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osobnost měsíce
Jestliže se stanete ještě za svého života předmětem studentských diplomových prací, pak
jste tou pravou nebo tím pravým pro uveřejnění
v našem zpravodaji. Osobností tohoto měsíce
je proslulý kapelník Moravanky, vynikající všestranný trumpetista, skladatel a aranžér Jan
Slabák.
Pokračování na str. 26

1. května

ici
l na radn
Karneva 3
ě
na stran

Projekt ZŠ a MŠ Husova „Brno: Cesta za
poznáním města“ vyvrcholil výstavou
Žáci Základní a mateřské školy Husova
uspořádali ve dnech 26. února až 4. března
ve spolupráci s Muzeem města Brna výstavu v Křížové chodbě Nové radnice.
Výstava byla vyvrcholením půlročního výtvarně historického projektu „Brno: Cesta za
poznáním města“. Ten vznikl v rámci celorepublikového projektu „Kulturně historické
dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí,
schopností a dovedností žáků ve vzdělávání
pro udržitelný rozvoj místních komunit“, který
realizuje Brontosauří ekocentrum Zelený klub
ve spolupráci s Katedrou dějin a didaktiky
dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D., učitelka
ze Základní školy na Husově ulici v Brně, ve
Zveme občany na
5. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu dne

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

spolupráci s lektorkami Muzea města Brna
MgA. Barborou Svátkovou a Mgr. Alenou Najbertovou připravila pro obě současné sedmé
třídy školy na Husově unikátní tvůrčí projekt
do hodin výtvarné výchovy a některých dalších vzdělávacích předmětů.
Během půlroku se sedmáci v hodinách výtvarné výchovy pohybovali po vybraných lokalitách ve městě Brně a dozvídali se informace
o těchto místech.
„Díky vstřícnosti mnoha lidí jsme se dostali
i do míst, která zůstávají běžným návštěvníkům skryta. Své zážitky potom děti zpracovávaly pomocí různých výtvarných technik
přímo venku nebo ve školní výtvarné učebně,“
uvedla Fidlerová.
Výtvarnými pracemi se do projektu zapojily
také ostatní ročníky. Výběr z jejich prací si
zájemci mohli prohlédnout na výstavě.
Hlavním cílem autorek projektu bylo, aby si
žáci kulturně historické dědictví svého města
sami vyzkoušeli a zažili, a získali tak nové
poznatky jinou formou než jen ve školních
Pokračování na straně 12
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bude centrum Brna opět
po dvou letech ve znamení policejních manévrů. Pochod, který na
tento den ohlásila tzv. dělnická mládež, úřad naší
městské části na podzim
minulého roku zakázal. Nejen pro podezření z napojení svolavatelů na politické
myšlenky a hnutí pohybující se za hranou
zákona, ale i pro reálně hrozící problémy
v městské hromadné dopravě, neb pochod vede hlavními brněnskými dopravními tepnami. Svolavatelé se nicméně
obrátili na soud a ten, tak jako v minulosti
v jiných podobných případech, rozhodnutí
našeho úřadu zrušil a konání pochodů radikálů tak umožnil. Nezbývá než rozhodnutí soudu respektovat, nicméně opět se
v této souvislosti otevírá otázka o správnosti současné podoby shromažďovacího
zákona. Plně chápu argument, že zpřísňovat shromažďovací svobodu kvůli jedné
problémové skupině může být ošidné.
S čím se však lze smířit jen velmi těžko, je
postavení obcí, respektive úřadů, které
mají šibeniční, třídenní lhůtu na kompletní
vyhodnocení nahlášené akce ve všech
souvislostech, zvažují-li její zákaz. Nehledě k tomu, že k některým úkonům
v této spíše politologicky odborné či detektivní práci nejsou úřady ani oprávněny. A to
je přesně problém, který by měli čeští zákonodárci do budoucna řešit. Na letošní
První máj tak nezbývá, než se v součinnosti s policií připravit. Do té doby nás však
čekají ještě Velikonoce a velikonoční trhy
na nám. Svobody, k jejichž návštěvě Vás
srdečně zvu. Příjemné jarní dny Vám přeje

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Akce radnice

19. – 25. 4. 2011
NÁMĚSTÍ SVOBODY, BRNO

VELIKONOČNÍ
SLAVNOSTI
pod záštitou radnice
městské části
Brno-střed

Druhý ročník velikonočních trhů na náměstí
Svobody přinese:
•

řemeslníky s tradičními výrobky,

•

vystoupení folklorních souborů,

•

cimbálovou muziku nebo skupinu Angels, kteří zahrají
k příjemnému poslechu,

•

kartářku Áju, která vyloží nejen Vaši budoucnost tarotovými kartami,

•

velikonoční dílnu, kde se naučíte barvit kraslice, plést
pomlázku a spoustu další zábavy,

•

vyprávění o historii, zvycích a tradicích Velikonoc,

•

špenátovou polévku a „zelené“ pivo na Zelený čtvrtek,

•

v sobotu 23. 4. v 10 hodin setkání domácích králíčků,

•

beneﬁční akci na podporu Ligy vozíčkářů.

mediální partner:
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Akce radnice

Sérii zážitků pro rodiny s dětmi zahájil Karneval na radnici
První z letošních akcí pro rodiny
s dětmi, které pořádá radnice městské části Brno-střed a její kulturní
a vzdělávací středisko, byl Karneval
na radnici. Nedělní odpoledne
27. února patřilo ve Společenském
centru na Dominikánské ulici písničkám, hrám a soutěžím – program pro téměř dvě stovky účastníků připravilo dětské Divadlo
Polárka a o kulturní vystoupení se
postaralo taneční studio Hanaka
vedené Věrou Matouškovou. Dále
bylo pro děti připraveno malování
na obličej, výroba masek a pro ty

úplně nejmenší byl v provozu dětský koutek.
Dalšími připravovanými akcemi pro
rodiče s dětmi je Ježibabí slet
a čarodějný rej v sobotu 30. dubna
a akce Kuličkiáda a další radovánky
s lecčím kulatým o den později,
1. května – pozvánky najdete
na straně 25 tohoto čísla zpravodaje. Informace o chystaných
zážitcích pro malé i velké jsou průběžně zveřejňovány také na webových stránkách www.stred.brno.cz
a www.zazitkymaleivelke.cz.

(red)
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Stalo se v naší městské části

Druhý ročník festivalu Cinema Mundi navštívilo 13 tisíc diváků

Druhý ročník filmového festivalu Cinema Mundi zavítal do
Brna ve dnech 2. až 9. března
a přinesl 142 filmových projekcí, mezi nimiž byly i snímky
nominované na Oskara.
Během sedmi festivalových dnů
proběhlo celkem 142 projekcí,
které se odehrávaly ve čtyřech
sálech Velkého Špalíčku, v sále
Břetislava Bakaly a na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity. V hlavní sekci bylo uvedeno 48 filmů, které se letos
ucházely o Oscara za nejlepší cizojazyčný film včetně vítězného
dánského snímku V lepším světě.
Mnohé z titulů festival uváděl
v české premiéře.
Dalších 27 filmů bylo uvedeno ve
vedlejších sekcích. Jednalo se
o průřez současnou filmovou tvor-

bou Ruska, Rumunska a Polska,
výběr z Českých lvů a Oscarů
2011.
Festival navštívilo více než 13 000
diváků. Jednoznačně nejúspěšnějším filmem byl vítězný oscarový snímek Králova řeč, který
dohromady navštívilo přes 1000
diváků.
Ze zahraničních tvůrců festival
navštívili například kostarická režisérka Hilda Hidalgo, německá
herečka Anjorka Strechel nebo
bangladéšský filmový producent
Ebne Hasan Khan. Své filmy na
festival přijeli uvést i čeští tvůrci, a to
režiséři Vladimír Michálek a Ondřej
Trojan nebo scenárista Petr Jarchovský. U příležitosti 45. výročí
vzniku filmu Ostře sledované vlaky,
oceněného Oscarem, navštívila
festival také delegace tvůrců
s režisérem Jiřím Menzelem.

Novinkou druhého ročníku byla
soutěžní sekce, z níž sedmičlenná studentská porota vybírala
vítězné snímky. Hlavní ocenění,
Cenu Cinema Mundi, získal francouzský film O bozích a lidech,
zvláštní ocenění poroty se pak
dostalo albánskému snímku

Východ, západ, východ: Poslední
sprint a jihoafrickému filmu Život
především.
Předběžný termín konání třetího
ročníku festivalu je naplánován
od 29. února do 7. března 2012.

(red; zdroj:
www.cinemamundi.info)

Žáci základních škol procvičovali angličtinu v soutěži Basiclingua

Na 50 žáků osmých a devátých
tříd základních škol změřilo
11. února své síly v anglickém
jazyce. Finalisté z celkem 26
základních škol se utkali ve

dvou kategoriích jazykové soutěže Basiclingua.
„Cílem soutěže bylo především zvýšení motivace žáků osmých a devá-
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tých tříd základních škol ke studiu
anglického jazyka,“ uvedl Jaroslav
Suchý, ředitel jazykové školy
A SCHOOL. Ta soutěž zorganizovala pod patronací přední britské
vzdělávací a certifikační instituce
City & Guilds. Akci spoluorganizovala Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU,
v jejíchž prostorách se finalisté potkali.
„Také jsme touto cestou chtěli
umožnit vyučujícím posouzení znalostí žáků na základě Společného
evropského referenčního rámce pro
jazyky,“ dodala ředitelka studií
Michaela Sobotková.
Všichni finalisté si kromě zážitku ze
soutěže odnesli rovněž věcné ceny.
„Největší radost měli určitě vítězové
soutěže Ana-Maria Rasheva v kate-

gorii A2 a Majada Al-dury v kategorii
B2. Příští školní rok doufáme v rozšíření soutěže o kategorii pro víceletá gymnázia a podobnou akci pro
střední školy,“ uzavřela výkonná
asistentka školy, Petra Javůrková.
Jazyková soutěž proběhla mimo
jiné i pod záštitou Mgr. Libora
Šťástky, starosty městské části
Brno-střed. Podrobné informace
o soutěži jsou k dispozici na
http://www.aschool.cz/servis-prostudenty-a-lektory/soutez-basiclingua/.

(red)

Stalo se v naší městské části

Tradiční 61. Slovácký ples tentokrát oslavil oblast Podluží

Dne 29. ledna uspořádal Slovácký krúžek v Brně jako každý
rok Slovácký ples. Jeho 61. ročník se konal se v Kongresovém
centru Veletrhů Brno.
Ples byl věnován oblasti Podluží,
které je společně s Horňáckem
považováno za nejtypičtější slovácký region, kde se lidové tradice

a zvyky dochovaly živé až do dnešní
doby. „V hlavním sále vyhrávala do
tance a zpěvu řízná slovácká
dechovka Liduška z Dolních Bojanovic. Podlužácké písně, verbuňky,
vrtěné a hošije zahrála Gajdošská
muzika z Moravského Žižkova
a zatancovali členové Slováckého
krúžku Pohárek z Týnce u Břeclavi
společně s bývalými tanečníky

a sólisty folklorních souborů z břeclavska,“ uvedl Ing.Miroslav Hebron,
starosta Slováckého krúžku v Brně.
K dobré náladě přispěla i prezentace a ochutnávka vín. Plesu se
zúčastnilo celkem asi 500 návštěvníků, z čehož téměř polovina byla
krojovaných, což bylo i pro pořadatele příjemným překvapením.
„Je vidět, že lidové hudba, tanec

a zpěv slováckých písní mají mezi
obyvateli Brna značnou oblibu, což
jistě souvisí i s tím, že mnoho lidí
původem ze Slovácka se v Brně
usadilo natrvalo,“ dodal starosta.
Organizátoři zvou už nyní všechny
milovníky slováckého folkloru na
příští ples, který se bude konat
28. ledna 2012 a bude věnován
oblasti Strážnicka.
 (red)

Děti brněnských mateřských škol se setkaly na Mateřince Brno 2011

Páteční odpoledne 4. března
v sále Sokola Brno I. na Kounicově ulici patřilo dětem z mateřských škol.

Občanskému sdružení Brněnský
dráček se zde po dvouleté odmlce
podařilo zorganizovat 11. oblastní
kolo celostátní přehlídky mateř-

ských škol Mateřinka Brno 2011,
kterého se zúčastnilo téměř 200
dětí.
Na pódiu se v průběhu odpoledne
vystřídala vystoupení taneční,
dramatická, sportovní i hudební.
Poděkování patří organizátorce
oblastního kola Mgr. Nikol Minářové a učitelkám z mateřské školy Vinařská 4, Vídeňská 39a, Tišnovská 168, Záhumenice 1, Gabriely Preissové 8,
Dubová 2, Synkova 24, Tumaňanova 59, Slunná 25, Pšeník 18,
Tučkova 36 a učitelkám z mateřské školy z Boskovic – pracoviště
Bílkova, které prezentovaly krásu,
rozmanitost ale i náročnost
práce s dětmi předškolního

věku v mateřských školách.
Součástí Mateřinky Brno 2011
byla i vernisáž. Výtvarné práce
dětí zde prezentovala mateřská
škola Řezáčova 4 a Záhumenice 1.
Akce se uskutečnila za finanční
podpory Statutárního města
Brna, městské části Brno-střed
a o.p.s. Světýlko.

(red)
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Výstava Šangri-la poodhalila tajemství ráje pod Himalájem
Na konci ledna skončila
v brněnské Olympii úspěšná
výstava cestovatele Rudolfa
Švaříčka, díky níž mohli
návštěvníci zdolat například
Mount Everest.
Od května loňského roku měli
Brňané možnost navštívit nejrozsáhlejší projekt svého druhu ve
střední Evropě, který byl odrazem
dvaceti let putování brněnského
cestovatele Rudolfa Švaříčka. Pro
velký úspěch pořadatelé výstavu
prodloužili až do konce ledna
letošního roku.
Zájemci mohli nasát tajemnou
atmosféru dalekých končin
a zprostředkovaně zavítat do
Tibetu, Bhútánu a Indie.
Mezi autentickými exponáty se
návštěvníci potkali i se živými krokodýly nebo hady, chrámem

s jedinou živou bohyní světa –
malebnou Kumárí, s věrohodnými
panoramaty Mount Everestu, protékající řekou Gangou nebo indickou čajovnou.
Bájné údolí věčného štěstí Šangri-la, skryté hluboko v Himaláji,
nabídlo návštěvníkům přes tisíc
exponátů a fotografií, z nichž
některé jsou staré přes dvě stě
let.
Poslední den výstavy zpestřila hra
Václava Havla Prase v provedení
herců brněnského divadla Husa
na provázku.
Výstava se z Brna přesouvá do
Zlína, kde oslaví 92. narozeniny
cestovatele Miroslava Zikmunda.

(red)
Akci

podpořila
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Mladí klavíristé se utkali v mezinárodní soutěži Amadeus 2011
Již poosmnácté se letos konala
Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11
let – Amadeus 2011.
Ve dnech 17.–19. února, kdy probíhala vlastní soutěž v šesti věkových
kategoriích, praskal historický
Besední dům doslova ve švech.
Hemžily se tu desítky soutěžících,
jejich starostlivých rodičů a mírně
nervózních pedagogů. Do soutěže
se v tomto roce přihlásilo 56 dětí,
z toho 30 z ČR (z toho z Brna 5) a 26
ze zahraničí – Bělorusko (5), Litva
(4), Lotyšsko (1), Polsko (2), Rusko
(8), Slovensko (2), Ukrajina (4).
Vyvrcholením soutěže bylo předávání cen laureátům a koncert držitelů prvních a druhých cen, který
se konal v sále Besedního domu
v sobotu 19. února v 15.00 hodin.
Za zvuku slavnostních fanfár byly
předány diplomy a věcné ceny soutěžícím, kteří se umístili v jednotli-

vých kategoriích na 1.–3. místě.
Absolutním vítězem se stal Roman
Frič, ZUŠ Neštěmice, Ústí nad
Labem (učitelka Renata Fričová),
který obdržel finanční cenu hejtmana Jihomoravského kraje. Tento
mladý úspěšný klavírista byl rovněž
oceněn diplomem pro nejlepšího
českého účastníka.
Finanční cenu primátora města
Brna, Bc. Romana Onderky, MBA,
získal za nejlepší interpretaci skladby W. A.Mozarta Stepan Vinichenko, Moskva, Rusko (učitelka Tatyana Svistunova).
Mimořádnou cenu poroty za nejlepší výkon v I.–III. kategorii získala
Maria Viola Mojzešová, HŠMT Praha (učitel Peter Toperczer).
Jako nejlepší brněnský účastník
byla oceněna Klára Francová, ZUŠ
Františka Jílka, Brno (učitelka Jana
Nováková). Zvláštní ocenění za
přípravu soutěžících získali pedagogové: Renata Fričová, ZUŠ

Klára Francová – 2. místo ve II. kategorii a Cena pro nejlepšího brněnského účastníka, ZUŠ Fr. Jílka
Neštěmice, Ústí nad Labem a Rita
Kigiene, Kaunas, Litva.
Je třeba připomenout, že již v roce
1992, kdy se konal nultý ročník této
významné mezinárodní klavírní
soutěže, měla tato akce významnou finanční podporu městské části
Brno-střed a ne jinak tomu bylo
i letos.

Organizačně i finančně náročná
soutěž by se ale nemohla uskutečnit bez nezištného entuziasmu
pedagogů dvou brněnských
základních uměleckých škol: ZUŠ
Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52
a ZUŠ Brno, Veveří 133.

Mgr. Jaroslav Fuksa,
ředitel ZUŠ Fr. Jílka, Brno

Fašankové veselí zakončil smuteční obřad pochovávání basy

I letos se 8. března z iniciativy
Slováckého souboru Šafrán
z Brna za hudební podpory
cimbálové muziky Sylván uskutečnil 2. ročník akce Fašank
2011.
„Navázali jsme na úspěšný první
ročník fašankových oslav. Stejně
jako v loňském roce fašank probíhal ve středu města, obcházením jednotlivých ,hospodářství‘,
a to prostorami Moravského zem-

Akce

podpořila

ského muzea, Moravské galerie,
Knihovny Jiřího Mahena a Českého rozhlasu,“ řekl Ladislav
Urbančík, jednatel společnosti
souboru Šafrán.
Program začal ve 14.00 hodin na
náměstí Svobody malováním
masek. Zájemci z řad dětí i dospělých si mohli nechat ozdobit obličej, aby se pak následně mohli
„důstojně“ účastnit následného
programu.
Vlastní slavnostní zahájení spojené s předáním práva k pořádání
fašanku představitelem města
proběhlo v 16.00 hodin na pódiu
na náměstí Svobody.
„Účastníci poté předvedli tradiční
fašankové veselí z jednotlivých

moravských regionů, po skončení
obchůzek se všichni účastníci
opět shromáždili na náměstí Svobody, kde předvedli krátkou ukázku masopustních lidových tradicí,“
dodal Urbančík.
Následoval zábavný večer účastníků s volným přístupem veřejnosti v MK klubu na Vlhké, zakončený smutečním obřadem
„pochovávání basy“. Tím byl
Fašank 2011 ukončen.
Fašank je lidová tradice, známější
pod názvem „masopust“. Termín
konání je závislý na prvním jarním
úplňku, podle kterého jsou odvozeny Velikonoce a od nich pak
sedm neděl zpět konec fašanku
(masopustu). Ten vrcholíval úter-

kem, kdy byla o půlnoci pochovávána basa a s ní končívalo i veselí,
aby období do Velikonoc mohlo
být věnováno přípravě nového
cyklu zemědělských prací.
Cílem obnovení tradice v centru
města je mimo jiné i snaha o přiblížení, zvláště mladším obyvatelům města, jednu z významných
lidových tradicí, která bývala
v minulostí důležitým předělem
hospodářského roku na vesnici.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
Michala Haška, primátora Statutárního města Brna Romana
Onderky a starosty městské části
Brno-střed Libora Šťástky.

(red)
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Naďa Božková: vedu si evidenci klíčů, abych věděla, kdo kam může
vyřešili, stačilo by nám získat třeba jen 5 metrů čtverečních z vedlejší, už nefunkční hospody.

Jak to s úklidem vypadá
teď?
Úklid hodně kontroluji. Teď máme
dobrou firmu. Nedávno ale
nastoupila nová paní uklízečka,
tak jsem se byla hned podívat,
abych ji zkontrolovala.

Máte pocit, že jste si už
u ostatních obyvatel domu
vytvořila nějaký respekt?

Profil
Naďa Božková se narodila
v roce 1945. Na brněnské filozofické fakultě vystudovala latinu a češtinu, dva roky učila
a pracovala jako vychovatelka.
Poté řadu let pracovala na
finančním úřadě, odkud odešla
do invalidního důchodu.
V domě na Kolišti žije 22 let
a od října loňského roku zastává znovuobnovenou funkci
domovníka.

Naďa Božková žije v domě na
Kolišti již dvaadvacet let. Správa nemovitostí městské části
Brno-střed, příspěvková organizace radnice, jí nabídla, aby
vykonávala funkci domovnice.

Jak dlouho jste
domovnicí?
Od října loňského roku. Ale o dům
jsem se starala už dávno předtím.
Vždyť to byl barák hrůzy! Teď,
když se tady něco stane, hned
volám paní vedoucí technického
úseku správy (Správa nemovitostí městské části Brno-střed, pozn.
red.) nebo jí napíšu mail. Je s ní
opravdu velmi dobrá spolupráce.
Ozvu se jí a okamžitě je všechno
spravené.

Správa nemovitostí se vás
zeptala, zda byste
domovnici chtěla dělat?
V podstatě mi moji funkci oznámila paní vedoucí s tím, že už tuto
práci stejně dělám. Všichni totiž
ví, že jsem doma, že toho nemám

moc na práci, tak za mnou chodí,
když něco nefunguje. Když například praskne žárovka, vyhodí to
celé pojistky. A já nevím, proč to
nikdo neumí spravit. Je pravda,
že je potřeba vědět, jak a kde
pojistky správně nahodit. Naučila
jsem to jednoho chlapce od nás
z domu. Píše diplomku, najednou
vypadnou pojistky a nejede mu
internet. Tak aby věděl, co s tím.
(smích).

Co byl nebo je největší
problém vašeho domu?
Největším problém byl strašný
nepořádek. Uklízeli zde, jak to říct,
abych se nikoho nedotkla, řekněme ti méně přizpůsobiví. Dalším
problémem byly velmi časté krádeže. Paní sousedka mě upozornila, že někdo, kdo zde asi dřív
uklízel a nechal si od domu klíče,
chodil pravidelně na půdu. Hned
jsem zařídila, aby se vyměnily klíče od půdy. Vedu si evidenci klíčů,
abych přesně věděla, kdo má
kam přístup. Asi pětkrát byly
vykradeny sklepy. Sama se tomu
už divím, protože v nich skoro nic
není. Naše patro, včetně mého
bytu, bylo také celé vykradené. Já
měla škodu asi 15 tisíc. Zloději
přitom nekradli velké věci jako je
televize, ale drobné spotřebiče.
Když nám ale například zaváděli
plynofikaci a řemeslníci odešli, na
chodbě zůstalo obrovské množství trubek, které se hned všechny
ztratily. Dalším a současným
problémem je silný zápach
z popelnic, které máme dole
u schodiště. Abychom problém
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Myslím, že ano. Když někdo nezamyká, vylezu na chodbu a opakovaně ho na věc upozorním nebo
obyvatelům domu píšu vzkazy.
Teď nedávno nám někdo u venkovních dveří vysklil jednu tabulku,
takže se dalo dovnitř vstrčit ruku
a dveře zevnitř otevřít. Hned jsem
dole napsala vzkaz, aby všichni
zamykali. Je teda pravda, že jsem
musela asi pětadvacetkrát vyběhnout a lidi upozornit. Když někdo
něco potřebuje, zazvoní u mě
nebo napíše vzkaz, který mi hodí
do schránky.

K práci domovníka patří
i drobné údržby, jak je jako
žena zvládáte?
Já drobně umím skoro všechno
(smích). Jsem spíš dědeček než
babička (smích). Samozřejmě, že
například vyměnit žárovku není
žádný problém. Vylezu na žebřík
a je to. Poslední dobou už jsem
ale akorát přestala nasazovat kryty, protože žárovky jsou prasklé
každou chvíli. Když ale vím, že
někde na patře bydlí nějaký muž,
zazvoním na něj a požádám, zda
by žárovku nevyměnil.

Znáte všechny nájemníky?
Je zde 26 bytů. Teď už všechny

obyvatele znám a s nikým nejsou
žádné problémy. Akorát jednou
se stala taková věc, že jsem viděla, jak šel jeden nájemník
s odpadky a smetí se mu vysypalo
na zem. Tak jsem se ho zeptala,
co s tím udělá, a on na to, že
máme uklízečku. Tak jsem mu
musela vysvětlit, že paní chodí
uklízet jednou týdně a není to
služka, která by sklízela, co nám
z rukou vypadne. Nakonec smetí
uklidil a omluvil se.

Na jaké úrovni funguje
komunikace se Správou
nemovitostí MČ Brno-střed? Jak jste s nimi
spokojená?
Náramně! Večer třeba napíšu
e-mail, že něco nefunguje, a paní
vedoucí mi už následující den
ráno v půl sedmé odpoví, že problém vyřeší. Například onu zmíněnou vysklenou tabulku u venkovních dveří nám přišla firma zasklít
hned následující den ráno v půl
deváté.

Jak byste jako žena
vyháněla z domu někoho
cizího?
Od té doby, co jsme vyměnili
zámky na půdě a ve sklepě, se
tady naštěstí už nikdo nepotuluje.
Kdysi, to už je dávno, ještě než
jsem dělala domovnici, jsem šla
do kotelny a viděla jsem, jak
naproti ve sklepě spí nějaký chlap.
V šoku jsem udělala strašnou chybu. Zamkla jsem dveře, aby
nemohl utéct, a chtěla jsem zavolat na policii. Začal na mě řvát a já
poznala, že není Čech. Také jsem
na něj křičela, ale věděla jsem,
že dole ve sklepě nás stejně nikdo
neuslyší. Nakonec jsem ho ze
strachu pustila ven.

(red)

Informace z radnice

Blokové čištění komunikací na území městské části Brno-střed, rok 2011
Blokové čištění komunikací
(dále jen BČ) je jednou z osvědčených, ale i nákladných forem
udržování čistoty v městě Brně,
které finančně zajišťují MČ ze
svých rozpočtů.
Jeho efektivnost je do značné
míry závislá na dodržování zásad
či povinností obyvatel i návštěvníků města, všech subjektů působících na správním území naší
MČ tak, jak to ukládá § 19 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Začátek BČ na správním území
MČ Brno-střed je stanoven na
8.00 hod. a předpokládaný čas
ukončení čištění je 15.00 hod.
Řidiče respektive vlastníky vozidel v tomto smyslu žádáme
o respektování přenosného
dopravního značení dotčeného
bloku a to nejen z důvodu probíhajícího BČ, ale také z toho důvodu, že je tento časový úsek využíván i jinými subjekty např. pro
čištění kanalizačních vpustí či
ořez suchých větví stromů atp.
Pro letošní blokové čištění platí
další následující pravidla.
– V rámci BČ bude probíhat
čištění přilehlých ploch silniční vegetace a chodníků,

které tak naváže na březnový
jarní výhrab prováděný tzv.
mimoblokově, tedy bez přenosného dopravního značení.
– Ve druhé polovině roku se
snažíme BČ směřovat do
období zvýšeného spadu listí a to tak, aby s posledními
bloky bylo možno i ukončit
podzimní výhrab a čištění
komunikačních ploch od listí.
Ten, kdo vozidlo ponechá stát
v ploše silniční vegetace, dopouští se porušení § 27 odst. 1 písm.
r) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
Je třeba si uvědomit, že při ohlášeném blokovém čištění komunikací umístěním přenosných
dopravních značení s vyznačenou dobou a termínem čištění
dochází k dočasné místní úpravě
silničního provozu a stání na
komunikacích. Přenosné dopravní značení je umístěno na komunikacích minimálně 7 dní před blokovým čistěním.
Provozovatelé vozidel, stojících
na vozovkách, chodnících a vyhrazených parkovacích místech,
jsou povinni zajistit odstranění
vozidel v den čištění na dobu od

8.00 do 15.00 hodin, respektive
do doby odstranění přenosného
dopravního značení, upozorňujícího na provádění blokového čištění.

UPOZORNĚNÍ:
– Porušení výše citovaných právních předpisů může mít za
následek postih v souladu
s výše uvedenou legislativou.
Řidič resp. vlastník vozidla se
při nerespektování dopravního
značení vystavuje riziku sankcí
ze strany městské policie, dále
pak riziku odtažení vozidla ve
smyslu zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích
§ 19 odst. 5, 6, které ukládá
účastníkům silničního provozu
uposlechnout rozhodnutí silničního správního úřadu a respektovat příslušné dopravní značení, jenž přikazuje dočasný
zákaz stání na příslušné
pozemní komunikaci a tak
umožnit čištění komunikací
a veřejných prostranství.
Někteří řidiči zákon porušují
a svou nekázní znemožňují udržovat čistotu dotčených komunikačních ploch.
V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního
úřadu, tedy nerespektování pří-

slušného dopravního značení,
je vlastník místní komunikace,
v souladu s platnou legislativou, oprávněn odstranit silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka.
Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena z odboru dopravy Magistrátu města Brna, jakožto
zástupce vlastníka komunikací,
na Brněnské komunikace a.s.,
kontaktní osoba: pí. Škaroupková, tel.: 543 321 225, které prostřednictvím svých smluvních
partnerů zajišťují odtahy vozidel.
Odtahová firma nahlašuje tuto
skutečnost na čísle 158 – Policie České republiky.
– ÚMČ Brno-střed si vyhrazuje
právo změn, případně doplnění
nebo vynechání termínů blokového čištění.
– Aktuální verzi harmonogramu
lze najít na naší úřední desce
na adrese Masarykova 25/27,
Brno, dále pak na našich
internetových
stránkách
www.stred.brno.cz, v dubnovém Zpravodaji naší MČ, či přímo na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, odbor životního
prostředí, oddělení čistoty
komunikací.

(red)

Harmonogram blokového čištění Úřadu městské části Brno-střed v roce 2011
blok č. 1 Björnsonův sad, Burešova, Dřevařská, Hrnčířská,
Sušilova
termín: 4. 4., 10. 5., 15. 8.,
12. 9., 7. 11.
blok č. 2 Bayerova, Cihlářská +
parkoviště, Hoppova,Tučkova,
Sokolská
ús.
Veveří–
–Kounicova
termín: 6. 4., 11. 5., 16. 8.,
14. 9., 8. 11.
blok č. 3 tř. Kpt. Jaroše – lichá
strana + slepá, Smetanova,
Drobného – ús. 18–30 (záliv)
termín: 7. 4., 12. 5., 17. 8.,
15. 9., 9. 11.
blok č. 4 Botanická – úsek Antonínská–Zahradníkova, tř. Kpt.
Jaroše – sudá strana, Hilleho,
Jeřábkova, Pekárenská
termín: 8. 4., 13. 5., 18. 8.,
16. 9., 10. 11.
blok č. 5 Bartošova, Kudelova,

Mášova, Mezírka, Lužánecká,
nám. 28. října mimo MHD,
Vrchlického sad
termín: 11. 4., 17. 5., 19. 8.,
26. 9., 11. 11.
blok č. 6 Bratislavská – úsek Příkop–Soudní, Körnerova, Příční, Skořepka, Stará, Vlhká
termín: 14. 4., 19. 5., 22. 8.,
3. 10., 14. 11.
blok č. 7 Barvířská, Radlas, Špitálka,Tkalcovská – úsek park –
slepá, Valcha, Podnásepní,
Stavební, Plynárenská
termín: 15. 4., 20. 5., 23. 8.,
4. 10., 15. 11.
blok č. 8 Čechyňská, Mlýnská –
úsek Dornych – Štěpánská,
Řeznická, Masná, Zderadova,
Antonínská, Janáčkovo nám.
termín: 18. 4., 24. 5., 29. 8.,
5. 10., 16. 11.
blok č. 9 Cyrilská, Kolískova,

Mlýnská – ús. Štěpánská –
Masná, Přízova, Rumiště, Spálená, Štěpánská, Šujanovo
nám.
termín: 21. 4., 26. 5., 30. 8.,
6. 10., 18. 11.
blok č. 10 Bakalovo nábř., Červený kopec, Kamenná, L.
Konečné,Táborského nábřeží
termín: 6. 4., 25. 5., 24. 8.,
29. 9., 2. 11.
blok č. 11 Celní, Jílová + slepá,
Rovná, Vídeňská slepá, Vinohrady
termín: 13. 4., 1. 6., 31. 8.,
5. 10., 3. 11.
blok č. 12 Hluboká, Horní, Oblouková, Pšeník, Sovinec, Strž,
Vysoká
termín: 20. 4., 8. 6., 7. 9.,
12. 10., 9. 11.
blok č. 13 Gallašova, Grmelova,
Havlenova, Sobotkova,Vojtova

termín: 27. 4., 15. 6., 14. 9.,
19. 10., 10. 11.
blok č. 14 Dvorského, Opavská,
Polní, Renneská – slepá, Strážní, Vsetínská
termín: 4. 5., 22. 6., 21. 9.,
26. 10., 16. 11.
blok č. 15 Jircháře, Hybešova –
slepá, Křídlovická – úsek Křížová–Nové Sady, Nádvorní,
Zahradnická, Leitnerova-úsek
Hybeš.–Křídlovická, Poříčí –
záliv u Ypsilantiho, Soukenická,
Ypsilantiho
termín: 14. 4., 9. 6., 25. 8.,
6. 10., 3. 11.
blok č. 16 Bělidla, Poříčí – úsek
Křížkovského–Bauerova, Rybářská, Výstavní, Zedníkova
termín: 7. 4., 16. 6., 1. 9.,
13. 10., 10. 11.
blok č. 17 Anenská, Bezručova,

Pokračování na straně 10
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Pokračování ze strany 9
Kopečná, Křídlovická – úsek
Nové Sady – viadukt, Leitnerova – úsek Pekařská–Hybešova, Vodní
termín: 21. 4., 23. 6., 8. 9.,
20. 10., 15. 11.
blok č. 18 Hroznová + slepá, Kalvodova, M. Pujmanové,
Neumannova, Vinařská – úsek
Lipová–Neumannova č. 12–44
termín: 4. 4., 23. 5., 22. 8.,
26. 9., 31. 10.
blok č. 19 B. Martinů + obsluž.
komunikace, Hlávkova, Pavlíkova, Rezkova

termín: 5. 4., 24. 5., 23. 8.,
27. 9., 1. 11.
blok č. 20 Havlíčkova – úsek Wurmova–Klácelova, Klácelova,
Lerchova – úsek nám.
Míru–Klácelova, Rudišova,
Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova
termín: 11. 4., 30. 5., 29. 8.,
3. 10., 2. 11.
blok č. 21 bří Čapků, Grohova –
ús. Úvoz–Údolní, Heinrichova,
Helceletova, Jiříkovského,
Zachova, Všetičkova
termín: 12. 4., 31. 5., 30. 8.,
4. 10., 7. 11.

blok č. 22 Bílého, Lerchova –
úsek
Klácelova–Vaňkovo
nám., Havlíčkova – úsek Klácelova–Roubalova, Mahenova, Kampelíkova, Roubalova,
Fr. Stránecké
termín: 18. 4., 6. 6., 5. 9.,
10. 10., 8. 11.
blok č. 23 Čápkova, Gorkého,
Jaselská, Marešova, Stojanova
termín: 19. 4., 7. 6., 6. 9.,
11. 10., 9. 11.
blok č. 24 A. Nováka, Grohova –
úsek Veveří–Úvoz, J. Uhra,
Resslova, Rybkova, Žižkova

po Lužickou, Žižkova – garáže
proti č. o. 16
termín: 26. 4., 13. 6., 12. 9.,
17. 10., 14. 11.
blok č. 25 Jiráskova, Gorazdova,
Pellicova, Sladová
termíny: 28. 4., 14. 6., 13. 9., 18.
10., 16. 11.
UPOZORNĚNÍ: ÚMČ města Brna,
Brno-střed si vyhrazuje právo
změn, případně doplnění nebo
vynechání termínů blokového čištění.

Představujeme Odbor matrika Úřadu městské části Brno-střed
Oddělení matrika
V samostatné působnosti
• Nevykonává
V přenesené působnosti
• Vede matriční knihy narození,
manželství a úmrtí pro celé území města Brna přibližně od
r. 1900 do 31. 12. 2002. Od
31. 12. 2002 dosud vede matriční knihy narození, manželství
a úmrtí pro matriční obvod
Brno-střed, tedy pro území
městských částí Brno-střed,
Bohunice, Starý Lískovec, Nový
Lískovec, Kohoutovice a Bosonohy.
• Komplexně vykonává matriční
agendu pro matriční obvod
Brno-střed, tedy pro území
městské části Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice a Bosonohy.
• Vede knihy registrovaného partnerství pro celé území Jihomoravského kraje.
• Provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností,
dodatečných zápisů, změn
a oprav do matričních knih.
• Přijímá a sepisuje podklady pro
dodatečné zápisy a změny do
matričních knih (volba druhého
jména, žádosti o zápis příjmení
v mužském tvaru, osvojení,
určení otcovství, popření otcovství, rozvod manželství, vrácení
se k předchozímu příjmení).
• Vydává prvopisy matričních
dokladů, duplikáty matričních
dokladů, případně potvrzení
z matričních knih a sbírky listin.
• Pořizuje doslovné výpisy z příslušných matričních knih.
• Přijímá žádosti o uzavření man-

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

želství, zpracovává civilní a církevní sňatky. Vystavuje osvědčení k církevním sňatkům
a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
v zahraniční.
Povoluje v rámci matričního
obvodu uzavření manželství na
jiném vhodném místě.
Provádí a zajišťuje svatební
obřady v obřadní síni Nové radnice, i svatební obřady povolené
na jiném vhodném místě na
území matričního obvodu Brno-střed.
Přijímá žádosti o uzavření registrovaného partnerství a přijímá
prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.
Rozhoduje ve věcech změny
jména a příjmení u osob s trvalým bydlištěm na území matričního obvodu Brno-střed.
Plní zákonnou ohlašovací
a oznamovací povinnost o matričních událostech.
Přijímá žádosti o ověření
a osvědčení rodného čísla.
Provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů (ze závažných
důvodů, provádí legalizaci podpisů i mimo úřední místnosti, a to
zejména u imobilních občanů).
Přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a provádí výdej
vyhotovených občanských průkazů.
Vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských
průkazů a potvrzení o občanském průkazu při jeho odebrání.
Přijímá žádosti o vydání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a provádí výdej
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vyhotovených pasů. Přijímá
žádosti o zápis dětí do pasů bez
strojově čitelných údajů.

Kontakt: Dominikánská 2, tel.:
542 526 230

Oddělení zvláštní matrika
V samostatné působnosti
• Nevykonává
V přenesené působnosti
• Vede matriční knihy narození,
manželství, registrovaného partnerství a úmrtí všech občanů
ČR, ke kterým došlo v cizině.
• Komplexně vykonává matriční
agendu zvláštní matriky.
• Sepisuje žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky
při osobní návštěvě občanů na
oddělení zvláštní matriky.
• Zpracovává žádosti o zápis
matriční události do zvláštní
matriky, kontroluje správnost
a úplnost podkladů pro zápis do
zvláštní matriky.
• Přijímá a sepisuje podklady pro
dodatečné zápisy a změny do
matričních knih (volba druhého
jména, žádosti o zápis příjmení
v mužském tvaru, osvojení,
určení otcovství, popření otcovství, rozvod manželství, vrácení
se k předchozímu příjmení).
• Provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností,
dodatečných zápisů, změn
a oprav do matričních knih.
• Vydává prvopisy matričních
dokladů, duplikáty matričních
dokladů, případně potvrzení
z matričních knih a sbírky listin.
• Pořizuje doslovné výpisy z příslušných matričních knih.
• Plní zákonnou ohlašovací
a oznamovací povinnost
o matričních událostech.

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.

Omezení vstupu do
Wilsonova lesa
Oznamujeme návštěvníkům,
že byla zahájena dlouho připravovaná komplexní rekonstrukce. Od března do května 2011
je prováděna probírka stromů
a keřů. Stavba potrvá do konce
roku 2013. Většina prací však
bude provedena v roce 2011.
O dalším postupu obnovy dřevin, cest i mobiliáře budeme
informovat. V zájmu bezpečnosti dbejte pokynů stavby.
V případě dotazů kontaktujte
správce Veřejné zeleně města
Brna Ing. Alexandru Koutnou,
tel.: 605 226 760, e-mail: koutna@vzmb.cz.

(red)

Informace z radnice

Ministr Josef Dobeš pohovořil na radnici s řediteli základních škol

V pátek 25. února se ministr
školství Mgr. Josef Dobeš
setkal ve Společenském sále
radnice městské části Brno-střed s řediteli základních škol.
Cílem setkání byl dialog a vzá-

jemné vyměnění zkušeností mezi
ministrem Mgr. Josefem Dobešem a jednotlivými řediteli brněnských základních škol. Ministr
představil ředitelům svůj plán, jak
by se mělo naložit s podle něj dvacet let dlouhou nekoncepčností

Výběr separovaného textilu na Brně-střed
Firma E+B Textil bude
27. dubna pořádat v naší
městské části sběr použitého
textilu přímo od domovních
dveří.
Firma, která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již
několik let sběr, separaci a další
ekologické zpracování použitého textilu, nabízí tentokrát občanům městské části Brno-střed
sběr textilu přímo od domovních
dveří.
Tentokrát se firma pro pohodlí
obyvatel městské části Brno-střed rozhodla zorganizovat
sběr použitého textilu přímo od
dveří domů.
Nepotřebný textil mohou zájemci vložit do igelitové tašky a tu
27. dubna v době mezi 17.00
a 18.00 hodinou umístit před

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


(red)

Seznam ulic, kde proběhne sběr textilu:
Vinařská
Lipová
Květná
Hroznová
Kamenomlýnská
Neumannova
Preslova
Kalvodova
M. Pujmanové
L. Podéště

Boh. Martinů
Rezkova
Kaplanova
Hlávkova
Pavlíkova
Barvičova
Vaňkovo nám.
Tvrdého
Mahenova
Roubalova
Tomešova

Zachova
Všetičkova
Jiříkovského
Heinrichova
Kampelíkova
Lerchova
Bílého
Klácelova
Soukupova
Wanklova
Wolkerova

Dostálova
Sedlákova
Rudišova
Havlíčkova
Wurmova
Foustkova
Helcetova
Krondlova

v českém školství a zamezit dál
byrokracii, která v něm vládne.
Ředitelé pak měli možnost vznést
své dotazy a připomínky. Na
setkání se hovořilo o systému
měření kvality vzdělávání, funkčním období ředitelů, mzdách

pedagogických i nepedagogických učitelů, povinném vzdělávání učitelů, inkluzivním vzdělávání,
vztahu školy a rodičů aj.


(red)

Do 14. dubna musí každý
odevzdat sčítací formulář
Do 25. března měl každý obdržet
od sčítacího komisaře sčítací
formulář. Odevzdat jej vyplněný
je nutné do 14. dubna.
Vyplněný formulář je možné
odevzdat třemi způsoby:
1. On-line vyplnění a odeslání na
internetu.
2. Osobní odevzdání komisaři.
3. Odeslání poštovní obálkou do
P.O. Boxu ČSÚ.
Nesplnění povinnosti podrobit se
sčítání je přestupkem. Ten na
základě oznámení sčítacího
komisaře, pracoviště České pošty
nebo ČSÚ projednávají příslušné
přestupkové komise v souladu se
zákonem o přestupcích a správním řádem. Odmítnutí sdělení
zákonem stanovených údajů,
popřípadě úmyslné uvedení
nepravdivých údajů může být
podle zákona o sčítání v přestupkovém řízení sankcionováno
pokutou do 10 000 Kč v závislosti
na rozsahu a závažnosti přestupku. Právnickým osobám může být
udělena sankce až do výše
100 000 Kč.
Zákon definuje v § 21 institut tzv.
dodatečného sečtení. Pokud se
ani do 10 kalendářních dnů po
rozhodném okamžiku sčítání
nepodaří komisaři formuláře

některé domácnosti doručit, je
povinností povinné osoby si je
vyzvednout nejpozději do 20
kalendářních dnů po rozhodném
okamžiku (tj. do 14. dubna) na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném
místě České pošty nebo na kterémkoliv obecním úřadu. Povinná
osoba sčítací formulář dodatečně
vyplní a odevzdá sčítacímu komisaři nebo je zašle obálkou s adresou P.O. Boxu ČSÚ, popřípadě je
zašle elektronicky. Termín odevzdání je stanoven na 19. dubna
2011.

(red)

Je možné vyplnit
i moravskou národnost
Ve sčítacích formulářích ke
Sčítání lidu, domů a bytů
2011 se každý může přihlásit
k jakékoliv národnosti.
Otázka na národnost je otevřená a nejsou u ní uvedeny žádné
příklady vyplnění ani žádné
zaškrtávací možnosti. Každý se
může přihlásit k jakékoliv
národnosti dle svého pocitu,
například k moravské. Ta je
plnohodnotným údajem už od
roku 1991.
 (red)
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Naše školy

Projekt ZŠ a MŠ Husova „Brno: Cesta za poznáním města“
vyvrcholil výstavou v Křížové chodbě Nové radnice

Pokračování ze strany 1
lavicích. Aby se s městem Brnem,
jeho kulturou, historií a památkami spřátelili.
Zajímavostí projektu byli i tzv.
Rádcové, se kterými se děti
setkávaly. Jsou to lidé z různých
oborů, kteří byli ochotni své zku-

šenosti a znalosti tlumočit dětem
(např. šermíř, fotograf, znalec
podzemí, keramička, duchovní
a další). Při práci na projektu
pomáhali také mladí výtvarníci –
studenti Masarykovy univerzity.
Výstavou chtěli žáci o projektu
vyprávět. Prostřednictvím fotogra-

fií a výtvarných prací se příchozí
podívali například na střechu
Lorety, do výtvarných ateliérů
nebo ke zvonu Marie ve věži kostela sv. Jakuba.
Žáci společně s lektorkami připravili řadu úkolů a aktivit, kde si své
znalosti mohl každý návštěvník

aktivně ověřit, stejně tak si také
vyzkoušet pracovní listy, které
sedmáci na svých cestách plnili.
Úkoly byly připravené pro různé
věkové kategorie v různých stupních obtížnosti. Proto se nenudili
ani děti, ani dospělí.

(red)

Základní škola Úvoz a HC Kometa Úvoz zvou na společný ples
Letos oslaví Základní škola na
Úvoze 50 let od svého založení.
Při této příležitosti škola pořádá v pátek 15. dubna spolu
s HC Kometa Úvoz ples pro
všechny příznivce.
Pořadatelé zvou všechny rodiče,
prarodiče, partnery klubu a fanoušky mládežnického hokeje na
společenské setkání, které se
uskuteční od 19.00 hodin v Dělnickém domě v Brně-Židenicích
na Jamborově 65. K poslechu
a tanci zahraje hudební skupina
Tataband – swing dixieland Josefa Kučery.
Spojení Základní školy Úvoz
s rozšířenou sportovní výukou
(hokej) a HC Kometa Úvoz fun-

guje úspěšně už řadu let. Republikově jedinečné spojení školy
a hokejové haly v jednom areálu
přináší nesporné výhody při společné výchově sportovní mládeže.
První hokejové třídy vznikly na
škole v září 1978. V roce 1982
dostala škola od ministerstva
školství oficiální povolení pro zřízení sportovních tříd se zaměřením na lední hokej. Škola má pro
tento sport ideální podmínky, protože její součástí je ledová plocha, která je od roku 1993 zastřešená.
Spoluprací ZŠ Úvoz a hokejové
výchovy na Úvoze se podařilo
vychovat desítky špičkových
a úspěšných hokejistů. Občan-
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ské sdružení HC Kometa Úvoz
na tuto tradici navazuje.
Rozšířená výuka tělesné výchovy zaměřená na lední hokej je
součástí rozvrhu hodin. Dva školní tréninky a dva oddílové tréninky probíhají v rámci vyučování
v době od osmi, popř. sedmi
hodin do patnácti hodin. Odborní
trenéři a pedagogové, kteří pracují při každodenní výchově mladých hokejistů jsou zárukou sportovního růstu a výchovy. Moderní
tréninkové metody s ohledem na
věk a dovednosti, podporují jejich
fyzické a herní dovednosti.
V letošní sezóně byl rozšířen projekt na podporu hokejové výchovy mládeže Plus pro hokej o Teorii ledního hokeje.

Akce proběhne pod záštitou starosty městské části Brno-střed
Mgr. Libora Šťástky. Vstupné
s místenkou činí 300 Kč. Prodej
vstupenek na sekretariátu HC
Kometa Úvoz, Úvoz 55, pondělí
a středa 9.00–17.00 hodin a úterý, čtvrtek, pátek 14.00–18.00
hodin. Více informací na tel. č.
775 700 708 a na adrese
www.kometauvoz.cz.

(red)

Naše školy

Poradenští pracovníci škol „spádových“ sociálně vyloučeným
lokalitám začali se spoluprací a výměnou odborných zkušeností
ZŠ a MŠ nám. 28. října, ZŠ a MŠ
Brno, Křenová 21, ZŠ a MŠ
Brno, Merhautova 37 a ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16. To
všechno jsou školy vzdělávající
velké procento romských dětí.
V nesrovnatelně větší míře se tyto
školy setkávají při vzdělávání dětí
s výchovnými problémy a sociálně patologickými jevy. Proto je zde
více než jinde nutná pomoc poradenských pracovníků – školních
poradenských pracovišť (ŠPP).
V těch pracují odborníci jako jsou

psychologové, speciální pedagogové, sociální pedagogové,
výchovní poradci a metodici prevence.
Jelikož jsou problémy řešené
školními poradenskými pracovníky na těchto školách díky složení
žactva do velké míry podobné či
shodné, rozhodli se v rámci projektu Inkluzivní vzdělávání žáků
ve školách „spádových“ sociálně
vyloučeným lokalitám – v tzv. romských školách sdílet své zkušenosti na supervizních setkáních.
Tato setkání jsou vedena zkuše-

ným psychoterapeutem a díky
dotacím budou pravidelně probíhat po příští dva roky.Tento projekt
je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Sdílení
příkladů dobré praxe mezi pora-

denskými pracovišti jednotlivých
škol se ukazuje být neocenitelnou
pomocí, především při řešení
závažných problémů sociálně
a zdravotně znevýhodněných
žáků.

(red)

Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2009: Základní škola
Bakalka zaútočila na přední místa ve světovém srovnávání
Mezinárodní výzkum PISA proběhl v roce 2009 v 65 zemích
celého světa pod hlavičkou
Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD).
Bakalka si vedla více než dobře.
V České republice výzkum PISA
realizoval Ústav pro informace ve
vzdělávání (ÚIV), příspěvková
organizace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Výzkum PISA se zaměřuje na
zjišťování znalostí a dovedností
čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti u patnáctiletých žáků, kteří ukončují povinnou školní docházku nebo již
začínají studovat na střední škole.
Výzkum PISA probíhá v tříletých
cyklech. Přičemž pokaždé je kladen větší důraz na jednu z uvedených oblastí. ČR se zapojila již
od počátku testování – tj. v letech
2000, 2003, 2006 i 2009.
V roce 2009 bylo i z naší školy
celkem 21 žáků vybráno k testování. Byl to vzorek patnáctiletých

žáků naší školy, jejich výběr byl
proveden Českou školní inspekcí
jen na základě data narození
žáků, průběh testování a zpracování výsledků bylo plně vedeno
pracovníky České školní inspekce.
Z celkové analýzy výsledků testování v rámci všech 65 zemí, ale
hlavně v rámci analýzy výsledků
žáků v České republice vyplývá
následující:
Čeští žáci dosáhli v testu čtenářské gramotnosti pouze podprůměrných výsledků. Od roku 2000
došlo u žáků v ČR k významnému
zhoršení výsledků. Testováním
prošlo 134 základních škol z celé
ČR a skutečně celkové výsledky
v ČR jsou velkým propadem.
V kontextu celkově nelichotivě
vyznívající zprávy za Českou
republiku nás o to více těší výsledky žáků naší školy. Zatímco Ministerstvo školství a další odpovědná
místa diskutují o příčinách propadu výsledků vzdělávání na základních školách v ČR, může se
naše škola skutečně pochlubit

Průměrné
výsledky
žáků ZŠ
Čtenářská gramotnost

478

vynikajícími výsledky ve všech
třech testovaných oblastech.
Ve dvou ze tří testovaných oblastí
– tj. v matematické a přírodovědné
gramotnosti jsme byli první ze
všech testovaných škol ČR a ve
čtenářské gramotnosti jsme byli
jen těsně druzí. Co je tedy příčinou propadu žáků v České republice a zároveň vynikajícího výsledku žáků naší školy? Víme ale
zcela jistě jedno. Testovaný vzorek žáků naší školy nebyl žádný
studijní výběr a v porovnání
s ostatními ročníky se nám právě
tito žáci jevili jako průměrní. Proto
nás výsledek zcela objektivního
a nezávislého testování velmi
potěšil, ale ne zcela překvapil.
Testovaní žáci byli žáci tříd s rozšířenou výukou jazyků, ale ještě
nebyli vyučováni podle školního
vzdělávacího programu. Je tedy
jasné, že školský systém v ČR
není veskrze špatný, ale jsou velké rozdíly ve kvalitě škol a kvalitě
výuky na těchto školách.
Z analýzy výsledků vyplývá, že
kdyby školy v ČR byly na úrovni

Výsledek žáků Pořadí žáků naší školy
naší školy
mezi 134 základními
v rámci ČR
školami v ČR
529,0

brněnské Bakalky, byli bychom
v kvalitě vzdělávání mezi testovanými zeměmi „na bedně“ –
v matematické a čtenářské gramotnosti těsně za Korejskou republikou a Finskem třetí a v přírodovědné gramotnosti dokonce úplně
první ze všech testovaných států!
Naše škola ani po zavedení školního vzdělávacího programu
neupustila ze svých nároků na
kvalitní výuku. Ve své práci využíváme mnoho prvků moderního
vyučování, přesto zůstávají pilířem výuky na naší škole tradiční
a osvědčené výukové metody.
Jako zásadní a důležité vidíme
také osobní zainteresovanost
každého pedagoga, jeho pracovní nasazení a pedagogický optimismus. Učitelé na naší škole se
snaží ze všech sil dopomoci každému žáku, aby dosáhl v rámci
výchovy a vzdělávání svého
osobního maxima.


Mgr. Eva Čermáková,
zástupkyně ředitelky školy

Pořadí žáků naší školy
mezi žáky základních škol
všech testovaných 65 zemí

2.

3.

Matematická gramotnost

493

534,1

1.

3.–4.

Přírodovědná gramotnost

501

575,0

1.

1.
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Neziskové organizace

Motýlci odlétají – dobročinná aukce motýlků Ratolesti skončila

V neděli 6. března skončila dobročinná aukce motýlků známých osobností pořádaná ne-

státní neziskovou organizací
Ratolest Brno.

Celá aukce se nesla v myšlence
takzvaného motýlího efektu založené na tom, že i mávnutí křídel
jednoho motýla může způsobit
vichřici na druhé straně zeměkoule – v případě aukce platilo, že
vydražení jednoho motýlka může
pomoci měnit dětské osudy.
Motýlky byly vydraženy celkem
za 12 682 Kč a Ratolest Brno tímto děkuje zúčastněným dražitelům, aukčnímu portálu Odklepnuto.cz za vystavení aukce a všem
sponzorům, kteří pomohli s propagací a hladkým průběhem
dražby. Srdečné díky samozřejmě
patří také dárcům motýlků, kterými byli Václav Havel, Marek Eben,
Ladislav Kerndl, Václav Hudeček,
Zdeněk Junák, Daniel Dvořák,
Karel Schwarzenberg, Stanislav
Zindulka, MUDr. Jan Cimický či
Jiří Korn.
Kravatu daroval ombudsman
JUDr. Pavel Varvařovský a Karel
Šíp a originálním předmětem přispěl i Arnošt Goldflam, který daroval vojenskou čepici s dvěma kravatami, a Pavel Šporcl, jenž poslal
šátek s autogramem.
Největší úspěch měla dražba
motýlku od Marka Ebena (vydražen za 3 250 Kč) a motýlku od

Václava Havla (vydražen za 1 826
korun).
Výtěžek z aukce poslouží na zlepšení kvality života dětí a mladých
lidí, klientů sociálních programů
Ratolesti Brno, kteří se nacházejí
v obtížné životní situaci, jsou
ohroženi ve svém vývoji a sociálním fungování a hrozí jim sociální
vyloučení a selhání.

(red)

Dny Země v knihovně
I letos se Knihovna Jiřího
Mahena v Brně (KJM) aktivně zapojí do programu
Brněnských dnů pro Zemi.
Od 11. do 28. dubna mohou
návštěvníci KJM zhlédnout
výstavu o Fair trade pěstování Něžná krása květin. Nebo
například zájemci o ekologická témata se mohou ve
čtvrtek 21. dubna v Dětské
knihovně KJM od 16.30 hod.
zapojit do výtvarné dílny
z netradičních materiálů
Opravdu do koše.

(red)

Občanské sdružení Ženy50 odstartovalo seznamovací projekt Mosty
Cílem projektu Mosty je vytvořit
databázi lidí, kteří nemají partnera, a organizovat pro ně akce,
na kterých se mohou seznámit.
Měsíc březen, který v sobě skrývá
první jarní den, kdy se příroda
začíná probouzet a po zimním
odpočinku překypovat vitalitou, si
občanské sdružení Ženy50
vybralo k odstartování nového
projektu s názvem Mosty, realizovaného ve spolupráci s Radou
seniorů Jihomoravského kraje.
„Mosty za sebou můžeme pálit,
mosty můžeme bourat, ale mosty
můžeme rovněž stavět. Stavět
mosty mezi lidmi je krásné
a smysluplné. Mosty, po kterých
si půjdou naproti ženy a muži. Aby
se někde uprostřed potkali. Aby
mohli být spolu, setkávat se, sdílet,“ řekla k projektu Jana Jarušková, předsedkyně občanského
sdružení Ženy50.
Osamělost a nedostatek sociál-

ních kontaktů je totiž podle mnohých vědeckých studií problém, se
kterým se potýká nejvíce starších
lidí a který hodnotí jako nejtíživější
aspekt doprovázející stárnutí.
„Potřeba sdílet je u nás, lidí, vyvinuta velmi silně. Možná si ji uvědomíme teprve v okamžiku, kdy
nás opustí milovaný partner.
Najednou nemáme komu vyprávět své malé denní radosti i strasti,
nemáme s kým sdílet východ
slunce či posezení nad šálkem
ranní kávy. Sdílení náš zážitek
umocňuje, dává mu význam,
mnohé si právě hlasitým vyřčením
uvědomíme. Ve věku po padesátce, kdy člověk zůstává sám po
rozvodu nebo úmrtí manžela či
manželky, není zrovna snadné
hledat nové přátele. Nehledě na
to, že s odchodem partnera jsou
mnohdy přerušeny i vazby na příbuzné či známé z jeho strany. Přitom právě dostatečná síť osobních kontaktů, díky které jsou
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sdíleny myšlenky, informace, rady
a doporučení, je důležitá pro pocit
osobní pohody a kvality života.
Zároveň tyto kontakty mohou tvořit záchrannou síť ve smyslu
sociální, emocionální, informační
i materiální podpory,“ dodala
Jarušková.
Projekt Mosty vytváří kolektiv lidí,
kteří se chtějí setkávat a prožívat
společně různé aktivity. Pokud
z tohoto společenství vyroste dvojice, která spojí svůj život i v soukromí, bude to nejkrásnější
výstup projektu.
Zapojit do projektu se mohou ženy
a muži ve věku po padesátce, kterým chybí životní partner i kolektiv
vrstevníků. Přihlášku a bližší informace naleznou zájemci na stránkách sdružení www.zeny50.cz,
více informací na info@zeny50.cz
nebo osobně v kanceláři sdružení na Anenské 10 (čtvrtek
15.30–17.30 hod.).

(red)

Koncert
ke Dni matek
V neděli 8. května proběhne od 19.00 hodin koncert
ke Dni matek.
Uskuteční se ve velkém sále
sídla Kanceláře veřejného
ochránce práv na Údolní 39.
Tento koncert organizuje
občanské sdružení Ženy50
již počtvrté jako projev úcty,
uznání a poděkování všem
ženám.
Tentokrát bylo ke spolupráci
přizváno Moravské klavírní
trio, přední brněnský komorní
soubor s více než desetiletou
tradicí. Vstupné dobrovolné.


(red)

Neziskové organizace

Oslavy Dne Země proběhnou po dvou letech opět na Špilberku

Tradiční dubnová oslava Dne
Země, kterou každoročně
pořádají brněnské organizace
Lipka a Rezekvítek, letos proběhne opět v okolí hradu Špilberk.
Letošní oslava Dne Země ponese název Den Země pod Špilberkem a jejím tématem bude les
a jeho obyvatelé. Oslavy budou
probíhat v pátek 15. dubna odpoledne a v sobotu 16. dubna
během celého dne.
Brňané, především rodiny s dětmi
si mohou vyzkoušet různé poznávací aktivity a formou her se
dozvědět něco více o lese a živočiších, kteří jej obývají. Do přípravy bohatého programu se zapojí
patnáct brněnských organizací.

Kromě informací, her a aktivit
nabídne akce také ukázky tradičních řemesel, prodej místních
tradičních výrobků, ochutnávky
biopotravin a produktů Fair Trade, čítárnu a kulturní doprovodný
program (divadlo pro děti, muzikanti, vystoupení tanečního folklorního souboru). Vstupné na
akci je dobrovolné.
Školské zařízení Lipka a sdružení Rezekvítek jsou tradičními
pořadateli oslav Dne Země
v Brně, jejich poslední ročníky
navštívily až čtyři tisíce lidí.
Den Země pod Špilberkem
zahajuje Brněnské dny pro
Zemi, pásmo přednášek,
exkurzí, cyklojízd a výstav
o aktuálních problémech životního prostředí. Brněnské dny

pro Zemi se každoročně konají
v úzké návaznosti na celo světový svátek Den Země

Další dubnové akce s Lipkou
Velikonoce na
Rozmarýnku
21. a 22. dubna – čtvrtek
a pátek
Přírodovědně tvořivé programy pro děti z řad široké veřejnosti. Dozvíte se něco o vzniku velikonočních svátků,
vyzkoušíte si tradiční lidové
zvyky v domácnosti, zahradě
i kuchyni. Čeká vás také
pečení cukroví a tvoření
několika výrobků z přírodních materiálů.
DOBA TRVÁNÍ: vždy od 7.30
do 17 hodin | T.: 541 220 208
| www.lipka.cz/rozmarynek
MÍSTO KONÁNÍ: Lipka –

pracoviště Rozmarýnek,
Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov

Zelený čtvrtek
21. dubna – čtvrtek
Přijďte s námi vynést Zimu
a připravit se na Velikonoce,
plést pomlázku, zdobit kraslice a tvořit jarní dekorace.
Zvány jsou děti i s rodiči. Na
tuto akci není třeba se hlásit.
DOBA TRVÁNÍ: od 9.30
do 14 hodin | CENA: 90 Kč
| Telefon: 543 211 264 |
www.lipka.cz/lipova
MÍSTO KONÁNÍ: Lipka –

pracoviště Lipová, Lipová 20,
Brno

Ekologické poradny
Lipky
Na pracovištích Lipky sídlících ve středu města Brna
(na ulici Lipová 20 a Kamenná 20) jsou otevřeny ekologické poradny, kde kvalifikovaní poradci a poradkyně
bezplatně zodpovídají dotazy týkající se ekologie. Na
poradny se můžete obrátit
osobně nebo telefonicky.
Více informací naleznete na
www.lipka.cz.

a jsou podporovány městem
Brnem.

(red)

Rezekvítek zve na
ptačí exkurzi
Exkurze pro širokou veřejnost za
poznáním vzácných obyvatel lužních
lesů a vodním ptactvem na tahu se
koná v sobotu 9. dubna.
Účastníci nahlédnou do jarních tůní poblíž
Janohradu a prozkoumají hladiny Lednických rybníků, které v tomto období využívá k odpočinku na tahu mnoho vzácných ptačích druhů. Odjezd společně
autobusem v 9.30 od hlavní brány brněnského Výstaviště. Návrat okolo 17.00
hodin. Bližší informace v kalendáři akcí
na www.rezekvitek.cz nebo e-mailu:
karla@rezekvitek.cz, tel.: 775 580 205.

(red)
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Inzerce
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DĚTSKÁ KAVÁRNA
celé patro pro vaše děti • semináře •
přednášky • cvičení • bleší trhy •
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www.levnesporaky.cz
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fotodepilace
fotoomlazení
kavitace
presoterapie
radiofrekvence

www.cafe-manner.cz
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Inzerce

JSTE PODNIKATEL A NEVÍTE, KDE SE ZBAVIT
NEPOTŘEBNÉHO ODPADU?
V novém sběrném dvoře ASTV, s.r.o. v Brně na Líšeňské 15, rozumíme
potřebám menších živnostníků i velkých firem, a proto máme otevřeno
sedm dní v týdnu!

Provozní doba:
Po–So: 7:00–17:00, Ne: 8:00–14:00

SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Můžete zde odevzdat objemný odpad, odpad stavební i komunální, elektroodpad nebo staré pneumatiky. Pro více informací volejte 724 380 523, nebo pište
na sbernydvur@astv.cz

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

MÁME PRO VÁS PENÍZE !!!
J A Z Y KO VÁ Š KO L A

.85=<$1*/,ą7,1<

Tel.: 603 208 085
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LQIR#VPDMOF]
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3x v Brně
Akce platí od 1. 3. 2011 do 31. 5. 2011 v elektro prodejnách
EURONICS Brno. Bližší informace u personálu prodejny.

Nakupte v elektro prodejnách EURONICS nad 2500 Kč
a získejte slevový kupón. Čím více nakoupíte, tím více obdržíte nazpět.

Avion SP – Bidláky Mediahall – Jánská 21
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ZBAVTE SE OBJEMNÉHO ODPADU
Dřív nám sloužily a teď překážejí: nábytek, koberec, matrace, stará lednička nebo myčka, zkrátka objemný
odpad. Teď se ho můžete zbavit jedním telefonátem na 548 138 258 a firma SAKO Brno, a.s. si jej vyzvedne
přímo u Vašeho domu. Cena za jeden odvoz takového odpadu (do délky 3 m a objemu 1 m3) je 250 Kč.

JARO JE TU A S NÍM I KAŽDOROČNÍ JARNÍ ÚKLID.
NEVÍTE, KAM SE VZNIKLÝM ODPADEM?
Odložte jej ve sběrném středisku! Rádi se ekologicky postaráme o Vámi nechtěné. Kdy a kam můžete odpad odnést nejblíže
Vašemu bydlišti?

SMO Veveří

SSO Vaňkovo nám.

1. 11.–31. 3.

1. 11.–31. 3.

Po
Út–Pá

Po
Út–Pá

So

12:00–16:00
8:00–16:00
8:00–12:00

So

12:00–16:00
8:00–16:00
8:00–12:00

SMO Plynárenská

SMO Jílová-Vídeňská

1. 4.–31. 10.

1. 4.–31. 10.

Po
Út–Pá

Po
13:00–17:00
Út–Pá 8:00–12:00
13:00–17:00
So
8:00–12:00
Tel: 728 864 669

Po
Út–Pá

Po
Út–Pá

13:00–17:00
8:00–12:00
13:00–17:00
So
8:00–12:00
Tel: 604 431 296
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13:00–17:00
8:00–12:00
13:00–17:00
So
8:00–12:00
Tel: 604 431 359

13:00–17:00
8:00–12:00
13:00–17:00
So
8:00–12:00
Tel: 728 917 099

Informujeme

Výtvarná dílna Loučka na Kotlářské rozvíjí fantazii dětí

Počátkem února byla otevřena
výtvarná dílna Loučka na ulici
Kotlářská 22. Je určená velkým
i malým kutilům a tvořivým
duším.
Malý, ale útulný a příjemně zařízený
prostor v přízemí bytového domu
Kotlářská 22 nabízí spoustu možností, jak rozvíjet fantazii dětí.
Výtvarnou dílnu Loučka založila
Petra Loučková, matka dvou dětí,
toho času na rodičovské dovolené.
Do tvorby a vedení dílny se zapojily
ještě další tři šikovné maminky –
jedna z nich je profesí keramička,
druhá se věnuje práci s textilem

a třetí tvorbě s nejmenšími dětmi.
Sama zakladatelka výtvarné dílny
je řezbářka, která pochází z rodiny
dýmkaře z tradiční oblasti výroby
dýmek na Vysočině.
Návštěvníci mohou přijít kdykoliv
i bez objednání, a to od pondělí do
pátku od 9.00 do 12.00 hodin
a odpoledne od 15.00 do 18.00
hodin, případně i v nedělní odpoledne od 15.00 do 18.00 hodin. Není
nutné předem platit roční poplatky
za kurzovné, ale cena se odvíjí od
zvolené činnosti a druhu výrobku
během každé jednotlivé návštěvy.
Vše je přizpůsobené okamžité chuti
„přijít a tvořit“.

Platba poplatku za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad
je nutné uhradit v hotovosti
do konce května. V provozu
jsou pokladny v přízemí
budovy Magistrátu města
Brna na Malinovského nám.
č. 3 a na Šumavské 33.
Otevřeny jsou:
pondělí od 8.00 do 12.00 a od
13.00 do 17.00 hod.
úterý od 8.00 do 12.00 a od
13.00 do 14.30 hod.
středa od 8.00 do 12.00 a od
13.00 do 17.00 hod.
čtvrtek od 8.00 do 12.00 a od
13.00 do 14.00 hod.
pátek od 8.00 do 12.00 hod.
Na jednoho poplatníka (osoba
s trvalým pobytem v Brně)
a kalendářní rok činí poplatek
500 Kč, možnost bezhotovostní
úhrady je převodem na účet č.

156304/5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí
a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech
platby je nezbytné uvést jako
variabilní symbol rodné číslo
poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména
a data narození osob, za něž je
úhrada pod tímto variabilním
symbolem provedena.
Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit
osvobození od poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte,
když podpisem Čestného prohlášení potvrdí splnění zákonných podmínek.
Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na
stránce www.brno.cz/odpady,
případné dotazy na tel.
 (red)
542 174 300–07.

Děti společně s dospělými si
mohou vybrat z mnoha činností,
např. malby na porcelán a sklo,
práci se dřevem, vlnou, kůží a látkou. Vyzkouší si tu také vyrobit
dekorace pomocí ubrouskové
techniky anebo potisknout originální tašku či namalovat kravatu.
Nejmenší děti se vydovádí
s domácí plastelínou a výrobky si
po finální úpravě teplem mohou
odnést domů. Nechybí tu ani dětmi
milovaná keramika a zejména holčičky jistě potěší šití na jejich oblíbené panenky. Maminky s menšími dětmi uvítají posezení
v dětském koutku a jejich větší
ratolesti můžou zatím tvořit a vyrábět.
Dílnu stihli za krátkou dobu jejího
provozu už navštívit i šikovní tatínci, kteří si vyzkoušeli práci s řezbářskými dlátky a vyřezávání do

lipového dřeva. Po předchozí
domluvě je také možné uspořádat
na Loučce tvůrčí oslavu narozenin
pro uzavřenou společnost kamarádů a spolužáků.
Přáním zakladatelky Výtvarné dílny Loučka je neučit děti jednu techniku, ale improvizovat a zapojovat
vlastní fantazii a propojovat různé
materiály a postupy. Výtvarná dílna
Loučka prostě láká možností strávit čas se svými dětmi zajímavě
a aktivně, pracovat s nimi na jejich
díle a také se tak trochu vrátit do
dětských let, kdy radost z tvoření
a zkoušení nových věcí byla i nad
občas umazané ruce nebo rozlitý
kalíšek s barvou. Více informací
na www.vytvarnadilnaloucka.cz,
na telefonu 777 827 781 nebo na
Facebooku.


(red)

Sirotkova rozšiřuje třídy
zaměřené na matematiku
Základní škola Sirotkova opět
otevírá v příštím školním roce
5. a doplňuje 6. třídy se zaměřením na výuku matematiky
a informatiky. Den otevřených
dveří je 27. dubna a přijímací
řízení 11. května.
Škola nabízí dvě hodiny informatiky od 5. do 9. třídy, posílenou
dotaci matematiky, třídy s 24 žáky,
na jazyk a informatiku je třída rozdělena na poloviny, výuku podle
učebnic pro víceletá gymnázia,
úzkou spolupráci s gymnáziem
Kpt. Jaroše, vysoké procento
žáků přijatých na gymnázia
(osmiletá 63 %, šestiletá 71 %,

čtyřletá 100 %), zapojení žáků do
státních i mezinárodních soutěží
a spolupráci s Mensou ČR.
Zájemci o další rozvoj osobnosti
svého dítěte v odpovídajícím
kolektivu vrstevníků mohou zaslat
vyplněnou přihlášku na adresu
ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00. Přijímací řízení se koná 11. května
v 8.00 hodin. Den otevřených dveří pro tyto žáky je 27. dubna od
14.00 do 18.00 hodin. Přihlášky
a další informace jsou k dispozici
v budově školy nebo na webové
stránce www.zssirotkova.cz. Informace také na tel. čísle
541 211 945.

(red)
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Informujeme

PC kurzy nejen pro seniory v Centru pro rodinu a sociální péči
Centrum pro rodinu a sociální
péči na Josefské 1 pořádá již
sedm let počítačové kurzy pro
seniory.
V letošním roce rozšířilo svoji
nabídku o kurzy pro širokou veřejnost. Jedná se o tematicky zaměřené kurzy, které mohou zaujmout
uživatele nejrůznějšího zaměření.
• Základní kurzy probíhají dvakrát týdně vždy v pondělí a středu
po 1,5 hodině. Celý kurz je rozdělen do 10 lekcí, tzn. že kurz
trvá 5 týdnů. Cena PC kurzu je
700 Kč, v ceně jsou veškeré
výukové materiály.
• Pokračovací kurzy probíhají
jedenkrát týdně vždy v úterý po
2 hodinách. Celý kurz je rozdělen
do 5 lekcí. Cena PC kurzu je
700 Kč, v ceně jsou veškeré
výukové materiály.
• Rozšiřující kurzy – 4x2 hodiny
jednou týdně, kde se zájemci
naučí prakticky ovládat danou
oblast využití počítače. Cena kurzu je 600 Kč.
• Jak nakupovat na internetu?
– naučíte se vše potřebné k vyhledání, výběru a objednání zboží
z internetových obchodů včetně

praktických rad a informací ohledně dopravy, reklamací a podobně.
Během kurzu není samozřejmě
nutné nic kupovat.
• Ovládání internetového prohlížeče – věděli jste, že váš prohlížeč umí spoustu věcí, kterými
vám umí usnadnit život? Pamatuje si adresy, vzpomene si, kde
jste na internetu byli včera, zapamatuje si vaše oblíbená hesla
a umožňuje vám prohlížet si
i několik stránek najednou.
• Média na internetu – v tomto
kurzu se naučíte používat počítač
coby zdroj zábavy, podobně jako
rádio nebo televizor. Důraz je kladený právě na internetové vysílání, nalezení oblíbené hudby
nebo také sdílení vašich fotografií
s přáteli.
• Komunikujte se světem – tento kurz je zaměřen na způsoby,
kterými se dá počítač využít
v komunikaci s ostatními lidmi.
Dotkneme se emailu, chatu, diskusních fór, komunikace v reálném čase i telefonování přes
internet.
• Windows administrace – bojíte se různých hlášení a chyb, které na vás počítač čas od času
vyplivne? V tomto kurzu se naučí-

te ovládat počítač jako takový, od
změny vzhledu a velikostí písem,
až po instalování nějakého úplně
nového programu. Dozvíte se
také něco o počítačových virech
a ochraně před nimi, o antivirových programech.
• Texty v počítači – naučíte se
pracovat s programem pro psaní
textů, měnit vzhled napsaného
textu, vkládat do něj veselé obrázky, a po skončení kurzu můžete
klidně začít psát kuchařku nebo
třeba knížku pohádek pro děti.
• Tabulky a výpočty – v kurzu
se probírá práce s programem pro
vytváření tabulek (a také grafů),

pomocí kterého si můžete třeba
vést domácí účetnictví nebo statistiku využívání domácího počítače a následně si vše přehledně
prohlédnout na grafu.
• Prezentace – naučte se tvořit
barevné prezentace, pomocí kterých můžete svým známým pěkně ukázat například fotky z dovolené, poslat známému e-mailem
poutavě podané informace
o vašem společném koníčku nebo
jen pěkné přání k narozeninám.
Přihláška do kurzu osobně na
recepci CRSP na ulici Josefská 1
nebo na tel. čísle 542 217 464.

(red)

Pečovatelská služba nebo osobní asistence? Klidně obojí!
postižením. Osobní asistence
je přitom vítaným doplňkem
pečovatelské služby právě pro
seniory.

Zatímco pečovatelská služba
je seniory hojně využívána,

osobní asistence je spojována
spíše s osobami se zdravotním
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„Většina pečovatelských služeb
má stanovenu pracovní dobu od
rána do odpoledne pět dní v týdnu. Osobní asistence je připravena zajistit uživatelům pomoc se
sebeobsluhou, jídlem, nákupy
a hygienou kdykoliv to potřebují,
třeba večer, v noci, o víkendu
nebo ve svátek. Kombinace obou
sociálních služeb je proto možností, jak zůstat co nejdéle
v domácím prostředí bez zvýšených zdravotních a bezpečnostních rizik,“ vysvětlila Lucie Nováčková, vedoucí brněnského
střediska osobní asistence
občanského sdružení Hewer.
Uživatel služby osobní asistence
si může být jist, že k němu bude
docházet stále stejná osoba
a kdykoliv může požádat o její

výměnu za někoho jiného.
V objednaných hodinách vykonává osobní asistent přesně to, co
si uživatel přeje – může pomáhat,
obstarávat, či jen „dělat společnost“.
„V moderní společnosti často
neplatí dřívější role a funkce rodiny, proto musí být nahrazeny jinými nástroji. Umožnit seniorům
a zdravotně postiženým zůstat
doma a zároveň nepřetěžovat
rodinné příslušníky, to je úkolem
osobní asistence, terénních
odlehčovacích služeb a pečovatelské služby – a v době, kdy se
zaměstnanci pečovatelských služeb věnují svým vlastním rodinám, úkolem osobní asistence,“
dodala Nováčková.
Služba osobní asistence je v Brně
dostupná například na telefonním
čísle 736 505 555. Více informací
na www.pecovatel.cz.


(red)

Volný čas
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Volný čas

Brněnské Velikonoce na ledě se letos uskuteční po osmé

Tradičně týden před Velikonočním pondělím, letos 18. dubna
od 16.30 hodin, bude patřit Velikonocům na ledě v hale Rondo.
Pozvání do první programové
části přijali opět ti, kteří před lety
tradici této ojedinělé benefiční

akce v Brně zakládali: trojnásobný
mistr světa v krasobruslení René
Novotný, i letos s krasobruslařskou školičkou FSC Technika
Brno, děvčata ze Skating Club
Brno, zpívající a možná i bruslící
Dáda Patrasová a také jeden
z největších brněnských sportovních talentů současnosti, repre-

zentant Michal Březina. Michal
přivede i svoji sestru Elišku, která
se na nedávném mistrovství republiky v krasobruslení umístila mezi
ženami na 3. místě.
Ve druhé části se bude bruslit při
karnevalu na ledě, děti s maskami
budou mít tradičně přednost
a všichni účinkující by měli být

opět u toho. Moderuje sportovní
redaktorka České televize Barbora Černošková a vstup do haly na
program i na bruslení je volný.
Velikonoce na ledě se uskuteční
v brněnské hale Rondo s přispěním statutárního města Brna
a městské části Brno-střed. Více
na www.sportmedia.cz.  (red)

Nebe plné hvězd a Příhraniční slavnosti opět oživí park před Šelepkou

Slavnostní koncert k osvobození Brna Nebe plné hvězd,
jehož součástí jsou od roku
2006 také Příhraniční slavnosti
městských částí Brno-střed,
Královo Pole a Žabovřesky,
začíná tradičně poslední den
v dubnu, letos v sobotu 30. dubna v 16.30 hodin.
„Již posedmé se rozeznějí sady
Národního odboje – park před klubem Šelepova No.1 – hudbou
a zpěvem, který bude reflektovat
potřebu připomenout si bez velkého patosu, ale důstojně, s pokorou
a úctou, památku těch, kteří se
podepsali pod naši svobodu a po

kterých jsou pojmenovány ulice
našeho města a naší městské části (mj. Karel Čápek – viz ulice Čápkova, Václav Bureš – viz ulice
Burešova),“ představil akce jejich
organizátor Vladimír Koudelka.
V hudební části se představí Eva
Pilarová se svojí skupinou, Gustav Brom Combo pod vedením
držitele Ceny města Brna za hudbu Jaromíra Hniličky, svoje padesátiny zde začnou slavit legendární Synkopy 61 a mladé
posluchače určitě potěší Trio
Michala Šindeláře a Ondra Havlík
z populární skupiny Mako Mako.
Po položení kytic u pomníku, který
hlásá, že v těchto místech stál
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v letech 1939–1944 koncentrační
tábor Pod kaštany, budou slavnostně otevřeny nově zrekonstruované sady Národního odboje, které se nacházejí právě na
rozhranní tří městských částí, jež
se na pořádání Příhraničních
slavností pod záštitou starostů
podílejí.
Vladimír Koudelka z pořádající
agentury uvedl, že mezi těmi, kteří
park slavnostně „otevřou“, budou
kromě Evy Pilarové a její pětadevadesátileté maminky Františky
Bojanovské i další významné
osobnosti spojené s místem
konání akce. A i při tom se bude
hrát a zpívat.

Připomenou se také další „jubilejní“ události spojené s Brnem
a městskou částí Brno-střed,
např. 920 let od první písemné
zmínky o Brně, 360 let od položení základního kamene kostela
sv. Maří Magdaleny, 110 let od
koncertu Jana Kubelíka v Besedním domě atd. Vstup do parku je
tradičně i díky podpoře MČ Brno-střed volný.

(red)

Akce

podporuje

Volný čas

Tradičnímu festivalu zábavy budou opět vévodit ohňostroje

Festival zábavy Brno-město
uprostřed Evropy oživí centrum města, brněnskou přehradu a hrady Špilberk aVeveří od
27. května do 12. června.

Mezi nejvyhledávanější atrakce
festivalu patří mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojů STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS,
jediná svého druhu ve střední

a východní Evropě. Soutěžní
ohňostrojová představení doprovázená hudbou mohou lidé opět
sledovat na hladině Brněnské
přehrady.
Vedle populárních ohňostrojových show připravili pořadatelé
pro návštěvníky řadu dalších
atrakcí. Bohatý zábavný program v hlavních historických
částech města uvidí návštěvníci
při tzv. zábavě pod hradbami,
která vyvrcholí lidovou hradní
slavností na hradě Špilberku
Dnem Marie Terezie.
Na své si jako každoročně přijdou i milovníci historie. Tradičně
si budou moci prohlédnout
a svézt se historickými tramvajemi, trolejbusy a autobusy

z depozitářů Technického muzea
v Brně a DPMB.
K dalším atrakcím budou patřit
i „padesátiny“ Technického muzea
v Brně. Muzeum bude oslavovat
nejen ve svých expozicích v Králově Poli. Své unikátní exponáty
předvede i v historickém centru
města – například na Moravském
náměstí si mohou návštěvníci
prohlédnout vojenské polní ležení
s polní kuchyní a ukázkami
z vojenských sbírek muzea. Řada
atrakcí je připravena i pro děti.
Podle zkušeností z předchozích
let pořadatelé očekávají, že na
akci zamíří na milion návštěvníků
nejen z Brna, ale celé České
republiky i ze zahraničí.

(red)

Hon na velikonoční vajíčka aneb zaječí rej s Hitrádiem Magic
Druhý ročník zábavné velikonoční akce pro děti tentokrát
spojené se zaječím karnevalem
připravilo lanové centrum
Jungle Park v Brně Pisárkách
na 23. dubna.
Na velikonoční sobotu vypukne
od 10.00 do 14.00 hodin v lanovém parku a jeho okolí Hon na

velikonoční vajíčka. Na děti čeká
2000 vajíček poschovávaných
v lese, soutěže a hry s velikonoční
a přírodovědnou tématikou, pletení velikonočních pomlázek,
vyrábění píšťalek či malování na
obličej s jarními motivy.
Na tři nejhezčí zajíčky čekají marcipánové velikonoční dorty a na
všechny účastníky honu možnost

návštěvy lanového centra za poloviční cenu (10.00–17.00 hodin).
Brňané se také mohou těšit na
novou lezeckou trasu s 20 překážkami, určenou hlavně zdatným a odvážným lezcům – Šer
Chánovu adrenalinovou trasu.
Začátek akce je v 10.00 hodin
v parku u Pavilonu Anthropos, pro
předem zaregistrované děti sou-

těž o dva lístky na natáčení
SuperStar. Více informací na
www.junglepark.cz.

(red)

Akci

podporuje

Sport

Na Brněnský půlmaratón se hlásí velké množství afrických běžců
Dne 30. dubna od 13.00 hodin
proběhne již pátý ročník Brněnských běhů v samotném srdci
města Brna – na náměstí Svobody.
Velké množství přihlášek z afrických zemí prozrazuje, že na start
se postaví více jak desítka závodníků z Etiopie, Keni, Maroka a jiní.
Velká podívaná bude po loňské
světové premiéře na závody na
skákacích botách – letos se chystají do Brna závodníci z Polska,
Rakouska, Slovenska, Německa
a také domácí. Tradičně proběhne
mistrovství Jihomoravského kraje
žactva v silničním běhu, běh pro
všechny zájemce a závod rodičů
s dětmi do šesti let. Opět se

zájemci mohou těšit na lezeckou
stěnu, výuku tance, soutěže pro
děti a jiné atraktivní zajímavosti
pro rodiče i děti.
Samotný závod 1/2 maratónu pro
registrované i neregistrované
závodníky se poběží centrem
města na cca 10km okruhu.
Další závody:
„Štatl běh pro všecky“ je pro
všechny zájemce a všechny kategorie (středem města cca 4 km).
„Hledáme Brněnského draka“
proběhne jako mistrovství Jihomoravského kraje staršího
a mladšího žactva v městském
běhu (cca 2 km) – startují ročníky
1995 a 1996 (starší žactvo) a ročníky 1997 a mladší.
„Kindoš tiple s mamó nebo s tató

kolem Svoboďáku“ (cca 300 m
běh pro rodiče s dětmi do 6 let).
„Tiple s hópacíma šuflatama na
vanilkách.“

Na jednotlivé závody je možné se
hlásit na webových stránkách
www.cibasport.cz.

(red)
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice
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Rozhovor

Jan Slabák: Lidi by si měli daleko víc naslouchat. Nejen v muzice!
Málokterá osobnost, kterou
jsem na tomto místě zpovídal,
je svou tvorbou tak spojená se
svým rodným krajem jako právě muzikant Jan Slabák. Narodil se na Kyjovském Slovácku
a odkaz tohoto regionu prostupuje celou jeho tvorbou. Objevuje se dokonce i v trochu
úsměvně znějícím, ale přesně
vystihujícím názvu, který se pro
zvuk jeho věhlasné kapely
Moravanka stal příznačným –
slovácký swing. Proto i moje
první otázka směřovala zcela
zákonitě k jeho rodné obci.
A protože mě zaujalo jméno
blízkého potoka, chtěl jsem
vědět, co se mu vybaví, když se
vysloví název tohoto řečiště, ve
kterém se jako malý kluk určitě
brouzdal, ale který zní libě spíše
vyznavačům jiné tekutiny než
vody. Ostatně – posuďte sami.

rozpadla a přestože jste
dal dohromady novou
kapelu, nemohli jste
dlouhých pět let vyjet do
ciziny?

Co se vám v souvislosti
s vaší rodnou obcí vybaví,
když se řekne –
Hruškovice?

Bylo to pro mě velké překvapení
a přiznám se, že mě to i dojalo.
Loni jsem Karlovi na oplátku
pokřtil jeho CD Lidovky mého srdce. Karla si vážím pro jeho profesionalitu a lidskost. Myslím, že
jsme kamarádi.

V souvislosti s Kelčany a hruškovice? To spíš víno… (po vysvětlení
autorova záměru se zasměje
a pokračuje). My jsme tomu potoku říkali Prostředňák. Ještě blíž
k dědině byl potok, ve kterém jsem
jednou dokonce „vykoupal“ našeho pana faráře. Vezl jsem ho na
mši do naší kapličky a oslice, která
pana faráře táhla, vzpomínám si,
že jsme jí říkali Greta, si to zamířila
přímo do potoka. Zchladit se do
hlubší vody, kde se brodívali koně.
Bryčka s panem farářem se pomalu potápěla a on se na mě úpěnlivě
díval a prosebně tiše volal – Jeníčku, co budeme dělat?!

A dnešní Kelčany?
Za mého mládí nebyl v Kelčanech
hřbitov. Teď už je. V místech, kde
bylo pole a kam jsem jako kluk
chodil na třešně. Teď znám v Kelčanech už jenom tak pět šest lidí.
Ale na tom hřbitově, tam znám
každého. Ten hřbitov, to jsou celé
moje Kelčany.

Když jsme začali tak
zvesela, jak vzpomínáte na
rok 1985, kdy se
Moravanka za velice
nepěkných okolností

Na životě je pěkné, že na ty špatné věci se zapomíná a zůstává
jen to dobré. A to pak převažuje.
Jsem ale přesvědčen, že kdyby
se to nestalo, byli bychom teď
s naší muzikou někde jinde. Moravanka měla tenkrát v zahraničí
vybudovanou takovou pozici jako
Karel Gott – i za jeho přispění
a díky společným koncertům. Lidská hloupost a závist to všechno
pokazila. Ale jak říkám, to zlé
a špatné se zapomíná.

Před pěti lety jste byl při
slavnostním koncertu
právě Karlem Gottem
„usazen“ do křesla tradice
a slávy moravské a české
dechovky.

Bylo to pro vás osobně
největší vyznamenání
a pocta za svůj podíl na
rozvoji tohoto typu hudby
u nás?
Samozřejmě mě to potěšilo, ale
pro mě jsou skutečně největším
vyznamenáním a pochvalou
výsledky naší práce, naše muzika, písničky. A pochopitelně ohlas
našich posluchačů a diváků, kteří
už čtyřicet let „hrají“ s námi a kteří
nám dávají zapomenout na ty
potíže, které nás provázely. Jim
patří největší poděkování. Za
kapelu i moje osobní za gratulace
k těm mým kulatinám.

Náš „narozeninový“
rozhovor nemůže
samozřejmě vyčerpat
všechna témata, ale
čtenáři by nám asi
neodpustili, kdybychom
se nezmínili o vašem
úplně prvním setkání
s trumpetou.
Už jako malý kluk jsem rád poslouchal cimbálovou muziku i dechov-
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Profil
ku, ale trumpetu jsem chytil
poprvé ve dvanácti letech. Bylo to
na měšťance v Kyjově a přivedl
mě k ní pan učitel Jožka Frýbort.
Učil dějepis, zeměpis a zpěv a vedl
také dětskou dechovku. Mě při
„konkurzu“ nechal nejdříve zazpívat, pak řekl – to by šlo – a dal mi
vybrat z řady nástrojů. Já šáhl po
trumpetě a od té doby jsem se jí
už nepustil. Musím taky přiznat,
že škola šla hned stranou. Později
si mě vzal do parády další Jožka
– Josef Schindler, který už mě
naučil opravdové noty, protože
výuka pana učitele Frýborta byla
dost „specifická“. Ale na mě tenkrát zabrala.

A zabrala tak, že jste se
stal sám uznávaným
pedagogem a vychoval
celou řadu vynikajících
trumpetistů a kapelníků.
Získal jste si úctu a obdiv
diváků a posluchačů
a také svých věhlasných
kolegů – napříč všemi
hudebními žánry. Ostatně
fotka, kde „nasloucháte“
Lacovi Deczimu
a Jaromíru Hniličkovi
(s oběma jsme titulní
rozhovor již přinesli, pozn.
red.) je toho dokladem.
Já jsem nikdy nedělal rozdíl mezi
hudebními žánry. Veřejnost ví, že
měl o mně zájem Herbert von
Karajan, že jsem hrával s Bromem a že dodnes hraji s filharmonií. Já mám rád každou muziku. Dobrou! A že naslouchám
Lacovi a Jardovi? Jednak dělají
tu dobrou hudbu a jednak jsou to
slušní kluci. Lidi by si měli daleko

Jan Slabák se narodil 24. března 1941 v Kelčanech u Kyjova.
Po absolvování brněnské konzervatoře se stal v devatenácti
letech členem Státní filharmonie Brno. Jeho všestranný
interpretační talent a cit pro
žánr se uplatnil i se Strouhalovou sedmičkou a s orchestry
Mirko Foreta, Erika Knirsche,
Jožky Karena a Gustava Broma. Vystudoval JAMU a stal se
sólistou velkého formátu. Láska k lidové hudbě, která ho provází od dětství, nakonec rozhodla o jeho dalším směřování.
Sestavil kapelu složenou z profesionálních muzikantů Státní
filharmonie Brno a v prosinci
1971 natáčí první rozhlasové
snímky – dodnes hranou polku
Františka Juráčka Večerka
a svoji písničku Před naším je
kříček. Za čtyřicet let existence
odehrála Moravanka Jana Slabáka 7500 koncertních vystoupení, nesčetněkrát projela
celou republiku, Evropu, vypravila se i na Maltu a v USA
a v Kanadě si vysloužila přídomek Královna české dechovky.
Spočítat rozhlasové a televizní
pořady, ve kterých Jan Slabák
se svojí Moravankou vystupoval, je téměř nemožné. Kapela
natáčela pro mnoho hudebních vydavatelství doma
i v zahraničí, na trh se dostalo
do dnešního dne přes sedmdesát zvukových nosičů.
Poslední z nich je Zlatá kolekce
tří CD, vydaná Supraphonem
právě k výročí kapely a pana
kapelníka.

víc naslouchat. Nejen v muzice!

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Kultura

JazzFest slaví desáté výročí nejbohatším programem v historii
Jubilejní desátý ročník JAZZFESTBRNO představí během
jednoho týdne od 13. do
21. dubna týdne jazz v mnoha
jeho formách a podobách a přiveze do moravské metropole
mistry improvizace a hudební
vizionáře z Evropy i zámoří.
V dubnovém týdnu se do Brna
sjede plejáda výjimečných zahraničních hostů i špičky domácí scény a nabídnou příznivcům jazzu
a moderní improvizované hudby
neopakovatelné (nejen) hudební
zážitky.
„Letos slavíme desáté výročí
JazzFestu a na takové oslavě
samozřejmě nemohou chybět
domácí muzikanti. Jsme velmi
rádi, že naše pozvání přijala
v podstatě celá domácí špička –
od stálic, jako jsou třeba Robert

Balzar nebo Jaromír Honzák, až
po skvělé nové projekty Davida
Dorůžky nebo Tomáše Lišky,“ řekl
dramaturg festivalu Vilém Spilka.
Slavnostní úvod desátého ročníku s dvoutýdenním předstihem
v rámci festivalového preview už
obstaral hudební fenomén jménem Bobby McFerrin. Ten své
vokální umění předvedl zdejšímu
publiku letos hned dvakrát –
29. a 30. března v hale Vodova.
JAZZFESTBRNO si zachovává
tradiční a osvědčený formát dvojkoncertů ve vybrané dny, doplněných o noční jamsession. Hlavní
festivalové hvězdy – jak už je na

Akci

podporuje

brněnském festivalu zvykem –
reprezentují kolébku jazzu, USA.
13. dubna v Semilassu vystoupí
s vlastním projektem jazzový
matador s českými předky, basista Michael Formanek. Ve Formankově kapele hraje jeden ze zásadních improvizujících klavíristů
dneška – Craig Taborn, podle slov
dramaturga kreativní element
a bezedná nádoba inspirací.
Kvarteto doplní bubeník Gerald
Cleaver, zdejším fanouškům známý především ze spolupráce
s basistou Miroslavem Vitoušem
a saxofonista Tim Berne.
O pokračování série ruského linie
jazzu se v rámci projektu Ruská
kultura v ČR postará talentovaný
ruský saxofonista Dmitrij Baevsky
v doprovodu americké legendy
bebopové kytary Joe Cohna.
Následně uvolní 14. dubna jeviště

Městského divadla Brno afroamerické zpěvačce Carle Cook,
jež se chlubí úžasnou barvou hlasu a neméně zajímavou kapelou.
Další vrchol festivalu posluchače
čeká v neděli 17. dubna v sále kulturního centra Semilasso. Milovníci groove se mohou těšit na trio
kytaristy Willa Bernarda, zastánci
fusion pak na Mike Stern Band
s guru fusion bicích Davem
Wecklem a saxofonistou Bobem
Malachem. Přehlídku amerických
hvězd doplňují trio vynikajícího
bubeníka Dana Weisse a zajímavý projekt s názvem Vincenc
Kummer slaví 70 – JazzFestBrno
slaví 10 jako náhrada za kapelu
ve Spojených státech naturalizovaného Portorikánce Davida
Sáncheze, jenž byl nucen zrušit
evropské turné.
Kromě vystoupení zahraničních

hvězd nabídne festival tradiční
klubové koncerty. Kluby budou
hostit jak zástupce české hudební
scény, tak reprezentanty progresivního evropského jazzu. Po loňské komplikaci se sopečným prachem Brňané konečně uslyší
švédské The Stoner, Francii
reprezentuje trio Paradox, Slovensko pak kvinteto Štefana Bartuše.
Letošní festivalovou novinkou je

vícedenní workshop tria Dana
Weisse na půdě Janáčkovy akademie múzických umění, organizované jamsessions jsou naopak
od počátku festivalové historie
součástí nedílnou. Jejich neopakovatelnou atmosféru okusí kluby
Fléda a [mju:z].
Podrobné informace o programu
a vstupenkách jsou k dispozici na
www.jazzfestbrno.cz.

(red)
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Kultura

Chicago láká milovníky muzikálu, Jméno růže fanoušky Eca

Jméno růže nebo Chicago. Do
Městského divadla Brno mohou zavítat ti, kteří si oblíbili
gotický thriller italského spisovatele Umberta Eca. Nabídka
myslí i na diváky s chutí na tradiční muzikál.
Muzikál plný jazzu zařadilo Městské divadlo Brno do svého repertoáru 25. března. Muzikál Chicago
má všechno, co činí broadwayské
produkce výjimečnými – pohádkový příběh o slávě, štěstí, kráse,
bohatství a láskách, to vše propojeno nesmrtelnými hity doprovázenými dech beroucími tanečními čísly. Jeho česká premiéra
se konala právě v Divadle bratří
Mrštíků v roce 1978, tedy tři roky
po své americké premiéře.
Satirický muzikál, kritizující zko-

rumpovanou a zločinem a jazzem
prodchnutou společnost dvacátých let v Chicagu podle hry Maurine Dallas Watkinové napsali Bob
Fosse a Fred Ebb s hudbou Johna
Kandera.
Příběh, který se odehrává v Chicagu ve dvacátých letech, se
zakládá na skutečné historce.
Novinářka listu Chicago Tribune
Maurine Dallas Watkinsová se
nechala inspirovat dvěma opravdovými vražedkyněmi, které ač
prokazatelně zločiny spáchaly, za
ně potom sílou mediálního tlaku
nebyly odsouzeny.
Hlavní postavy, vražedkyně a po
slávě toužící krásky Velma Kellyová a Roxie Hartová se setkávají
v ženské věznici a s pomocí proslulého advokáta Billyho Flynna
všemi (především ženskými)

zbraněmi zde bojují o přední
stránky novin a titul „vražedkyně
týdne“.
Městské divadlo muzikál uvádí
v režii Stanislava Moši.
Od 19. února se mohou příznivci
proslulého světového spisovatele
Umberta Eca přijít podívat do
městského divadla na Jméno
růže v režii Petra Kracika.
Františkánský bratr William z Baskervillu, kterého ztvárňuje Viktor
Skála, spolu se svým žákem, mladým novicem Adsonem z Melku
pátrá po okolnostech záhadných
úmrtí, k nimž dochází během
několika listopadových dnů roku
1327 v jednom nejmenovaném
opatství v Itálii.
V hlavní budově opatství je
v důmyslném a matoucím labyrintu chodeb skryta před zvědavci

největší knihovna tehdejšího
křesťanského světa. A protože
všichni zavraždění řeholníci měli
s knihovnou něco společného,
zdá se, že zločiny úzce souvisejí
právě s ní. A chce-li William z Baskervillu přijít záhadě na kloub,
musí se vzepřít autoritě církve,
Svaté inkvizici i čelit temnému
spiknutí mnichů v opatství, musí
se zkrátka spolehnout jen na svůj
důvtip a inteligenci
Vášnivým a magickým příběhem
proniká divák do tajů středověké
vzdělanosti i středověké politiky,
do milostných vytržení, do víru
hlubinných duchovních prozření
i smyslné rozkoše.


(red)
Foto: archiv MDB

Jitka Frantová září v Redutě jako hvězda stříbrného plátna
Národní divadlo Brno uvádí
zadaptovanou inscenaci slavného filmu Sunset Boulevard
v hlavní roli s téměř osmdesátiletou Jitkou Frantovou.
Českou premiéru inscenace
Hvězda stříbrného plátna uvedlo
v režii Jiřího Pokorného Národní
divadlo Brno 4. března na pódiu
Reduty.
Inspirací pro původní text Jiřího
Pokorného Hvězda stříbrného
plátna byl klasický hollywoodský
film Sunset Boulevard Billyho Wildera z roku 1950. Vyprávění
o nezvladatelné touze bývalé
hvězdy němého filmu po návratu
na filmové plátno a nezvladatelné
touze po slávě.
Představení, které čerpá inspiraci

v žánru film noir, staví po bok Jitky
Frantové Jiřího Vyorálka.
Scéna k představení má být nejvelkolepější v historii novodobé
Reduty. Jejím autorem je ředitel
Národního divadla Brno Daniel
Dvořák. Filmové kamery snímají
detaily a důraz je kladem na
nezvratitelné plynutí času.
Jitka Frantová se narodila
v Brně, ale od konce 60. let žije
a hraje v Itálii. Za své zásluhy
byla v roce 2005 vyznamenána
Ministerstvem zahraničních věcí
České republiky bronzovou
medailí u příležitosti dlouhodobé
mezinárodní smlouvy mezi
Národními divadly Prahy a Říma,
jehož byla iniciátorkou, a stříbrnou plaketou předanou prezidentem Italské republiky Ciam-

28
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Duben 2011

pim za hereckou kariéru a dlouhodobý přínos ke sbližování české a italské kultury. Podle autorů
by inscenace bez herečky tako-

vého formátu vůbec nemohla
vzniknout.

(red)
Foto: archiv NDB

Kultura

Na festivalu Encounter se představí i divadelní soubory z Asie

Ve dnech 5.–9. dubna se uskuteční již 21. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol
Setkání/Encounter.
Festival Setkání/Encounter je
svým rozsahem a kvalitou jedním
z nejprestižnějších festivalů svého
druhu v Evropě. Jeho cílem
a smyslem je zejména setkávání
– studentů, pedagogů a divadelníků – na jevišti i mimo něj, možnost komunikace, porovnávání,
diskuzí, výměně zkušeností, získání cenných kontaktů, poznání
zajímavých a odlišných kultur.
Motto letošního ročníku festivalu
Setkání/Encounter zní „Potlesk,
prosím!“. Toto téma vzniklo z před-

pokladu, že potlesk a divák
samotný je velmi důležitou součástí divadla, tudíž je potřeba
vyzdvihnout jeho podstatu. Míra
intenzity a délky potlesku nepřímo
určuje kvalitu nebo alespoň určitou líbivost zhlédnutého představení. „Potlesk, prosím“ se stává
i jistým přáním herce směrem
k divákům.
V letošním roce bylo vybráno celkem 13 divadelních škol, z nichž
se u nás poprvé objeví i školy
z asijského kontinentu. Do Brna
přijedou zahraniční divadelní soubory z Polska, Slovenska, Ruska,
Velké Británie, Jižní Korey, Íránu,
Filipín, Švýcarska, Kolumbie nebo
Maďarska.

Festivalová představení se budou
odehrávat na pěti brněnských
divadelních scénách, a to: v Divadelním studiu Marta (prostor Divadelní fakulty JAMU), v Centru
experimentálního divadla (v Divadle Husa na provázku a HaDivadle), v Divadle Bolka Polívky
a v Kabinetu múz.
Nedílnou součástí doprovodného
programu festivalu je také Meeting
Point Party, na kterou se v tuto
chvíli připravuje kvalitní hudební
program. Meeting Point Party
bude probíhat již tradičně v prostorách brněnské Flédy 7. dubna.
Festival je zakončen Závěrečným
ceremoniálem, na němž jsou výjimečné výkony a přínosy v dra-

matické oblasti oceňovány soškou Marta, kterou uděluje mezinárodní porota. Ocenění jsou
udělována v těchto kategoriích:
Herec, Herečka, Hudba a scénická výprava, Výjimečná týmová
práce, Ocenění ředitele festivalu.
Festival je pořádán Divadelní
fakultou Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně. Spolupořadateli jsou Centrum experimentálního divadla, příspěvková
organizace a Divadlo Bolka Polívky. Uměleckým ředitelem festivalu
je prof.Petr Oslzlý. Festival je organizován především studenty oboru divadelního manažerství pod
vedením pedagogů DIFA JAMU.

(red)

Českou malbu generace 90. let vystavuje Dům umění
Do 17. dubna je možné navštívit
výstavu Domu umění, která přibližuje tvorbu českých umělců
90. let.
Na rozdíl od předchozí malířské
generace, která v podstatě malovala „klasickým způsobem“, přistupují malíři generace 90. let
k obrazu zcela nově. Ať již klasicky
štětcem, nebo častěji s použitím
malířského válečku pojednávají
obrazovou plochu jako celek, přičemž obraz budí nezřídka dojem,
že představuje jen jakousi výseč
z daleko širší obrazové plochy.
Ve svém důsledku vyvolává dokonce jakousi vzpomínku na dobu
60. let a hnutí informelu, i když toto
hnutí vycházelo z celkem jiných
výtvarných předpokladů.
Výtvarný směr České abstraHce
byl ve svém důsledku pouze přechodnou formou výtvarného proje-

vu, který po několika letech zcela
vyprchal. Přesto vznikla v duchu
této malířské tendence celá řada
velmi zajímavých obrazů, z nichž
některé jsou představeny na této
výstavě.
Mezi typické představitele patří dva
z klasiků generace 90. let, totiž Petr
Pastrňák a Ivan Vosecký. Obě vystavená plátna Petra Pastrňáka z roku
1996, stejně jako plátno Ivana
Voseckého Kruhy a pruhy, v podstatě představují v krystalické podobě všechny stránky pro malbu České astraHce charakteristické.
Ve druhé polovině 90. let vznikají
ovšem i jiné obrazy než v určujícím
směru tvorby. Milan Salák maluje
například nesmírně zajímavý
cyklus věnovaný automobilům (na
výstavě je představeno jedno z klíčových pláten této série Tatra z roku
1997), Josef Bolf začíná vytvářet
nejprve obrazy kolážovitě skládané

Martin Kuriš: Šťastná chvíle (z cyklu Prof. Frankenstein)
na plastické fólii, ve kterých se již
nepokrytě ohlašují tendence charakterizující jeho pozdější tvorbu
(násilí, poranění a smutek dětí
apod.). Vít Soukup maluje cyklus
zátiší s ovocem a kompoty, aby ve
své další tvorbě zpracovával třeba
i vzory pletení z časopisu Dorka.

Malba generace 90. let je, přes určité počáteční sjednocení, velmi
různorodá (např. pohádková, určitým naivismem podmíněná plátna
Martina Kuriše), zároveň ale klade
sugestivní otázky, na které hledá
logické odpovědi.

(red)
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Kultura

Festival Čarodějáles se ponese v duchu punku, funky, ska a swingu

Čtvrtý ročník festivalu Čarodějáles se uskuteční tentokrát
28. dubna v areálu koupaliště
Riviéra.
Návštěvníky čeká pestrý program
na třech pódiích. Po druhé hodině
odpolední festival zahájí vítězové
už dvou soutěží pro nové kapely.
Po desetihodinové smršti drsně
zkreslených i čistě zvonivých kytar

hudební odpoledne zdánlivě zklidní půlnoční big show big bandu B
SIDE BAND sVojtou Dykem. Celý
festival zakončí Xavier Baumaxa
koncertem v jednu hodinu ráno.
Hlavním headlinerem letošního
Čarodějálesu bude skupina Kryštof. Bude to její letošní jediné
vystoupení v Brně.
I letos pořadatelé očekávají hejna
čarokrásných čarodějek (i čaro-

dějů), z nichž nejúžasnější jako
vždy náležitě ocení ve festivalové
soutěži. Program budou moderovat Miloš Knor, Martin Kudlička
a Petr Zakopal.
Festivalové brány se otevřou
28. dubna ve 12.30 hodin. Předprodej vstupenek na tradičních
předprodejních místech za
260 Kč, na místě pak za 250 Kč.
Vstupenky pro nové i zaregistro-

vané studentům SVŠ za 190 Kč
v Metro Music Baru každé úterý
a čtvrtek 15.00–17.00 hodin. Více
informací na www.carodejales.cz.

(red)

Akci

podporuje

Muzeum na Špilberku zobrazuje svoji více než stoletou historii

V novém výstavním projektu
Muzeum na Špilberku včera…
dnes… a zítra? si Muzeum města Brna připomíná svoji existenci od založení v roce 1904,
zobrazuje jednotlivé etapy
vývoje a představuje svoje vize
do budoucna.
Během jarních měsíců tak mají
návštěvníci možnost nahlédnout
do původní expozice, kterou se
podařilo zrekonstruovat podle

fotografií a připomenout si prostřednictvím plakátů, pozvánek
a ukázkami dobových instalačních panelů tehdejší výstavní program muzea.
Návštěvníci se také seznámí
s činností muzejních pracovníků
– archeologů, historiků, historiků
umění a architektury, kurátorů sbírek a restaurátorů. Jejich mnohdy
zdlouhavá, ale neúnavná práce,
předchází výsledné prezentaci ve
formě výstavy.
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Vedle mnoha muzejních exponátů je poprvé vystaven soubor exotických sbírek, které – zatím
dostatečně nedoloženy – mohly
být získány z cest brněnského
rodáka, lékaře, cestovatele
a botanika Heinricha Wawry, který
se zúčastnil v letech 1872 až 1873
cesty kolem světa.
Další část výstavy reaguje na
chystanou novou podobu exteriéru a interiéru jižního křídla hradu,
kde byla před nedávnem započata celková rekonstrukce. Po jejím
dokončení budou na konci roku
2012 otevřeny nové expozice
věnované výtvarnému umění po

roce 1945 a moderní brněnské
architektuře.
V souvislosti s dokončenou
rekonstrukcí vzniknou nové
návštěvnické okruhy, kterým bude
potřeba přizpůsobit stávající
expozice.
V závěru výstavy nechybí ani
muzejní dílna, ve které si návštěvníci mohou sami vyzkoušet některé muzejní profese. Pro školy je
připraveno mnoho doprovodných
programů.
Expozice je v západním křídle
brněnského hradu Špilberk přístupná do 15. května.

(red)

Kultura

Koncert Lamento připomene dílo skladatele Dalibora Spilky
Koncert Ensemblu Opera Diversa v úterý 12. dubna s podtitulem Lamento pojednává různé hudební podoby smutnění,
souznící s postní dobou.
Hlavním autorem programu je
brněnský skladatel Dalibor Spilka
(1931–1997), jehož nedožitým
80. narozeninám je koncert věnován. V programu za řízení skladatelova syna Víta Spilky zazní
jeho Křížová cesta s poezií Josefa
Suchého, Partita in A a Tristezza.
V české premiéře bude uvedena
působivá a melancholická Elegie
anglického skladatele Herberta

Howellse (1892–1983), určená
zajímavé kombinaci smyčcového
orchestru, smyčcového kvarteta
a sólové violy. Viola se uplatní jako
sólový nástroj také v rozsahem
skromné, ale velmi působivé
Smuteční hudbě Paula Hindemitha (1895–1963).
Koncert zakončí charakterem
kontrastní, velmi energická Studie
pro smyčce, pozdní dílo brněnského skladatele Pavla Haase
(1899–1944). Haasovu skladbu
lze pro její výjimečné kvality
i působivost také chápat jako
lamento nad ztraceným tvůrčím
talentem.

Koncert se uskuteční 12. dubna
v 19.30 hodin v Domě umění

města Brna na Malinovského
náměstí 1.
 (red)

20 LET KLUBU

duben 2011
pondělí 1. dubna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

sobota 16. dubna, 15.30 hod.
Broučci

sobota 2. dubna, 15.30 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

sobota 16. dubna, 17.00 hod.
Český rok (dílna pro děti)

pondělí 4. dubna 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

pondělí 18. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

úterý 5. dubna 8.30 a 10.15 hod.
Bitva u Lipan

úterý 19. dubna, 8.30, 10.15 a 14.15 hod
Bořík a spol.

středa 6. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Bitva u Lipan

středa 20. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy

středa 6. dubna, 12.00 hod.
3 Pé (Pečlivá Pitva Představení)
(rozborový seminář)

úterý 26. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy

čtvrtek 7. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Starořecké báje a pověsti
pátek 8. dubna, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
sobota 9. dubna, 17.00 hod.
Český rok (dílna pro děti)
neděle 10. dubna, 15.30 hod.
Pán meče (koprodukce)
pondělí 11. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
pondělí 11. dubna, 19.00 hod.
Co Čech, to Improvizátor
(improvizační večer)

středa 27. dubna, 8:30 a 10:15 hod.
Bořík a spol.
středa 27. dubna, 19.00 hod.
Na správné adrese
Divadlo STODOLA (pronájem)
středa 27. dubna, 21.00 hod.
A co láska?
Divadelní soubor AMADIS (pronájem)
čtvrtek 28. dubna, 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy
pátek 29. dubna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy
sobota 30. dubna, 15.30 hod.
Broučci DERNIÉRA!

úterý 12. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Urašima a mořská princezna.
středa 13. března, 8.30 a 10.15 hod.
Broučci
čtvrtek 14. dubna, 9.30 hod.
Broučci
čtvrtek 14. dubna, 19.00 hod.
Golem
pátek 15. dubna, 9.30 hod.
Golem DERNIÉRA!

Změna programu vyhrazena!

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

duben 2011
úterý 5. dubna v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku?
Setkání začínajících i pokročilejších
literátů
středa 6. dubna v 19.30 hod.
BACKSIGHT
Blues-soulová kapela

čtvrtek 21. dubna v 19.30 hod.
BAOBAB
Cimbálová muzika netradičně
středa 27. dubna v 19.30 hod.
HROZNĚ – příjemná rocková alternativa
+ CAT AND DOGS – neméně příjemný
pop-jazz

čtvrtek 7. dubna v 19.30 hod.
THE GLASS ONION
(The Beatles revival)

čtvrtek 28. dubna v 19.30 hod.
MASCARA
Brněnská folkrocková kapela

úterý 12. dubna v 19.30 hod.
MOŠNY + X-tet
Vokální folk

Změna programu vyhrazena!

středa 13. dubna v 19.30 hod.
ORION + KATI
Večer trampské hudby
čtvrtek 14. dubna v 19.30 hod.
POZDNÍ SBĚR
První brněnský koncert v nové sestavě!
úterý 19. dubna v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Leonard COHEN – hlas věčných lásek
Pozor! Vstupenky na tento pořad pouze
v Klubu – v den konání akce od 17 hod.
středa 20. dubna v 19.30 hod.
DISTANT BELLS
(Pink Floyd revival)

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

SIMPLY CLEVER

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
OD 21. 3. DO 30. 4. 2011
JEN ZA 99 KČ
Přivezte Váš vůz značky Škoda na jarní
servisní prohlídku a díky naší profesionální
péči přivítejte jaro ve skvělé formě.
V případě nalezení závady Vám nabídneme
opravu za skutečně výhodné ceny.

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418/20
657 79 Brno
Tel.: 543 424 211

servis@autonova.cz
www.autonova.cz

ELSOND

Tenisová škola Tallent

Pavel Tynkl, Úvoz 64 Brno

Připravuje JARNÍ TRIMEST tenisových kurzů, který začíná 18. 4. 2011. Pro všechny předškoláky, školáky
i dorost jsme již nyní připravili zdarma ukázkovou hodinu. (Termín vám rádi sdělíme na níže uvedených
kontaktech.)
S výukou dětí máme bohaté zkušenosti, jde nám především o zapojení všech svěřenců do cvičení a her
po celou dobu tréninku. Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair-play, vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti. Tím nejlepším co
můžeme našim dětem dát, je pohyb a pokud vaše dítě není na kolektivní sporty, tenis je ideální alternativou.
Kromě tenisových kurzů jsme pro všechny holky a kluky bez ohledu na věk, ale i celé rodiny, připravili
program na celé léto v podobě příměstských táborů, tenisových táborů a campů. Např. tenis a moře,
tenis a horská kola a další.

Opravy chladniček,
mrazniček, el. sporáků
a trub u Vás v bytě.
Tel.: 561 415 974
728 360 630 – NONSTOP

POÍTAOVÉ
SLUŽBY
odvirování,
instalace, servis PC
Tel.: 728 041 247
Informace získáte na www.tallent.cz , www.e-tabory.cz
nebo na tel.: 224 815 871, 603 527 172

5LQSLWúxJLUHUH[YO\
Canon EOS 1000D

nejlepší obchod mého života

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

9.050,)

(včetně DPH

– digitální zrcadlovka
– 10,1 megapixelový snímač CMOS
– 2,5” LCD displej fotoaparátu EOS
– objektiv EF-s 18–55mm (f/3,5–5,6)

Otevřeno
Po–Pá 8–17

a předložení tohoto inzerátu na prodejně Pod Kaštany

www.netmasters.cz

značkové víno z jižní Moravy ZDARMA
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