela Jurkovičovu
vilu, významnou architektonickou památku.
Po rozsáhlé rekonstrukci se pro
veřejnost opět otevřela v den
narozenin Moravské galerie
1. dubna vila známého architekta
Dušana Jurkoviče v brněnských
Žabovřeskách. Vila, kterou od
roku 2006 spravuje Moravská

galerie v Brně, byla zrestaurována
a opravena do podoby, která
navozuje co nejvěrnější představu o atmosféře, uspořádání interiérů a způsobu užívání vily
v době, kdy zde žila Jurkovičova
rodina.
„Secesní skvost“ z roku 1906 patří
k vrcholným příkladům modernistické architektury inspirované britskou a vídeňskou tvorbou s prvky
lidového umění.
Od dubna letošního roku si
mohou návštěvníci vychutnat

neobyčejnou atmosféru domu, ve
stálé expozici se seznámit s tvorbou Dušana Jurkoviče a v krátkodobé výstavě prostudovat průběh
rekonstrukce domu.
Otevření vily bylo doplněno otevřením výstavy Made in Villa.
Sedm významných návrhářů
zpracovalo modely, které vycházejí z architektury Jurkovičovy vily.
Jde o přímou inspiraci a práci
s řadou zdrojových dokumentů,
které se k historii Jurkovičovy vily
a k její rekonstrukci vážou. Jedi-

nečné modely byly prezentovány
v Jurkovičově vile formou módní
performance v choreografii
Oldřišky Křížové při příležitosti
znovuotevření vily.
Vzhledem k velikosti rodinné vily
nebylo možné uspořádat výstavu
přímo v ní, proto je přesunuta do
Uměleckoprůmyslového muzea
v Brně. K vidění bude do 5. června.


(red)
Foto: MG

Druhý ročník mezinárodního festivalu Divadelní svět zaplní ulice Brna
Divadelní svět Brno proběhne
v termínu 27. května až 4. června a uvede více než sto představení českých i zahraničních špičkových tvůrců.
Divadelníci a performeři obsadí
na osm dní brněnská divadla,
náměstí i ulice a nabídnou ve středoevropském kontextu nevídanou
divadelní slavnost, probíhající
v duchu Hamletovského motta:
„Být připraven, toť vše.“
Hlavním tahákem festivalového
programu se stanou představení
největšího žijícího světového režiséra Petera Brooka, jehož domovská scéna Bouffes du Nord uvede
v Brně Magickou flétnu. Festival
má být každoročně věnován
významné osobnosti světového
divadla, a zatímco v případě
prvního ročníku patřila pocta Václavu Havlovi, v roce 2011 špičkovému britskému režisérovi
a experimentátorovi, Peteru Brookovi.

Hlavním pořadatelem festivalu
je Brněnské kulturní centrum
a spolupořadateli všechna městem zřizovaná brněnská divadla.
Festival zahájí nespoutaná Noc
kejklířů, která v pátek 27. května
pohltí Zelný trh i jeho široké
okolí.
Následující program v brněnských exteriérech i interiérech
bude sledovat témata „Shakespeare a diverzita kultur“ a ponese se ve třech klíčových liniích. Ty
se zaměří na inovativní inscenace
Shakespearových her, kulturní
rozmanitost současného světa
a také nejlepší produkce domácích – brněnských – scén.
Vyvrcholením týdenního setkávání bude pompézní Slavnost
masek, díky níž se v pátek 3. června promění náměstí Svobody
v divoký karneval. Hned dvou
repríz se na scéně Městského
divadla Brno dočká Mozartova
Magická flétna, kterou se souborem Bouffes du Nord volně nastu-

doval – za doprovodu jediného
klavíru – Peter Brook.
„Příjezd Magické flétny do Brna
je klíčovou událostí divadelní
sezóny nejen v Česku. S ohledem na možnosti francouzského
souboru jsme byli nuceni posunout termín festivalu a podařilo
se nám tak Brookovu poslední

inscenaci přivézt jako jediní ve
střední Evropě,“ řekla ředitelka
festivalu Sylvie Pospíšilová.
Především díky účasti prestižního francouzského souboru je
očekáván příliv diváků ze zahraničí.


(red)
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Kultura

Moravské zemské muzeum je významným hráčem na poli dobrovolnictví
Rok 2011 je Evropským rokem
dobrovolnictví. Moravské zemské muzeum se do tohoto
celoročního projektu zapojilo
prostřednictvím svého Metodického centra muzejní pedagogiky (MCMP).
Národním gestorem projektu je
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Dobrovolnické činnosti jsou realizovány v řadě

oblastí lidských činností, jako je
zdravotnictví, sociální služby,
sport, ochrana životního prostředí,
ale také kultura či práce s dětmi.
Významnou součástí celoročního
projektu je kampaň na podporu
dobrovolnictví. V rámci kampaně
se uskuteční konference na nejrůznějších úrovních a vyvrcholí
tzv. Týdnem dobrovolnictví, který
se bude konat 2.–8. listopadu
2011 v ČR, ale také v ostatních

členských zemích Evropské unie.
Moravské zemské muzeum je
aktivně zapojeno v pracovní skupině Dobrovolnictví v kultuře, jejímiž hlavními cíli je definovat pojem
dobrovolnictví obecně i v kultuře,
přínos této práce pro osobnost
člověka i pro společnost a také
účast na legislativních opatřeních
týkajících se dobrovolnictví.
Metodické centrum muzejní
pedagogiky Moravského zemské-

ho muzea pracuje na zapojení
dobrovolníků do všech činností
muzea, např. komentovaných prohlídek, lektorské a moderátorské
činnosti. MZM také komunikuje
s Ministerstvem vnitra o získání
akreditace pro práci s dobrovolníky.
Součástí této práce je i sepsání
příběhů dobrovolníků a jejich
následné vydání ve sborníku.

(red)

20 LET KLUBU

květen 2011
úterý 3. května, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň

úterý 17. května, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství malého Vikinga

středa 4. května, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti

středa 18. května, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

čtvrtek 5. května 9.30 a 19.00 hod.
Starořecké báje a pověsti

čtvrtek 19. května, 10.15 a 19.00 hod.
Čarodějův učeň

pátek 6. května 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti

pátek 20. května, 10.15 hod.
Čarodějův učeň

sobota 7. května, 15.30 hod.
Čarodějův učeň

sobota 21. května, 15.30 hod.
Bořík a spol.

sobota 7. května, 17.00 hod.
Český rok (dílna pro děti)

sobota 21. května, 17.00 hod.
Český rok (dílna pro děti)

neděle 8. května, 15.30 hod.
Pán meče (koprodukce)

pondělí 23. května, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

pondělí 9. května, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!

středa 25. května, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

úterý 10. května, 19.00 hod.
Urašima a mořská princezna

pátek 27. května, 10.00 hod.
Starořecké báje a pověsti
zájezd do Zlína – festival Setkání/Stretnutie 2011

středa 11. května, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
čtvrtek 12. května, 9.30 hod.
Jen počkej, zajíci

sobota 28. května, 18.00 hod.
Shakespeare
Špilberk – zahájení festivalu Divadelní svět

čtvrtek 12. května, 19.00 hod.
Na křídlech české poezie
(večer české poezie)
pátek 13. května, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

Změna programu vyhrazena!

sobota 14. května, 15.30 hod.
Mrazík
neděle 15. května, 10.00 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
hrajeme na Husovickém dvorku
(improvizační večer)
pondělí 16. května, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík

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

květen 2011
úterý 3. května v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku?
Divadlo hudby a poezie AGADIR:
„Na každého čeká jeho verš II.“
středa 4. května v 19.30 hod.
LEPORELO + Epy de Mye
Progresivní folk
čtvrtek 5. května v 19.30 hod.
OPEN DAY
Elektronická klávesová kapela
úterý 10. května v 19.30 hod.
CACHE CACHE
Hudba tajných koutů skrytých míst
středa 11. května v 19.30 hod.
Svaťa KOTAS BAND
host: ALBUM
Večer akustické hudby
čtvrtek 12. května v 19.30 hod.
BOSÁ POINTA
Alternativní blues na texty českých
básníků
pátek 13. května v 18.00 hod.
Jana Pospíšilová: „Rybník je taky moře“
(textilní obrazy)
Vernisáž výstavy + vernisekáč!
středa 18. května v 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou tváří
čtvrtek 19. května v 19.30 hod.
FRANK ZAPPA QUARTET
Živý koncert z repertoáru mrtvého
mistra

úterý 24. května v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Janis JOPLIN + Jimi HENDRIX
středa 25. května v 19.30 hod.
FOLK TEAM
Brněnská legenda ve své nejsilnější
sestavě: Roman Venclovský, Ivan Huvar,
Pavel Kopřiva, Aťa Lukáš, Roman Jež,
Dalibor Dunovský a Pavel Bříza. (V
rámci výročí 20 let FT Records a Klubu
Leitnerova)
čtvrtek 26. května v 19.30 hod.
232. Večer P.T.O.: OZVĚNA a hosté
úterý 31. května v 19.30 hod.
HOOCHIE COOCHIE BAND
Blues na Leitnerce
Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí
od 18 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC –
Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Inzerce

SLEVA

   

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500
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PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

ihsrvuêzz{lt±ê
U B±êBêê5WBê

hzrs}uêsvk%p±êiyhks
}#yvih±êwyvklq±êwvy|uêzly}pz
wtvêvkê}#yvijlêÀêjly{pmprv}uv

 
®ê¨¤¤ê¡¥¨ê§¤¦
§§§ê¡¥¡ê¢ª¥±êÍ 

u~|}{jwox}x

zê{t{vêpuly{ltêzsl}hê¡ªêÜ

U ȗjkrjjprlsrÑxmėėĞĞĕĕ Õ
tx~ururs|vny{x|rmnuwË|Îkjx~Öt}n{v½nÖlxyx}ºnk~sn}nÕ
ù urvj}rjln
ùmrx
ùnw}{uwjvtw
ù xujunqt|ur}rw
ù{xmux~Ñnwęun}{~tj
n{nxvkrjyºyuj}ntyx~nĖĕĕĕĕ ÕlnwjÕ|txmjßj~}xÕlÕ
ȗwjljtwÄ{xmUtx ~knwjÎ½nwÕ
xvkrwxjw|yx}ºnkjjnvr|nėvxmnu~
jkrjjprlØĚÖĚàĚÖĞuăĖĕĕtvjĖėĝàĖĘĞpătv

½j~}x{rxjwÎy{xmnslnxËU ȗØ
ȗȗȖÖ|Õ{Õx
j|węĖĝăėĕÖěĚĜĜĞȖ{wx
nuÕØĚęĘęėęėėė

j~}xwxjûj~}xwxjÕl
Õj~}xwxjÕl

5LQSLWúxJLUHUH[YO\
Sestava
Sesta PC POWER! Profit
nejlepší obchod mého života

Prodejna Digibosss.cz
Pod Kaštany 12, Brno
tel.: 515 539 500
při nákupu nad 1.000 Kč

Otevřeno
Po–Pá 8–17

a předložení tohoto inzerátu na prodejně Pod Kaštany

4.999,)

(včetně DPH

– zákla
základní deska Gigabyte
integrovaná graﬁcká karta ATI RADEON
– integ
– pevný disk 250GB
– paměť typu DDR3
– kvalitní DVD vypalovačka, klávesnice, myš

značkové víno z jižní Moravy ZDARMA

32
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2011

^^^KPNPIVZZJa

