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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Když jsem se začátkem února ptal Josefa
Masopusta, jak se připravují oslavy jeho osmdesátin a jak se na ně těší, odpověděl mi „katastrofa, už deset dní nespím“. Myslím, že v tomto lakonickém konstatování jsou ukryty nejen
pochopitelné obavy, aby to všechno klaplo,
ale také vlastnosti, které našeho nejlepšího
fotbalistu všech dob ctily nejen jako hráče
a úspěšného trenéra (především s ohledem
na jeho brněnské působení), a sice: skromnost, pokora a neutuchající snaha dělat radost
lidem kolem sebe.
Pokračování na str. 12
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Vážení čtenáři,

Wellness, tobogan nebo hřiště na pétanque.
Kraví hora se rozroste o nové služby
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, který je příspěvkovou organizací městské
části Brno-střed, se dočká v příštím roce
rozsáhlých změn. Návštěvníci si budou
nově moci přijít na Kraví horu odpočinout
do plánovaného wellness centra.
„Domnívám se, že nejen obyvatele městské
části Brno-střed, ale i celého Brna potěší plán
na rozšíření sportovních a rekreačních služeb,
které poskytuje naše moderní koupaliště na
Kraví hoře. Podle návrhu generelu budoucího
rozvoje areálu, který pro nás zpracoval
Ing. arch. Antonín Novák, bychom rádi v první
řadě vybudovali namísto stávající provozní
budovy wellness centrum,“ představil plány
starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka.
V další etapě se pak počítá s rozšířením stávajících atrakcí letního koupaliště o tobogan
a je navrženo zpřístupnění východní části
areálu ve formě veřejného parku, doplněného
o soubor atrakcí dětských a sportovních hřišť.
„Rádi bychom také zlepšili možnosti parko-

vání, a to jak formou pozemního parkoviště
na místě stávající nezpevněné plochy u blízké
restaurace, výhledově pak formou parkovacího domu, situovaného pod stávající kurty
Moravské Slavie při ulici Údolní,“ doplnil starosta.
A dodal: „Jako první krok nás čeká výstavba
zmiňovaného wellness centra – letos by se
měla dotáhnout veškerá administrativa a příští
rok bychom mohli začít stavět, přičemž předpokládaná výše investice je přibližně 30 miliónů korun.“
Provozně je centrum navrženo tak, aby umožňovalo kontinuální provozní propojení s krytou
bazénovou halou a současně – v případě její
sezónní odstávky – i samostatný nepřerušený
provoz se vstupy z letní terasy venkovního
koupaliště. Wellness obsahuje recepci
s občerstvením, finskou saunu (vlhká sauna)
s ochlazovacím bazénkem, infrasaunu (suchá
sauna) s ochlazovacími a masážními sprchami, tepidarium (prohřívána se sálavým
teplem), kneipův chodník (nožní bazénky
Pokračování na straně 5
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dostává se Vám do rukou
březnové číslo Zpravodaje MČ Brno-střed. Pomalu ale jistě se rozbíhá
sezóna akcí a aktivit,
které naše radnice ve
spolupráci s kulturním
a vzdělávacím střediskem připravuje pro
veřejnost. Kromě tradičních akcí zveme
nově třeba na cyklus Filharmonie Brno seniorům. Mezi větší projekty, na které Vás
již nyní mohu pozvat, patří druhý ročník
Velikonočních slavností, které proběhnou
od 19. do 25. dubna na náměstí Svobody.
Pokračovat také budeme v kulturních a zábavných aktivitách v areálu koupaliště na
Kraví hoře – nabídka loňských jazzových
čtvrtků se rozšíří do podoby pravidelných
hudebních večerů. V souvislosti s obnovou
komorního amfiteátru v areálu koupaliště
se počítá i s večerním promítáním filmů
a na sobotu 28. května je připravována
nejen dětem určená společná akce radnice a složek Integrovaného záchranného
systému, zaměřená na bezpečnost a prevenci, doplněná o ukázky činností jednotlivých složek IZS. Domnívám se, že
nabídka volnočasových a kulturních aktivit,
které pro Vás pořádáme, bude letos ještě
pestřejší než vloni, a tak doufám, že si
mezi nimi určitě vyberete.
I
Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Stalo se v naší městské části

Osmý ročník Žonglování na ledě přilákal děti na Nové sady
Přes dvě stě dětí a rodičů se
zúčastnilo již tradiční zimní taškařice s názvem Žonglování na ledě.
Akce proběhla v pátek 4. února na
kluzišti na Nových sadech.
Kromě tradičního bruslení si mohli
zájemci vyzkoušet, jaké to je spojit
tyto dvě zdánlivě nesouvisející
disciplíny – bruslení a žonglování.
Pokročilejší žongléři pak mohli
změřit síly v soutěžích o ceny, které věnoval pořadatel Cirkus
LeGrando, první dětský cirkus
v České republice, mobilní poboč-

ka Lužánek – střediska volného
času. „Akce je podle našich zkušeností stále unikátním podnikem
v celé České republice. Inspiraci
jsme získali ve Vídni na zimním
setkání žonglérů,“ uvedl organizátor MgA. Konrad Heczko.
Na své si přišli i diváci, kteří mohli
sledovat zajímavá ekvilibristická
čísla, součástí byla také spanilá
jízda jednokolek po ledě.
Stejní organizátoři připravili akci
i v předchozích letech na Římském náměstí a na Kraví hoře.
I (red), Foto: Martin Formánek
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Představujeme Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed
Oddělení technicko-ekonomické
V samostatné působnosti
• Zabezpečuje provoz škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed.
• V rámci schváleného rozpočtu
městské části Brno-střed stanovuje konkrétní výši příspěvků
na provoz z rozpočtu zřizovatele
příspěvkovým organizacím –
základním školám, mateřským
školám a školským zařízením
v návaznosti na jejich náklady
a výnosy, vyžaduje k tomu podklady od těchto příspěvkových
organizací, zpracovává údaje
podle účetních výkazů, projednává s řediteli těchto příspěvkových organizací přípravu rozpočtu a materiální podmínky
pro činnost. Po celý rozpočtový
rok sleduje a vyhodnocuje hospodaření těchto příspěvkových
organizací, pokud zvláštní
předpis nestanoví jinak.
• Spolupracuje při výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích – základních
školách, mateřských školách
a školských zařízeních, zřizovaných statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed. Navrhuje opatření na
základě výsledků provedených
kontrol a auditů.
• Vede evidenci nemovitého
majetku svěřeného pro školství
městské části Brno-střed.
• Zabezpečuje řádné hospodaření se svěřeným majetkem.
• Vyhodnocuje a navrhuje řešení
prostorových podmínek základních škol, mateřských škol
a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed, v souladu s platnými
předpisy.
• Zpracovává podklady pro technickou dokumentaci a pasporty
svěřeného majetku a tyto dokumenty spravuje.
• Plní úkoly ve věcech veřejných
zakázek a výběrových řízení na
zhotovitele udržovacích prací,
oprav a rekonstrukcí týkajících
se nemovitostí svěřených městské části Brno-střed pro školství
a užívaných školami a školskými zařízeními v souladu se
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•

•

•

•

•

Směrnicí o zadávání veřejných
zakázek.
Zajišťuje údržbu, opravy a rekonstrukce nemovitostí svěřených městské části Brno-střed pro školství (s výjimkou
bytů v těchto nemovitostech)
a užívaných školami a školskými zařízeními v rámci přidělených rozpočtových prostředků.
Sumarizuje a posuzuje požadavky škol a školských zařízení
na údržbu a jiné úpravy, vyhodnocuje stavebně-technický stav
a poskytuje součinnost a podklady dalším příslušným odborům ÚMČ BS.
Spolupracuje s příslušnými
odbory, útvary a orgány městské části Brno-střed a statutárního města Brna v oblasti
hospodaření se svěřeným
majetkem.
Kontroluje a usměrňuje nakládání základních škol, mateřských škol a školských zařízení,
zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-střed s movitým majetkem
v souladu se zvláštními předpisy a se zřizovacími listinami.
Podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu příspěvkových organizací
z oblasti sportu a kultury, zřizovaných statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed.
Příspěvkovým organizacím
z oblasti sportu a kultury, zřizovaným statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed, vyplácí příspěvky v souladu s rozpočtem MČ BS,
schváleným ZMČ BS, a dohlíží
na čerpání rozpočtu těchto
organizací.
Spolupracuje při výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích z oblasti kultury a sportu, zřizovaných
statutárním městem Brnem,
městskou částí Brno-střed.
Navrhuje opatření na základě
výsledků provedených kontrol
a auditů.
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V přenesené působnosti
• Nevykonává

Oddělení organizačně-právní
V samostatné působnosti
• Vypracovává podklady a před-

•

kládá návrhy na zřizování
základních škol, mateřských
škol a školských zařízení
místního významu a na rušení
základních škol, mateřských
škol a školských zařízení,
jejichž zřizovatelem je statutární
město Brno, městská část
Brno-střed.
Připravuje podklady pro zřizování mateřských škol, škol nebo
školských zařízení, které jinak
zřizuje podle zvláštních předpisů jiný zřizovatel, prokáže-li
podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti, zejména
potřebné finanční, materiální
a personální zabezpečení.
Metodicky usměrňuje po odborné stránce základní školy,
mateřské školy a školská zařízení, zřizované statutárním
městem Brnem, městskou částí
Brno-střed, pokud zvláštní
zákon nestanoví jinak.
Zpracovává návrhy zřizovacích
listin příspěvkových organizací
– základních škol, mateřských
škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed, včetně návrhů změn
a dodatků těchto zřizovacích listin. Kontroluje dodržování platných znění zřizovacích listin po
obsahové stránce příspěvkovými organizacemi.
Připravuje podklady pro zápisy,
změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací – základních škol, mateřských škol
a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed, v obchodním rejstříku;
požaduje při tom součinnost
a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitelů těchto
příspěvkových organizací.
Při jmenování a odvolávání
ředitelů základních škol, mateřských škol a školských zařízení,
zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-střed připravuje pro Radu
městské části Brno-střed
návrhy, stanoviska a doporučení k udělení souhlasu městu.
Dává podněty k odvolávání
ředitelů při zjištění závažných
nedostatků v činnosti těchto příspěvkových organizací.
Sleduje stavy naplněnosti kapa-
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city základních škol, mateřských škol a školských zařízení,
zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-střed a požaduje při výkonu této činnosti závazné podklady od těchto škol a školských
zařízení.
Zajišťuje agendu školského rejstříku z hlediska působnosti
městské části Brno-střed, zejména zpracovává návrhy na
zápisy, změny zápisů a vyřazení
ze školského rejstříku a je oprávněn při tom požadovat součinnost a doložení příloh podle
zvláštních předpisů od ředitelů
základních škol, mateřských škol
a školských zařízení, kterých se
zápis či změna zápisu týká.
Připravuje podklady pro plnění
úkolů zřizovatele podle zvláštních předpisů vůči základním
školám, mateřským školám
a školským zařízením, zřizovaným statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed a vyžaduje při výkonu
této činnosti zprávy, vyjádření
a dokumentaci od těchto škol
a školských zařízení.
Plní úkoly ve věcech zřizování
přípravných tříd základních
škol, které jsou zřízeny statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, v souladu s příslušnými právním
předpisy včetně zajištění souhlasu krajského úřadu.
Navrhuje Radě městské části
Brno-střed přijetí opatření na
základě výsledků šetření České
školní inspekce ve školách
a školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je statutární
město Brno, městská část
Brno-střed.
Vyřizuje případy hrazení neinvestičních výdajů na žáka, jestliže žák plní povinnou školní
docházku v základní škole zřízené statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed, které je povinna hradit
obec, v níž má žák trvalý pobyt,
jestliže tato obec nemá zřízenu
školu, ve které by měl žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky.
Navrhuje městu spádové obvody pro základní školy nacházející se na území MČ BS.
Pokračování na straně 4
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Pokračování ze strany 3
• Připravuje podklady pro zřízení
školských rad a plnění dalších
úkolů zřizovatele vůči školským
radám u základních škol, zřizovaných statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed. Plní úkoly podle platného
volebního řádu těchto školských
rad.
• Připravuje podklady pro povolení
výjimek z počtu dětí a žáků ve
třídách, studijních skupinách
a odděleních škol, zřizovaných
statutárním městem Brnem,
městskou částí Brno-střed, a to
na základě údajů poskytnutých
příslušnou školou.
• Připravuje a vyhotovuje podklady
pro uzavírání nájemních smluv
a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem jsou nemovitosti svěřené
městské části Brno-střed pro
školství (s výjimkou bytů) nebo
nemovitosti potřebné k zajištění
činnosti škol a školních zařízení,
zřizovaných statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-

•

•
•

•

střed, a pro změny a ukončování
těchto smluvních vztahů. Kontroluje a zabezpečuje plnění závazků z těchto smluvních vztahů,
platby a výnosy z pronájmů včetně vymáhání těchto plateb.
Vede evidenci nájemních smluv
a dohod o krátkodobém a přechodném užívání nemovitého
majetku svěřeného městské
části Brno-střed pro školství.
Požaduje od škol a školských
zařízení soustavné a bezodkladné vydávání stejnopisů, uzavřených dohod a dokladů o ukončení platnosti těchto dohod do
odborové evidence.
Zpracovává podklady pro řešení
sporů o svěřený majetek.
Podporuje rozvoj sportovní a jiné
zájmové činnosti dětí a mládeže
ve školách a školských zařízeních v působnosti městské části
Brno-střed a optimální využití
svěřeného školského majetku
i v době mimo vyučování.
Zajišťuje komunikaci a úřední
styk mezi příspěvkovými orga-

Do 15. května provádějí pracovníci Českého
statistického úřadu výběrové šetření
v domácnostech
Vlastní šetření probíhá již od
19. února prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření jsou zahrnuty
všechny osoby, které mají ve
vybraném bytě obvyklé bydliště.
Český statistický úřad organizuje
v roce 2011 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření
o životních podmínkách domácností v České republice – SILC
2011 (Životní podmínky 2011),
které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem šetření je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci
v celkem 30 evropských zemích.
Dalším cílem je získat data pro
výpočet ukazatelů peněžní
a materiální chudoby.
Šetření se uskutečňuje na území
celé České republiky v cca
10 700 domácnostech, z nichž
se 6 694 zúčastnilo šetření již

v předchozích letech. Všechny
domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného
výběru počítačem.
Pracovníci zapojení do šetření
se prokazují průkazem tazatele
a příslušným pověřením, které
je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení
šetření Životní podmínky 2011
a které jim vydal Odbor terénních
zjišťování Českého statistického
úřadu v příslušném kraji nebo
průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování
je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna podle
přísných požadavků zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci
zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni
mlčenlivostí o všech šetřených
skutečnostech ve smyslu § 16
zmiňovaného zákona o státní
statistické službě.
I

(red)
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nizacemi z oblasti sportu a kultury, zřizovanými statutárním
městem Brnem, městskou částí
Brno-střed, a samosprávnými
orgány zřizovatele, resp. Úřadem městské části Brno-střed.
• Poskytuje potřebnou metodickou a právní součinnost
příspěvkovým organizacím z oblasti sportu a kultury, zřizovaným
statutárním městem Brnem,
městskou částí Brno-střed.
• Zpracovává návrhy zřizovacích
listin příspěvkových organizací
z oblasti sportu a kultury, zřizovaných statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed, včetně návrhů změn
a dodatků těchto zřizovacích listin. Kontroluje dodržování platných znění zřizovacích listin po
obsahové stránce příspěvkovými organizacemi.
• Připravuje podklady pro zápisy,
změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací z oblasti sportu
a kultury, zřizovaných statutárním
městem Brnem, městskou částí

Brno-střed, v obchodním rejstříku; požaduje při tom součinnost
a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitelů těchto příspěvkových organizací.

V přenesené působnosti
• Připravuje podklady pro projednání přestupků na úseku
školství a kultury na základě
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákona č. 121/2000
Sb.,o právu autorském, pro příslušnou komisi k projednání přestupků.
• Řeší správní delikty dle zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském.
• Provádí namátkové kontroly
zákazu kouření ve školách podle
zákona č. 379/2005 Sb.
Pracoviště Odboru školství,
sportu, kultury a mládeže ÚMČ
Brno-střed: Husova 3, tel. č.:
542 175 201/216.
I

(red)

Důležité upozornění pro držitele psů –
ZMĚNA SPLATNOSTI POPLATKU
Na základě nové obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010
(o místních poplatcích) došlo
ke změně splatnosti poplatku
za psa.
Poplatník je povinen zaplatit
poplatek na účet správce
poplatku bez vyměření ročně,
nejpozději do 31. března každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti,
je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Držitel psa obdrží každým
rokem v měsíci únoru, pokud
přihlášení psa stále trvá,
vyplněnou poukázku typu
A k úhradě poplatku. Mimo
úhrady poukázkou na poště je

možné poplatek uhradit bankovním převodem. Od ledna
2011 došlo ke změně čísla
účtu: 438206670217/0100,
platby které byly poslány na
účet 35655103/2700 jsou platné a přiřazeny. Hotově lze také
uhradit poplatek každý den na
pokladně ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2, Brno (se složenkou), případně v úřední den
pondělí a středa od 8.00 do
17.00 hodin na ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno, II. patro, dveře 207.
Další případné informace
ohledně místních poplatků ze
psů ochotně poskytneme na
ÚMČ Brno-střed, Odbor životního prostředí, tel. 542 526 171
nebo 542 526 161 (B. Strnadová, J. Čamrdová).
I
(red)

Informace na internetu
Více aktualit z radnice městské části Brno-střed a o dění na jejím
území sledujte na stránkách

www.stred.brno.cz

Informace z radnice

Milovníci saunování a wellness budou moci zavítat na Kraví horu
Pokračování ze strany 1
s chladnou a horkou vodou) se
zábavnými sprchami, parní místnost s ochlazovacími sprchami,
whirpool (vířivý sedací bazén)
a bylinnou aromaterapii (pobytové
boxy pro aromatickou vlhkou
inhalaci). Koncová sekce wellness je věnována masážím a je
navržena s možností fungovat
jako samostatný celek nezávisle
na wellness provozu, s možným
pronájmem této sekce samostatnému podnikatelskému subjektu.
Dalším plánem bude vybudování
samostatného občerstvení na
střeše provozní budovy. Stávající
občerstvení je v návštěvnických

špičkách nedostačující svou
kapacitou. Část západní terasy,
navazující na nový objekt občerstvení se předpokládá využít jako
výhledová terasa na panorama
města.
„Zejména pro děti bude novou
atrakcí tobogan s plánovanou délkou skluzavky přibližně 63 metrů.
Další nabídka pro děti předškolního a školního věku je v návrhu
řešena umístěním dětského hřiště do východní části areálu,“
doplnil starosta. Naopak pro
dospělé je navrženo vybudování
dvou hřišť na pétanque.
I

(red)

Harmonogram jarního čištění komunikací s rozmístěným přenosným dopravním značením
Dle sdělení Brněnských komunikací, a.s., bude tímto subjektem od 28. března zahájeno čištění dopravně významných
komunikací po zimě na našem
správním území, a to s použitím
přenosného dopravního značení.

Kontakt: Brněnské komunikace,
a.s., Renneská tř. 1a, 657 68
Brno, tel.: 543 321 225.

Rozpis termínů
a komunikací:
28. března – M. Horákové, Lidic-

ká, Štefánikova, Veveří, Nádražní, Benešova, Křenová,
Koliště
29. března – Masná, Vinohrady,
Vojtova, Červený kopec
30. března – Pekařská, Údolní,
Slovákova,
Rooseveltova,

Opuštěná, Vídeňská, Václavská, Hybešova, Mendlovo nám.
31. března – Veletržní, Křižkovského, Hlinky, Barvičova, Neumannova
1. dubna – Cejl
I
(red)

Ke dni 26. března se bude v ČR konat Sčítání lidu, domů a bytů
Rozhodným okamžikem sčítání,
tj. okamžikem, k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je
půlnoc z pátku 25. na sobotu
26. března. Formuláře je nutné
odevzdat vyplněné do 14. dubna.
Poprvé v historii se budou sčítat
všechny země EU z nařízení
Evropské komise v jeden společný rok.
Sčítání se koná v rámci celosvětového programu organizovaného
OSN. Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropy (ES)
č. 763/2008 a jeho prováděcí předpisy konkretizují obsah a termín sčítání v zemích Evropské unie.
Sčítání upravuje zákon č. 296/
/2009 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011, a vyhláška
č. 279/2010 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 296/
/2009 Sb., která stanoví vzory sčítacích formulářů, průkazu sčítacího
komisaře a podrobnosti k elektronickým sčítacím formulářům a možnostem jejich užití.
Náklady na sčítání lidu jsou v České

republice přibližně 250 Kč na osobu
(tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské unii obvyklá).

Způsob provedení sčítání
Ve většině sčítacích obvodů provádějí sčítání sčítací komisaři České
pošty. Nejčastěji půjde o doručovatele nebo další pracovníky České
pošty, které místní občané osobně
znají. To však není možné dodržet
vždy. Občané dále mají možnost si
sčítací formuláře vyzvednout na
vybraných poštách, tzv. sběrných
místech, nebo je vyplněné odevzdat
na kterékoliv poště.
Ve větších ubytovacích nebo léčebných zařízeních provádějí sčítání
komisaři z řad pracovníků Českého
statistického úřadu (ČSÚ). Jde
např. o nemocnice, sociální ústavy,
zařízení pro seniory, charitativní
zařízení, hotely, ubytovny apod.
V objektech ministerstev obrany,
vnitra a spravedlnosti provádějí sčítání komisaři řízení těmito ministerstvy.

Bezpečnost sčítání
Sčítací komisař se bude při roznosu
formulářů prokazovat speciálním
průkazem sčítacího komisaře, který
bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít
přes rameno modrou tašku s velkým
žlutým logem České pošty. Ještě
před tím, než sčítací komisaři začnou
roznášet sčítací formuláře, najde
každá domácnost ve své schránce
letáček se základními informacemi
o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem
bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře
přinese, číslo jeho průkazu a termín,
kdy do domácnosti přijde. Jméno
komisaře a číslo obvodu, ve kterém
provádí sčítání, bude možné ověřit
v každé obci na úřední desce. Čas
návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer
nebo o víkendu, aby zastihli rodinu
doma. V případě, že bude nutná
změna v osobě sčítacího komisaře

(např. pro jeho onemocnění), bude
to obci oznámeno ČSÚ elektronicky
i písemně a obec vývěsku neprodleně aktualizuje. Kromě toho jsou
tyto údaje zveřejněny na internetových stránkách www.scitani.cz
a veřejnost se může informovat i na
bezplatné
telefonní
lince
č. 800 879 702.Tyto údaje jsou důležité, aby si každý občan mohl ověřit,
že vyplněné sčítací formuláře svěřuje skutečně osobě, která je k jejich
sběru oprávněna, tj. sčítacímu komisaři určenému pro daný sčítací
obvod.

Co když se mi navržený
termín návštěvy nehodí
a nebudu v tu dobu doma?
Sčítací komisaři navštíví v době od
7. do 25. března každou domácnost
v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně
návštěv či podnájemníků, kteří
budou v době rozhodného okamžiku
v domácnosti třeba jen přechodně).
Při předání formulářů se vás komisař
zeptá, jakým způsobem budete chtít
Pokračování na straně 6
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Informace z radnice
Pokračování ze strany 5
vyplněné formuláře odevzdat,
a nabídne vám tři základní možnosti:
1. On-line vyplnění a odeslání na
internetu
2. Osobní odevzdání komisaři
(pokud preferujete tuto cestu,
komisař si s vámi hned domluví
termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3. Odeslání poštovní obálkou do
P. O. Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám
komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto
případě domácnost neplatí). Ať
zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné
odeslat či odevzdat formuláře do
14. dubna.
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí
vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů,
kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se
dostaví podruhé. Pokud by vám ani
druhý termín nevyhovoval, můžete
zavolat na bezplatnou linku 800 879
702 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař
nezastihne, najdete ve schránce
Oznámení o náhradním termínu
doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzved-

nout na tzv. sběrném místě do 14.
dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem
regionu.

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.

Dodatečné sečtení
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 kterém-

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011 přinese celou řadu novinek,
které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí
informační technologie, ale také
se zkušenostmi z předchozích
sčítání:
• Formuláře pružně reagují na
vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření,
nově tak přibude např. dotaz na
registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich příjmy
a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na
vlastnictví ledničky, automobilu,
chaty, televizoru ani dalších
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní
počítač a připojení k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat
elektronické sčítací formuláře

•

•

•

•

na internetu a odesílat je
on-line nebo prostřednictvím
datových schránek. Tento způsob předávání informací patří
v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi
v 95 % případů pracovníci České pošty.
Právnickým osobám bude ČSÚ
ve většině případů posílat
domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
V době ostrého sčítání v roce
2011 bude všem k dispozici
bezplatné telefonní centrum
s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy
o sčítání.
Na podzim 2010 se ve školách
v celé republice uskutečnilo tzv.
Minisčítání, ve kterém si mohli
žáci a studenti zábavnou formou
vyzkoušet práci se statistickými
daty a také zjistit, jak jsou tyto
údaje užitečné a zajímavé.
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koliv 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.

Došetřování
V období od 15. do 30. května bude
probíhat došetřování údajů v domácnostech, které neodevzdaly
žádný vyplněný sčítací formulář,
přestože tyto formuláře od komi-

saře převzaly. Došetřování provedou při opakované návštěvě domácností vybraní sčítací komisaři České
pošty a ČSÚ. Úlohou obcí je aktualizovat údaje ve vývěsních skříňkách
o stručné oznámení došetřování
a o jména komisařů a kontaktní údaje. Sčítací komisaři se budou při
došetřování kromě průkazu sčítacího komisaře prokazovat zvláštním
písemným pověřením pro tuto
činnost vydaným ČSÚ.
I

(red)

Jak sčítání pomáhá
Pevně věříme, že do řady
situací, ve kterých se výsledky sčítání používají, se vůbec
nedostanete (povodně, evakuace při živelných pohromách, zásahy hasičů aj.), ale
přesto, člověk nikdy neví…
K čemu se tedy výsledky
používají a jak se promítne
vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do vašeho běžného
života?
• Hasiči Informace ze sčítání
lidu budou velmi důležité pro
hasiče a další složky integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik
je v kterém domě bytů, z čeho
jsou nosné zdi, z jakého
materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům
vysoký, kolik má pater. To vše
potřebují záchranáři znát, aby
mohli lidem v daném domě co
nejrychleji pomoci. Zároveň
jsou data ze sčítání velmi
důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů.
• Povodně Data ze sčítání jsou
důležitým nástrojem k tvorbě
protipovodňových opatření
a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při všech přírodních
živlech.
• Dopravní obslužnost Podle
informací, jak často a kam lidé
cestují za prací či do školy, se
sestavují tzv. mapy dojížďky,
podle kterých se plánuje
dopravní obslužnost v ČR –
tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak
často mají jezdit.

• Školy a školky Podle dat ze
sčítání (a navazujících projekcí obyvatel) lze snadno
vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech
školní či předškolní děti a kolik
jich bude.
• Péče o seniory Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity v domovech důchodců,
hospicích a dalších sociálních
zařízeních pro seniory.
• Vakcíny pro očkování dětí
Ministerstvo zdravotnictví
podle dat ze sčítání plánuje,
kolik má objednat očkovacích
vakcín pro děti v České
republice.
• Národnostní menšiny Sčítání lidu je naprosto klíčové
pro národnostní menšiny
a jejich práva. Otázka na
národnost je ve formulářích
sčítání lidu sice dobrovolná,
ale pokud se v některé z obcí
přihlásí k určité národnostní
menšině alespoň 10 % obyvatel, získávají podle zákona
č. 128/2000 Sb., O obcích
a podle zákona 273/2001 Sb.,
O právech příslušníků národnostních menšin právo na
vícejazyčné názvy a označení a obec musí zřídit výbor pro
národnostní menšiny. Menšiny mají v ČR také právo na
užívání jazyka národnostní
menšiny v úředním styku
a před soudy, právo na výchovu a vzdělávání v jazyce
národnostní menšiny a další.
Sčítání lidu a počty přihlášených k dané národnostní
menšině jsou zásadním ukazatelem při prosazování práv
národnostních menšin v ČR.

Rozhovor

Miloslav Stingl: nějaký astronomický jev nastane, ale ne konec světa
Významný český spisovatel,
cestovatel, etnograf a čestný
náčelník indiánského kmene
Kikapú Miloslav Stingl podepisoval 12. ledna v Knihách Dobrovský v Brně na Joštově ulici
svoji nejnovější knihu, kterou
mu vydalo nakladatelství Jota
při příležitosti autorových
80. narozenin. Kniha se jmenuje
příznačně: 2012 – Mayové, jejich
civilizace a zánik světa. V rámci
festivalu GO Kamera 2011, který
probíhal ve dnech 13.–16. ledna, obsadil Stingl se svojí cestopisnou knihou 3. místo.

Mayské civilizaci jste
věnoval několik knih,
včetně té poslední, v níž
se opět vydáváte za
tajemstvím indiánských
měst a pyramid. V čem vás
Mayové tolik přitahují?
Tuto civilizaci považuji za nesporně nejvyspělejší kulturu staroamerického předkolumbovského
kontinentu. Hlavně nám po ní také
zůstaly památky, na kameny
a památky si můžeme doslova
sáhnout. Mayové žijí dodneška,
i když samozřejmě jejich kultura
není na té úrovni, jako byla před
tisíci lety.

Jak jste se v Brně cítil na
podepisování své
nejnovější knihy?
Brno je mateřskou zemí českého
cestovatelství, všichni významní
současní cestovatelé jako Rudolf
Švaříček, který stojí za vytvořením festivalu Go, Jiří Kolbaba, Petr
Horký nebo třeba Štěpán Rusňák,
ti všichni jsou z Brna nebo zde
alespoň žijí. Asi k tomu tady máte
nějaké geny!

Mayové měli kalendář,
podle kterého počítali čas
jiným způsobem než my.
Můžete ho popsat?
Mayové byli v první řadě opravdu
geniální astronomové a matematici. Jejich kalendářní systém byl
nesrovnatelně přesnější než náš.
Má takový velký cyklus, který
začal 13. srpna 3113 a trval 5 125
roků. Jeho konec má nastat právě
21. prosince 2012. Kdyby se vás
někdo zeptal, co dělal nějaký váš

předek v roce 3113, asi byste to
nevěděla, ale Mayové měli tuhle
speciální schopnost vypovídat.

Podle mayského
kalendáře má v prosinci
příštího roku dojít k zániku
světa. V knize zmiňujete
několik verzí, které by
mohly nastat. Někdo tvrdí,
že může přijít velké
zemětřesení nebo potopa
či srážka Země
s neznámou planetou. Jak
to vidíte vy?
Myslím, že k zániku světa nedojde. V jedné knize je zánik světa
popsán jako velká povodeň, je
zobrazena jako nebeský krokodýl,
který sedí na zemi. Jednalo se
vlastně o obrázkovou knihu. Nutno ale podotknout, že Mayové
uměli psát, měli své vlastní písmo.
Dokonce dva typy písma – slabičné a obrazové. Používali je paralelně. Ale ještě před dvaceti lety
jsme neuměli přečíst jediný nápis.

Někteří vědci ale tuhle
předpověď berou
skutečně vážně.
Já osobně si myslím, že nic
zásadního se nestane, ale že
nastane nějaký astronomický jev
typu zatmění Slunce a podobně,
který Mayové předpokládali, že
nastane. Například v západní Africe žila skupina Dogonů, která
věřila, že se jednou za pět let objeví černá hvězda, o které nemáme
ani ponětí.

Jak už jste zmínil, Mayové
byli velice dobří
astronomové a mysleli do
budoucna. Naplnila se už
nějaká jejich předpověď?
Mayové měli knihy Proroka
Jaguára, psali je i po dobytí Ameriky. Tam jsou určité předpovědi,
které jsou vázány k danému dni.
Ale žádné katastrofy, které předpovídali, nenastaly.

Odkud jste pro své bádání
čerpal informace,
samozřejmě kromě toho,
že jste kulturu poznával na
vlastní oči?
V první řadě především vlastními
výzkumy a četnými cestami. Poté
taky z kontaktu s nejrůznějšími

Profil
vědci a z knih, které se v podstatě
dochovaly pouze tři, ostatní byly
misionáři spáleny. Ta nejlepší je
shodou okolností uložená v Drážďanech. Pochází zhruba z roku
1250.

Předpokládám, že páleny
byly kvůli šíření
křesťanské víry.
Přesně tak. Ten, který je nejvíc
pálil, byl ten, který shodou okolností o Mayích nejvíc napsal.
Jmenoval se Diego de Landa.
Sám napsal, že jejich knihy neobsahovaly nic jiného než mámení
ďáblovo, a proto je všechny zničili.

Pyramidy si většinou
každý spojí hned
s Egyptem, přitom pro
civilizaci, o které mluvíme,
byly pyramidy
charakteristické. Jak
vypadala mayská města?
V prvé řadě bych řekl, že Mayové
byli výborní architekti a urbanisti.
Principy, jako měla například stará čínská architektura, neměli.
Centrem města byl ale vždy
panovníkův dům a pyramida, která nebyla jako v Egyptě hrobkou – takové u Mayů známe jen
dvě. Pyramida byla v mayské
civilizaci podstavcem pro svatyni.
Žádné jiné pravidelnosti a podobnosti jejich města neměla. Také
proto, že jejich civilizace nebyla
jednotná, existovalo sto mayských států.

Cestovatelská legenda, etnolog, spisovatel a znalec indiánských a oceánských kultur
Miloslav Stingl se narodil
19. prosince 1930. Vystudoval
mezinárodní právo. Pracoval
jako osvětový inspektor na KNV
a v Krajském kulturním středisku. Při zaměstnání vystudoval
etnografii a folkloristiku na filozofické fakultě Karlovy univerzity. V roce 1967 dosáhl doktorátu filozofie. Rovněž byl
asistentem pedagogického
institutu v Karlových Varech
a pak odborným pracovníkem
oddělení rozvojových zemí
v pražském Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Během
badatelské činnosti týkající se
mimoevropské etnografie se
Miloslav Stingl zúčastnil několika náročných výzkumných
cest, zejména k původním obyvatelům Ameriky a Oceánie. Na
svých cestách navštívil 135 států a jeho tři desítky knih byly přeloženy do třiceti cizích jazyků.
Řadí se mezi nejvíce překládané české autory.

Jste čestným členem
indiánského kmene, jak se
to stalo?
Stalo se to před deseti lety, je to
pro mě největší vyznamenání,
kterého si vážím. Myslím, že jsem
jediný indiánský náčelník v naší
republice. V Lednici v Síni slávy
českých cestovatelů je vystavena
moje indiánská čelenka.
I
(red)
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Základní škola Bakalovo nábřeží zkvalitňuje výuku jazyků
Implementace nových kurikulárních dokumentů, opírajících
se o výuku anglického jazyka
od 1. ročníku a o výuku pracovních činností v anglickém jazyce má za cíl projekt „Anglicky
všemi smysly“.
Projekt probíhá na brněnské ZŠ
Bakalovo nábřeží a je realizovaný
z dotace EU – operačního pro-

gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Výstupy projektu zajistí lepší podmínky při výuce anglického jazyka a pracovních činností v anglickém jazyce pro žáky prvních až
pátých ročníků. Výuka dalšího
předmětu v anglickém jazyce je
v rámci regionu ojedinělá, pedagogové se potýkají s nedostatkem potřebných metodických

a jazykových materiálů. Tyto
materiály pedagogové školy za
pomoci rodilých mluvčích postupně vytvářejí již od března minulého roku, kdy započala realizace
projektu. V jednotlivých třídách
prvního stupně školy jsou již zřízeny jazykové koutky se slovníky
a tituly zjednodušené četby
v anglickém jazyce. Dále byly
pořízeny sady slovníků a titulů

zjednodušené četby do žákovské
a učitelské knihovny.
Práce pedagogů bude završena
na konci následujícího školního
roku tematickou konferencí, na
které budou zájemcům z řad
pedagogů prezentovány výsledky
školy a zkušenosti získané při
zpracování metodických a jazykových materiálů.
I
(red)

Žáci ze základní školy Křídlovická vystoupí v muzikálu Streetlight
Představení se uskuteční ve
středu 13. dubna večer a ve
čtvrtek 14. dubna dopoledne
v areálu brněnského výstaviště BVV (hala B).
Na ZŠ a MŠ Křídlovická v Brně
probíhá od září 2010 mezinárodní projekt realizovaný s podporou
MŠMT, Evropského sociálního
fondu a občanského sdružení
Trialog Silní bez násilí – Podpora
pozitivního sociálního klimatu ve
školách, který vyvrcholí projektovým týdnem 11.–15. dubna.
Žáci ZŠ Křídlovická společně se
zahraničními umělci nacvičí
a vystoupí v muzikálu Streetlight.
Projekt Silní bez násilí je zaměřen na podporu pozitivního
sociálního klimatu na školách
a na prevenci šikany a násilí mezi
dětmi. Díky podpoře Evropské
komise (program Daphne), se
tento projekt šíří do dalších
evropských zemí. Kromě Německa a České republiky byl uveden
také v Polsku, Maďarsku a Rumunsku.
Autorem projektu (Stark ohne
Gewalt) je pedagog Mathias
Kaps z občanského sdružení
Starkmacher (www.starkmacher.eu), který tento projekt postavil na muzikálu Streetlight
mezinárodní skupiny Gen Rosso. Skupina Gen Rosso je složena z 18 umělců z 9 zemí světa
(Brazílie, Argentina, Keňa, Tanzanie, Španělsko, Polsko, Itálie,
Švýcarsko a Filipíny). Skupina
má řadu vlastních projektů (koncerty, festivaly, muzikály, spolupráce se školami, věznicemi, dětskými domovy aj.), se kterými

jezdí doslova po celém světě
(www.genrosso.com). Projekt Silní bez násilí právě probíhá v Brně
a do března 2013 bude postupně
realizován v 9 krajích ČR – kromě
Brna také v Jihlavě, Českých
Budějovicích, Plzni, Ústí nad
Labem, Zlíně, Ostravě, Šumperku a Hradci Králové.
Základní myšlenkou projektu Silní bez násilí je pomocí zážitkových technik, modelových situací, hudby a tance pracovat na
posílení sebevědomí dětí. Cílem
je dodat jim odvahu a případně
vzor pro řešení konfliktů v jejich
bezprostředním okolí. Mladí jsou
plně zapojeni do přípravy muzikálu Streetlight ve spolupráci
s mezinárodní skupinou Gen
Rosso. Tento program primární
prevence se nezaměřuje výhradně na agresora či oběť, ale oslovuje především nečinně přihlížející většinu. Aktivní účast mladých
na muzikálu je odrazovým můstkem pro jejich osobní angažovanost a následné aktivity v duchu
projektu i mimo školu. Projekt
všude zanechává viditelné stopy
v postoji mladých k násilí.
Projekt se skládá ze čtyř modulů.
První modul je založen na spolupráci týmu psychologů a dalších odborníků s pedagogy, kteří
jsou seznámeni s dějem muzikálu a společně se zabývají tématy
sebedůvěry, násilí, šikany, zaujetí
postoje k šikaně aj. Společně pak
dotvářejí metodiku práce s dětmi
ve své konkrétní škole.
Druhým modulem je tříměsíční
práce učitelů s dětmi, kteří s hlavními myšlenkami projektu pracují
ve všech vyučovacích předmě-
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tech. Děti se seznamují s postavami muzikálu a aktivně se zabývají souvisejícími tématy.
Vyvrcholením projektu je třetí
modul, tzv. „projektový týden“.
Celá škola se společně se skupinou Gen Rosso věnuje přípravě veřejného představení muzikálu v jednotlivých workshopech.
Žáci se účastní přípravy jako členové souboru, herci, tanečníci,
zvukaři, osvětlovači a výtvarníci
scény. Muzikál Streetlight vytvořili
členové skupiny Gen Rosso na
základě skutečného příběhu, který se odehrál na konci 60. let
minulého století v prostředí gangů na předměstí Chicaga. Na
pozadí tohoto příběhu se objevují
základní témata, jako jsou přátelství, láska, pomsta, osobní
odpovědnost, příslušnost ke skupině aj.
Čtvrtým modulem projektu jsou
již zmíněné velmi důležité
následné aktivity. Vytváří se pro-

stor a podpora pro iniciativy dětí,
které myšlenky tohoto projektu
natolik zaujaly, že se chtějí dále
zabývat šířením poselství, které
projekt Silní bez násilí přináší.
Na veřejné představení muzikálu
Streetlight ve středu 13. dubna
večer a ve čtvrtek 14. dubna 2011
dopoledne v areálu Brněnského
výstaviště BVV (hala B) srdečně zvou žáci a pedagogové
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b
(www.zskridlovicka.cz), a pracovníci občanského sdružení Trialog
(www.trialog-brno.cz).
I

(red)

Naše školy

Na Úvoze úspěšně probíhá skupinová výuka pro nadané
Zkušenost se vzděláváním
mimořádně nadaných formou
skupinek a snaha podělit se
o zkušenosti daly vzniknout
grantovému projektu Skupinová výuka mimořádně nadaných
dětí na Úvoze.
Základní škola na Úvoze se od svého vzniku zapsala do povědomí
Brňanů svou péčí o sportovní talenty, ale v posledních letech i intenzivním vzděláváním mimořádně
nadaných dětí. Úvozská „skupinovka“ na 1. stupni už je mezi rodiči
pojem a zájem o ni stále roste.
Zahájením realizace, schválené,
oceněné a podpořené krajskými,
celostátními i evropskými institucemi, dostal skupinový model
výuky nový směr. Proč vlastně skupinová výuka? Ve skupině jsou
vyučovány hlavní výukové předměty, výchovy pak v paralelním ročníku s ostatními spolužáky. Čím se
liší „skupinovka“ od běžné třídy?
Došlo k úpravě obsahové náplně
vzdělávacích oblastí především v 1.
a 2. ročníku, k úpravě učebních plánů a hodinových dotací jednotlivých
předmětů v ročnících 1. stupně tak,
aby vznikl prostor pro nový

předmět – vědouku. Formou motivačních projektů se zde děti seznamují s prohlubujícími a rozšiřujícími
tématy ze všech hlavních vzdělávacích oblastí. Cílem projektů je
nabídka témat, která jsou poté
podle míry zájmu dětí dále rozvíjena. S výukou úzce souvisí i volnočasové aktivity nadaných. Děti
mohou rozvíjet své zájmy nejen ve
školních kroužcích hudebních,
výtvarných a pohybových, ale
především ve specifických kroužcích vzdělávacích, zaměřených na
rozšíření poznatků z fyziky, programování, mechaniky, robotiky a biologie. Vedle modelování a hry na
flétnu se tak mohou věnovat vědeckému bádání, programování, deskovým hrám nebo šachu pod vedením odborných lektorů. Výuka
anglického jazyka od 1. ročníku je
běžná v řadě škol. Nadaní na Úvoze mají výuku obohacenu o anglickou konverzaci s rodilým mluvčím.
Schválení grantového projektu
umožnilo škole získat finanční prostředky nejen na kvalitní personální
zajištění výuky a volnočasových
aktivit nadaných, ale ve velké míře
také na technické zabezpečení
výuky nadstandardním vybavením

tříd i žáků. Počítače s připojením
na internet, třídní knihovničky plné
encyklopedií, periodik a slovníků,
kalkulátory, USB flash disky a dětské mikroskopy jsou dětem k dispozici kdykoliv během výuky.
Skupinová výuka na Úvoze je každoročně obohacována o nové
prvky.V letošním roce jsou pro žáky
připraveny Seminární středy. Formou přednáškové prezentace si
děti napříč ročníky mohou přijít
poslechnout přednášku paleontologa, architekta či mineraloga. Malé
přednášky a prezentace si žáci vzájemně připravují mezi skupinkami.
Není neobvyklé, že čtvrťáci hrají
divadlo pro prvňáky a druhák přijde
mezi čtvrťáky povídat o gotice či
renesanci. Rodičům byly nabídnuty
prostory školy a možnost pomoci
při organizování aktivit Klubu rodičů
nadaných dětí.Webové stránky tříd
jsou využívány i k internetovým
soutěžím v logických hádankách,
zveřejňování literárních dílek
i k poskytování informací o novinkách ze světa vědy a techniky, děti
se učí pracovat v prostředí Moodle,
aby se mohly individuálně vzdělávat v nabízených e-learningových
kurzech.

Odborné i laické veřejnosti se úvozské „skupinky“ představují na
Dnech otevřených dveří, na Diagnostických dnech i Veletrhu škol.
Budoucí psychologové, speciální
pedagogové i rodiče nadaných
předškoláků jsou častými hosty ve
výuce a nestačí se divit, co vše děti
zvládnou.
Přejme „skupinovce“ na Úvoze, aby
byla i nadále přínosem pro nadané
v Brně, příkladem dobré praxe
a kvalitní výuky pro všechny. Intenzivní vzdělávání nadaných je investicí do budoucnosti. A je chvályhodné, že evropské i státní instituce si
tuto skutečnost uvědomují a přispívají svou finanční podporou těm,
kteří chtějí v této oblasti zintenzivnit
péči a přinést něco nového do
vzdělávacího systému.
I
Mgr. Alena Kýrová,
zástupce ředitele

Zřizovatelem
školy je

Školy na Brně-střed

Základní umělecká škola Františka Jílka zve na talentové zkoušky
Přijímací zkoušky do všech
oborů proběhnou 11. a 12. dubna a 16. a 17. května vždy od
15.00 do 18.00 hodin – obor
hudební, výtvarný a literárně-dramatický v budově Vídeňská 52, obor taneční v budově
Vídeňská 85.
Základní umělecká škola Františka Jílka Brno, Vídeňská 52 nabízí
studium v těchto oborech:

Hudební obor
Klávesové nástroje (klavír, varhany, keyboard), smyčcové nástroje
(housle, viola, violoncello), dechové nástroje (zobcová flétna, flétna, pikola, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, baskřídlovka,
tuba), akordeon, kytara, bicí, sólový zpěv.
Možnost účinkování v souborech:

komorním, akordeonovém, smyčcovém, big bandu, dechovce, dětském sboru.

Výtvarný obor
Kresba, malba, grafika, modelování, keramická tvorba, dekorativní činnost, studium dějin umění,
počítačová grafika.
Výtvarné práce jsou prezentovány na výstavách ve veřejných
mimoškolních prostorech k tomu
určených.

Taneční obor
Taneční průprava, klasický tanec,
současný tanec, lidový tanec.
Taneční skladby nastudované ve
všech odděleních jsou prezentovány na veřejných vystoupeních,
soutěžích a na koncertě v Janáčkově divadle.

Literárně-dramatický obor
Dramatická průprava, umělecký
přednes, pohybová výchova, práce v souboru. Práce v literárně-dramatickém oboru je zaměřena
na způsobilost dětí k veřejnému
vystupování na školním jevišti,
v soutěžích i na profesionálních
scénách.
Ve všech oborech zajišťujeme přípravu na střední a vysoké školy,
možnost veřejného účinkování,
pravidelné koncerty, výstavy a podílení se na kulturních akcích.
Výuka ve školním roce 2011/2012
bude probíhat na ZUŠ Františka
Jílka, Vídeňská 52 (obory hudební, výtvarný, literárně-dramatický)
a Vídeňská 85 (obory hudební,
výtvarný, taneční). Další detašovaná pracoviště jsou v městských

částech Brno-Nový Lískovec,
Čtvrtě 5 (obory hudební a taneční) a ZŠ Svážná 9 (obor výtvarný),
Brno-Bohunice, Amerlingova 2
(obory hudební, taneční a výtvarný) a Bohuňova 27 (obor hudební); Brno-Žebětín, ZŠ Kohoutovická 33 (obor hudební ) a ZŠ
Křivánkovo nám. 11 (obory hudební a výtvarný).
Další informace získáte na telefonních číslech: 543 213 764 –
pro obor hudební (vždy ve středu
14.00–17.00), 543 212 956 pro
obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický (vždy v pondělí
14.00–17.00) nebo na stránkách
školy www.zusjilka.cz.
I

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

Josef Masopust: Nejkrásnější fotbalová léta jsem prožil v Brně!
Je to pravda. Víte, nejde jenom
o tu momentální radost, ale
o všechno, co k tomu patří.
Já jsem získal hodně individuálních ocenění, ale to za pár dnů
odeznělo. Ale tady v Brně to
všechno trvalo čtyři roky. Byla to
skutečně moje nejkrásnější fotbalová léta.

Josef Masopust bezprostředně
po převzetí Ceny města Brna.

Profil
Josef Masopust se narodil
9. února 1931 v dnes již neexistující severočeské vesnici Střimice. Hráčskou kariéru započal v Baníku Most (1945–50),
odkud přestoupil do Vodotechny Teplice (1950–52) a pak již
do roku 1968 působil v ATK,
ÚDA, resp. Dukle Praha. Hráčskou kariéru zakončil v Belgii
v klubu Royal Crossing Molenbeek (1968–70).
V lize odehrál 386 zápasů
a vstřelil 79 gólů, v reprezentaci
odehrál 63 zápasy a vstřelil 10
gólů. K jeho největším sportovním úspěchům patří titul Nejlepší fotbalista Evropy roku
1962, účast na mistrovství světa v témže roce, kdy ve finále
proti Brazílii vstřelil naši vedoucí branku a kde se mu také
dostalo titulu „český kavalír“.
Jako takový byl nominován i do
Výběru světa v roce 1963
a v roce následujícím se stal
dokonce kapitánem Výběru
Evropy. V roce 2001 byl tento
„rytíř zeleného trávníku“ oceněn titulem Fotbalista století
a stal se tak naším nejlepším
fotbalistou všech dob. Z pohledu Brna a vlastně celého jihomoravského regionu je to ale
hlavně ten, který v letech 1976
– 1980 vedl jako trenér Zbrojovku Brno a v roce 1978 s ní
získal titul mistra republiky. Je
držitelem Ceny města Brna za
sport za rok 2008. V současné
době žije v Praze s manželkou
Věrou. Má syna Antonína (dva
vnuci) a dceru Ivanu (dvě vnučky).

Představovat brněnské veřejnosti našeho nejlepšího fotbalistu všech dob je myslím
zbytečné. Josef Masopust je
kromě jiných poct, kterých se
mu i v poslední době, zejména
s ohledem na jeho osmdesátiny,
dostalo, také držitelem Ceny
města Brna. Obdržel ji před třemi
lety u příležitosti třicátého výročí
zisku prvního a bohužel i posledního fotbalového titulu, který tehdejší Zbrojovka Brno pod
jeho trenérským žezlem pro jihomoravskou metropoli získala.
V tom roce 1978 tím žilo celé
Brno. A nejen Brno, celý kraj.
A udělení významného osobního ocenění k jubileu tohoto titulu
určitě také neuniklo nejen příznivcům a příznivkyním kulatého nesmyslu (ano, i takové
v Brně byly a věřme, že i budou).

Během letošního února
jste poskytnul desítky
rozhovorů, připomínala se
vaše slavná branka
vstřelená brazilskému
brankáři Gilmarovi ve
finále mistrovství světa
v Chile v roce 1962, titul
nejlepšího fotbalisty
Evropy z téhož roku
a další vaše úspěchy
v národním mužstvu
a s Duklou Praha. Je ale
pravda, že jste svoje
nejkrásnější fotbalové
roky prožil v Brně?
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Česká televize odvysílala
v přímém přenosu
velkolepou oslavu vašich
osmdesátin, při níž vám
přáli mimo jiné slavný
portugalský internacionál
Eusébio a předseda
Mezinárodní fotbalové
federace Sepp Blatter. Ze
záznamu vám z Brazílie
pogratuloval i váš přítel,
nejlepší světový fotbalista
všech dob Pelé. Všechno
jste pozorně sledoval, ale
když mluvil kapitán mistrů
republiky z roku 1978
Rosťa Václavíček, měl jste
oči zavřené. Vypadalo to,
že se vám něco honí
hlavou. Na co jste v tu
chvíli myslel?

Právě na tu partu, kterou jsem
tady v Brně od roku 1976 čtyři
roky trénoval.

Vzpomínáte si, jak to před
těmi pětatřiceti lety
začalo?
Když jsem tehdy dostal nabídku jít
trénovat do Brna, tak jsem už tak
ty poslední čtyři kola před koncem
dobíhající sezóny mužstvo pozorně
sledoval. Zjistil jsem, že je všechno
celkem v pořádku, kluci bojují, ale
ne všichni hráči hrají na místech,
kde by měli hrát. Třeba Karel Jarůšek, podle mě nejtechničtější hráč
s výbornou ofenzivou a přihrávkou,
a on hrál někde vzadu.To se muselo změnit. Chtěl jsem navázat na
mého předchůdce Frantu Havránka, ale řekl jsem, že změníme systém. Ale hlavně jsem klukům řekl,
že je to bude bolet.

Právě ten Karel Jarůšek
dodnes s úsměvem
vzpomíná, jak jste je
dokázal i seřvat a oni
museli „držet pusu“.
Nejen kvůli přirozenému
respektu k vám, ale taky

Josef Masopust při zápisu do čestné knihy statutárního města Brna.

Rozhovor

Zbrojovka Brno 1978.

Na fotce z června roku 1978 stojí zleva Josef Povolný – vedoucí mužstva, Jindřich Svoboda, Jaroslav Petrtýl, Karel Dvořák, Rostislav Václavíček, Karel Jarůšek, Josef Mazura, Josef Hron, Eduard Došek,
Josef Pospíšil a Josef Masopust. Dole zleva Viliam Paduch – asistent
trenéra, Vítězslav Kotásek, Karel Kroupa, Josef Pešice, Jan Klimeš,
Petr Janečka, Jan Kopenec, Libor Došek, Jiří Hajský, Miroslav Bureš.

proto, že když třeba na
tréninku zkazili nějakou tu
přihrávku nebo střelu, tak
jste jim dovedl i v těch
vašich tehdejších
pětačtyřiceti letech
ukázat, že to jde. A oni, jak
říká Karel, jen čuměli. Ale
taky vždycky zdůrazňuje,
že to vaše „seřvání“ bylo
vždycky v dobrém
a v jejich prospěch.

Naposledy jste se sešel
prakticky se všemi borci,
které jste přivedl
k mistrovskému titulu, před
třemi lety u příležitosti
předání Ceny města Brna.
Po třiceti letech od titulu
jsme se také společně
vyfotili na trávníku
stadiónu za Lužánkami.
A z toho jsem měl opravdu velkou
radost. Hodně smutno mi ale bylo

…po třiceti letech.

Na fotce z ledna 2009 chybí jen zemřelí Josef Povolný a Viliam Paduch
a omluvení Jaroslav Petrtýl a Jan Klimeš. Tyto dva nahradili Fero Miloš
(první zleva v horní řadě) a lékař týmu Jan Ulbrych (první zprava
v horní řadě).

Jak teď s odstupem
hodnotíte průběh všech
těch vašich únorových
oslav?
Měl jsem trochu strach, protože
klub mých přátel udělal z těch
mých osmdesátin takovou akci,
že mně z toho zůstával rozum
stát. Ale přesvědčil jsem se, že
lidi mají pořád fotbal rádi a že si
dokonce vzpomínají na moje
začátky a na moji kariéru. A to už
je nějakých padesát let.

Můžeme ale prozradit, že
vás ještě jedna oslava
čeká. A možná to bude
právě taková, jakou jste si
přál. „Něco komornějšího
a v ústranní“.
Ne všichni pozvaní z Brna mohli
do Prahy na oslavy přijet. A tak
jsem se rozhodl, že přijedu já za
nimi. A jestli nám zdraví dovolí,

rád bych se setkal i s Vlastou Bubníkem. V roce 1960 jsme spolu
získali bronzovou medaili z prvního ročníku mistrovství Evropy ve
fotbale. A i na to můžeme zavzpomínat. Ve čtvrtfinále jsme v prvním
zápase vyhráli v Rumunsku 2:0
a skórovali právě Masopust
a Bubník, pozn. autora. Vlasta je
jenom o pár týdnů mladší než já.
Vlastimil Bubník se narodil
18. března. A můžeme třeba oslavit společně i Josefa. Josefů jsme
měli za mého působení v Brně
v mužstvu několik a i mezi hokejisty se jich taky pár určitě najde.

Vážený a milý Pane
trenére, vaše Brno se těší.
A blahopřeje!

I

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Josefa Masopusta vítají při Bosonožském besedování v květnu roku
2008 fotbaloví nástupci bosonožského rodáka Karla Kroupy.
Já jsem v zásadě optimista a to
jsem se snažil přenášet i na hráče. Myslím si, že jeden z důvodů
té dobré výkonnosti byl přístup
hráčů k povinnostem. Já jsem trénoval v několika mužstvech, ale
takovou vstřícnost hráčů k plnění
povinností jako tenkrát v Brně
jsem nikde jinde nenašel.

z toho, jak ten stadion dnes vypadá. Věřím, že pan primátor, od kterého jsem Cenu města Brna přebíral, a pan hejtman, se kterým
jsem se sešel druhý den na slavnostním obědě, nezapomenou na
svůj slib a že i oni se vynasnaží,
aby se za Lužánkami hrál opět
špičkový fotbal.

Josef Masopust si připíjí se svými svěřenci, fotbalovými mistry republiky z roku 1978, kteří mu gratulovali k udělení významného brněnského ocenění.
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Volný čas

Občanské sdružení pro Tibet zve na březnové Dny Tibetu

Sdružení pro Tibet bylo založeno v září 2003. Jeho cílem je
záchrana hmotných památek
kulturního dědictví Tibetu v kraji Ladak. Březnové středy
budou věnovány právě Tibetu.
„Jednou z cest záchrany památek
v Tibetu je výchova místních restaurátorů formou letních školení
při pracovních výjezdech českých
restaurátorů do ladackých klášterů. Buddhistický klášter při osadě Diskit je cílem sponzorských
darů ze strany brněnské galerie
Malý Tibet už od roku 1999,“
vysvětlil dr.Dalibor Lebloch, předseda Sdružení pro Tibet.
Klášter leží, či spíše visí na skalách při soutoku řek Nubra a Šyok
na pomezí Himálaje a Karákoramu. Údolí je od správního centra
kraje Ladak oddělen Ladackým
hřebenem, v létě překonatelným
přes průsmyk Kardung La
(5 600 m n. m., nejvyšší sjízdný
průsmyk na světě). Klášter Diskit
náleží ke škole Gelug, hraje

nezastupitelnou roli duchovního,
kulturního a vzdělávacího centra
údolí Nubra.
Spolupráce brněnské galerie
s oblastí Ladak započala v roce
1999, kdy klášter navštívila
brněnská cyklistická výprava.
Ústy zástupce opata (gelong Lobsang Khečok) byla požádána
o pomoc ve věci pořízení pohlednic kláštera. Fotografické podklady v klášteře pořídil dr. Dalibor
Lebloch a následně bylo v Brně
vytištěno 10 000 kusů pohlednic
v podobě série po osmi kusech
s tématikou rituálních hudebních
nástrojů tibetského buddhismu.
V roce 2000 výprava doručila do
kláštera 5 000 těchto pohlednic.
Mise v září 2002 předala další
3000 pohlednic, osobní počítač
s laserovou tiskárnou, rituální
obraz pro hlavní modlitebnu
a renovovala tři posvátné stavby,
tzv. „čhorteny“. Tato mise započala s dokumentací vzácných fresek v již málo užívané staré modlitebně, Lhačungu.
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Malá výprava v srpnu 2003 pokračovala v dokumentaci stavebního
stavu kláštera a k analýze odebrala vzorky zdiva, omítek, vody,
a hlíny. Rozbor laskavě realizovala prof. P. Rovnaníková (Katedra chemie Stavební fakulty VUT
Brno) a ak. mal. J. Knor v laboratořích Střední školy uměleckých
řemesel v Brně.
„Předmětem naší péče v letech
2005 a 2006 byly nejstarší cenné
části klášterní budovy Diskitu
a zejména ohrožené nástěnné
malby mimořádné historické
a umělecké hodnoty. Malby jsou
nejvíce poškozeny dešťovou
vodou, prosakující plochými střechami,“ uvedl Lebloch.
V létě 2005 profesionální tým restaurátorů vedený ak. mal. Janem
Knorem vyčistil, konzervoval
a částečně retušoval nástěnné
malby Ochránců čtyř světových
stran nad hlavním schodištěm.
„S týmem dobrovolníků jsme
položili nové vrstvy (směs jílu, písku, sena a vody) na střechy mod-

liteben Lhačung a Dükhang. Klášterní budovy byly zaměřeny
a fotodokumentovány,“ vzpomněl
Lebloch.
Tři zkušené restaurátorky (s ak.
mal. Markétou Pavlíkovou v čele)
z pražské Akademie výtvarných
umění pokračovaly v práci v srpnu
2006. Dokončily retuš Ochránců
a započaly práce na největší
modlitebně, Starém Džókhangu.
Úkolem mise bylo taky posoudit
statické poruchy svatyní Lhačung
a Džókhang. Ovlivní to další
postup záchranných oprací. „Kluci
Brontosauři nám pomohli rekonstruovat ochoz kolem Lhačungu,
truhlářsky byl opraven světlík,
nakoupili jsme trámy pro tesařské
zákroky. Trámy a mniši na nás
v Diskitu stále čekají,“ řekl předseda.
A dodal: „Konečně rok 2011 přinesl oživení našeho projektu.
Obnovujeme kontakty, chystáme
prezentace a hlavně připravujeme letní misi, tentokrát s větším
Pokračování na straně 15

Volný čas
v rukou expertů, stejně tak správa případného grantu.“
Území Tibetu se dnes nalézá
nejen pod správou Čínské lidové
republiky, ale také zasahuje na
území Bhútánu, Nepálu a Indie.
Oblast Ladak a Zanskar (nazýva-

ná Little Tibet čili Malý Tibet)
severně od Hlavního Himálajského hřebene je součástí Indie,
svazového státu Džamú a Kašmír. Více informací na stránkách
www.protibet.name.
I
(red)

Dny Tibetu 2011 – program

Pokračování ze strany 14
důrazem na pedagogické působení během vlastních prací na
freskách. Také minule opravené
střechy potřebují opět údržbu,
další čekají na opravu. Hledáme
nadšené dobrovolníky, kteří
chtějí pomoci – nejprve v práci
Sdružení zde v Evropě, posléze
i v Ladaku samém. Také ty z vás
s novým nápadem, se zralou
rozvahou nového programu
pomoci Ladaku (v nakládání
s odpady, s ekologickou výcho-

vou, zdravotní či veterinární
osvětou resp. péčí, atd.). Hledáme grantového agenta, schopného požádat o grant v tomto
oboru a odborného partnera
(restaurátorskou školu, muzeum
apod.), který by měl zájem převzít tento dobře rozjetý projekt.
Naše amatérské sdružení iniciovalo průzkum stavu památky
a první záchranné zákroky, je
v kontaktu s místními úřady i se
zahraničními kolegy. Vysoce
odborný další postup musí být

Středa 9. března v 18.00 hod.
Doc.PhDr.Luboš Bělka, religionista, buddholog
„Tajemství Šangri-la: Hledání
ráje na Zemi?“
Trialog s ukázkou filmu o království Mustang.
Středa 16. března v 18.00 hod.
Mgr. Kryštof Trávníček
„Tváře buddhismus v Ladaku,
Mongolsku, Tibetu…“
spousta zajímavých snímků
a osobních zážitků brněnského
etnologa
Středa 23. března v 18.00 hod.
MUDr. Dalibor Lebloch
„Buddhistické památky v Lada-

ku: Nechat rozpadnout, nebo
restaurovat?“
160 diáků o oživeném restaurátorském projektu
Brněnské „Sdružení pro Tibet“
hledá dobrovolníky!
Středa 30. března v 18.00 hod.
dr. Pavel Ordáň, absolvent čínského medicínského institutu
v Pekingu a žádaný praktik
„Tibetská a čínská medicína,
uplatnění v Evropě“
Dny Tibetu 2011 probíhají
U Dobré kozy na Štefánikově
40 (u zastávky Šumavská MHD
linky č.1 a 6)

Sdružení Moravan zve na koncert Franze Liszta: Via Crucis

Koncert duchovní hudby se
uskuteční 27. března v 19.00
hodin v Bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Starém Brně.
Koncert pořádá Akademické
pěvecké sdružení Moravan Brno.
To právě v tomto roce slaví 80 let
své činnosti.
Mužský sbor se zabývá předně

interpretací skladeb „a capella“
skladatelů českých a zahraničních.
Do jeho činnosti ale patří i spolupráce s dalšími hudebními tělesy – orchestry, dalšími sbory
a sólisty.
Současně nabízené provedení
mohutného díla Franze Liszta
„Via Crucis“ (Křížová cesta) je

realizováno ve spolupráci APS
Moravan s Brněnským akademickým sborem a dalšími umělci –
varhaníkem J. Strakošem, barytonistou Vladimírem Chmelem za
řízení Tomáše Ibrmajera v prostředí Baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně v době
před Velikonocemi.
Akce se koná dne 27. března

v 19.00 hodin. Dílo nebylo v Brně
v minulých dvaceti letech uvedeno.
Vstupné na koncert činí 100 Kč.
Více informací na V.Prostějovský,
tel. 543 214 588.
I

(red)
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Inzerce

JARNÍ SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Fiat Punto

194 900 Kč
Fiat Linea

229 900 Kč

Možnost pŉestavby na LPG za 27

www.Ä
www
Äat
at.cz
cz

Fiat Bravo

297 900 Kč

600 KĀ s dodržením standardní záruky na vozidlo

Limitovaná jarní nabídka vozś Fiat
• bohatá výbava v základu • vysoká bezpečnost • možnost 5leté záruky • nejširší nabídka modelů k přestavbě na LPG
Uvedená nabídka platí na omezený poĀet vozś a pŉi Ànancování s Fiat Credit. Více informací na www.Àat.cz.
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Boraê 89
Pošta Doubravník 592 61
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Inzerce

DVOŘÁKOVA 1, 602 00 BRNO, tel.: +420 608 928 915
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DĚTSKÁ KAVÁRNA
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celé patro pro vaše děti • semináře •
přednášky • cvičení • bleší trhy •
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www.levnesporaky.cz

www.cafe-manner.cz

3x v Brně

Avion SP – Bidláky Mediahall – Jánská 21

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

Akce platí od 1. 3. 2011 do 30. 4. 2011 v elektro prodejnách EURONICS Brno. Bližší informace u personálu prodejny.
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SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče
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Informujeme

Odbor pečovatelské služby městské části Brno-Žabovřesky
zajišťuje sociální služby i pro seniory na Brně-střed
Poslání:
Odbor pečovatelské služby ÚMČ
Brno-Žabořesky se snaží prostřednictvím svých služeb podpořit
seniory a lidi se zdravotním postižením, setrvávat ve svých domovech i přes nepříznivé sociální
a zdravotní situace.

Hlavní cíle:
– zajišťovat základní potřeby klientů
– udržet vysokou kvalitu života
v domácím prostředí
– umožnit maximálně aktivní život
s ohledem na zdravotní stav –
podpora v běžném způsobu
života.

Poskytujeme tři základní
služby:
1. Pečovatelská služba
– je terénní služba, pečuje se
o klienty v jejich domácnostech, např.:
a) pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
b) poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy
(dovoz obědů)
c) pomoc při zajištění pomoci
v domácnosti (nákupy, úklid,
praní a žehlení aj.)
d) pomoc při zvládání péče
o vlastní osobu (pedikúra do
domu, holení a zastřižení vlasů, masáže aj.)
e) zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.
2. Denní centrum
– je služba ambulantní, klienti

dochází nebo jsou dováženi
do hygienického střediska na
koupel a pedikúru, dochází
si do jídelny na oběd a nebo
se účastní celodenního programu v Domovince.
Domovinku využívají senioři, kteří
potřebují péči druhé osoby
a během dne se o ně nemůže postarat jejich rodina. Ráno jsou přiváženi do Domovinky, kde je pro
ně zajištěn celodenní aktivizační
program a odpoledne se vrací
domů.
3. Odlehčovací služba
– je služba pobytová, poskytovaná osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku
nebo zdravotního stavu,
o něž je pečováno v domácím prostředí.
Cílem této služby je vypomoci
rodinným příslušníkům, kteří
o tyto osoby jinak pečují, o tuto
službu mohou žádat senioři
z celého Brna.
O zavedení služby žádá občan
nebo pověřená osoba na základě
plné moci.
O poskytnutí služby se uzavírá
písemná smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem.
Poskytování sociálních služeb se
provádí dle zákona O sociálních
službách č.108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení tohoto
zákona. Služby nehradí pojišťovna,
ale klient a je přihlíženo vždy k výši
důchodu, příspěvku na péči
a k sociální situaci klienta.
Rozvoz obědů je zajištěn celý
týden včetně sobot a nedělí. Obědy

vaří jídelna Máj na ulici Divadelní
č.1, Brno.
K dovozu obědů slouží 2 sady jídlonosičů dodané klientem.
Nabízené druhy strav: základní,
vegetariánská, diabetická, protisklerotická, žlučníková a žaludeční, výběrová.
Doklady pro zavedení pečovatelské služby:
– doklad o výši důchodu (Rozhodnutí o důchodu, složenka)
– Rozhodnutí o přiznání příspěvku
na péči
Úhrada za služby se provádí za
skutečně provedenou péči za 1
měsíc pozadu
– složenkou, kterou klient obdrží
od poskytovatele nebo
– osobně na pokladně ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, v úřední dny pondělí a středu.

Lhůta, ve které je služba zavedena:
– rozvoz obědů druhý den po podpisu smlouvy
– terénní služba podle kapacity
poskytovatele
Poskytovatel může odmítnout uzavření smlouvy pokud:
– neposkytuje požadovanou službu, nemá dostatečnou kapacitu
služby, o kterou občan žádá
– zdravotní stav žadatele vylučuje
poskytovaní služby (stanovuje
prováděcí vyhláška).
Provozní doba na Středisku pečovatelské služby, Horova 77: pondělí–pátek 6.00–15.30 hodin, kontakt
tel. 541 261 213, e-mail: ps-zabovresky@volny.cz.Bližší informace
na www.brno.cz/zabovresky.

Seznam ulic, kde MČ Brno-Žabovřesky
poskytuje sociální služby na Brně-střed:
Antonínská, Arne Nováka,
Bayerova, Barvičova, Bílého,
Burešova, B. Martinů, Botanická – část, Bratří Čapků, Cihlářská, Čápkova, Dostálova,
Dřevařská, Foustkova, F. Stránecké, Gorkého, Grohova,
Havlíčkova, Heinrichova, Helceletova, Hlávkova, Hoppova,
Hrnčířská – část, Janáčkovo
nám., Jana Uhra, Jaselská,
Jiráskova, Jiřikovského, Kaplanova, Kampelíkova, Klácelova,
Konečného nám., Kotlářská,
Kounicova – část, Kraví hora,
Krondlova, Lerchova, Lidickáčást, Lipová – část, L. Podéště-

část, Moravské nám. – část,
Mahenova, Marešova, Mášova,
Mezírka, Nerudova, nám. Míru,
Obilní trh, Pavlíkova, Pekárenská, Presslova, Reslova, Rudišova, Rybkova, Sedlákova, Slovákova, Smetanova, Sokolská,
Soukupova, Stojanova, Sušilova, Šmídkova, Štefánikovačást, Šumavská – část, Tučkova, Tvrdého, Tyršův sad,
Údolní – část, Úvoz – část, Vaňkovo nám., Veveří, Všetičkova,
Wanklova, Wurmova, Zahradníkova, Zachova, Závodní,
Žerotínovo nám. – část, Žižkova.

Knihovna Jiřího Mahena půjčuje čtečky elektronických knih
Registrovaní čtenáři knihovny si mohou
od druhého týdne v březnu půjčovat čtečky elektronických knih.
Březnové spuštění této služby není náhodné.
„Březen – měsíc čtenářů“ je již tradičně zasvěcen čtenářům a čtení ve všech jeho podobách
a odstínech. Právě trend moderních technologií představuje jednu z aktuálních čtenářských tváří.
Půjčováním čteček KJM též rozbalí další
z „dárkových balíčků“ služeb, které si v tomto

roce pro své čtenáře a návštěvníky připravila
u příležitosti oslav 90. výročí svého založení.
Nabídka čteček knihovny představí vzorek
současné produkce v této oblasti. K dispozici
budou jak čtečky se základními čtenářskými
funkcemi, tak i reprezentanti funkcí pokročilejších – např. čtečka Bookeen Cybook s možností psaní poznámek do textu či typ Sony
PRS-650 s dotykovým displejem.
Nejprve budou nabízeny 3–4 čtečky na dobu
14 dnů na základě smlouvy o výpůjčce, přičemž Sony PRS-650 bude dostupná trvale

prezenčnímu půjčování v knihovně. Čtečky
najdou čtenáři v Hudební knihovně KJM společně s přehledem knih (cca 500 titulů v českém i anglickém jazyce), které budou na každé z nich nahrány (do čtečky je možné si
nahrát i další volně dostupné knihy z veřejných zdrojů, např. z webu Palmknihy.cz).
Seznam nahraných knih bude včas uveden
na stránkách knihovny www.kjm.cz včetně
dalších podrobných informací k této novince.
I
Mgr. Edita Vališová, KJM
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Rok zabezpečení vozidel přispívá k prevenci autokriminality
Cílem projektu s názvem Rok
zabezpečení vozidel je přispět
ke zlepšení prevence majetkové kriminality, označované
v policejním žargonu jako autokriminalita.
„Za prvních osm měsíců roku
2010 Policie České republiky
zaznamenala 8241 případů krádeží dvoustopých motorových
vozidel a dalších 32 000 případů
krádeží věcí z motorových vozidel
a krádeží jejich dílů. Kriminální
statistika sice vykazuje v posledních letech poměrně významný
pokles autokriminality v obou uve-

dených ukazatelích, nicméně
majetkové delikty v této oblasti
stále patří k těm, které společnost
nejvíce obtěžují a také nejvíce
poškozují. Proto byl v rámci
11. zasedání Poradního sboru
situační prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR schválen
a doporučen k realizaci projekt
Rok zabezpečení vozidel,“ uvedl
policejní prezident genmjr.
Mgr. Oldřich Martinů, který nad
projektem převzal záštitu.
Preventivní projekt Policie České
republiky, Ministerstva vnitra, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Čes-

ké asociace pojišťoven a obecních a městských policií Rok
zabezpečení vozidel se zaměřuje
na situační prevenci autokriminality formou aktivní komunikace
s motoristickou veřejností.
Už od října loňského roku jsou
motoristé upozorňováni na konkrétní rizika krádeží motorových
vozidel a jejich dílů a krádeží věcí
ve vozidlech. Dále jsou informováni o možnostech moderního
zabezpečení motorových vozidel
proti krádežím.
V souvislosti s projektem byla
vydána informační brožura „Jak
chránit svůj automobil“. Obsahuje

obecné preventivní rady MV
a Policie ČR, různé techniky
zabezpečení vozidel a další
prevence, jako je např. pojištění
vozidel. Informační publikace je
zdarma k dispozici v rámci připravovaných preventivních akcí partnerů projektu.
Více informací na www.rokzabezpecenivozidel.cz.Na stránkách je
mimo jiné uvedeno desatero, které je nutné dodržovat, aby majitelé
automobilů znesnadnili jejich
odcizení.
I

(red)

Neziskovky

Středisko volného času Lužánky nabízí řadu celoročních kroužků a akcí

SVČ Lužánky je největší a nejstarší středisko volného času
v republice. Na svých 11 pobočkách nabízí přes 600 kroužků a mnoho příležitostných
a pobytových akcí i příměstských táborů.
V městské části Brno-střed sídlí
dvě pobočky – v parku na Lidické
a studio Lávka na Kraví hoře.
Pobočka Lidická nabízí široké
spektrum činností. Zájemci zde
najdou 211 kroužků pro předškolní děti, školáky, mládež i dospělé,
které se zaměřují na nejrůznější
oblasti činností, jako je například
technika, modelářství, počítače,

zvířátka, květiny, pobyt v přírodě,
výtvarka a keramika, rukodělné
aktivity a dívčí kluby, divadelní
soubory, tanec, zpěv, historie,
stolní hry, cizí jazyky, jóga a tajči
i aktivity pro předškolní děti.
Některé kroužky mají letitou tradici, mezi ně patří folklórní kroužek Javorníček, modeláři, PO
Zeměpisná společnost aj.
Žhavou novinkou v tomto školním
roce jsou kroužky Tanec s bubny
pro děti, Tancování s mláďaty,
Body percussion, Africké bubny,
Mladí bubeníci, Mažoretky, Flétna, Španělština pro dospělé aj.
Během roku Lužánky chystají
i spoustu příležitostných akcí, jako
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jsou rukodělné kurzy, dílny, divadelní představení, výstavy, soutěže
a přehlídky. Z těch největších Velikonoce v Lužánkách 21.–22. dubna.V květnu a červnu plánují oživit
park Lužánky akcemi jako jsou Dny
čaje a keramiky, Lužánky v Lužánkách, Den žonglování apod.
O prázdninách se děti mohou
zúčastnit příměstských táborů
i pobytových akcí.
Během celého školního roku
mohou maminky s malými dětmi
využít koutek Family Point, kde
lze děti nakojit, přebalit a nakrmit.
Pro ty, kteří si chtějí zpestřit čekání
na dítě v kroužku apod. je k dispozici lužánecká knihovnička, ve

které si mohou bez registrace půjčit knihu, přečíst si ji a zase vrátit.
Studio Lávka na Kraví hoře je místem, kde se potkávají mladí
hudebníci, výtvarníci a fotografové spolu s filmaři. Je zde nejen
vytvářen prostor pro prezentaci
výtvorů, ale také technické zázemí pro realizaci různých uměleckých nápadů. Ve zkušebnách
se scházejí mladí hudebníci
z různých začínajících kapel, aby
si tu nahráli svoje CD.
Pro školy pořádají Lužánky
výukové programy, postupové
soutěže, závody, přehlídky
a olympiády.
I
(red)

Neziskovky

Romové se hlásí na střední školy. Zajistí jim to lepší budoucnost?

Dne 15. března vyprší lhůta pro
podávání přihlášek na střední
školy. Zvládne moje dítě střední
školu? Kterou vybrat a jaký to
má vůbec smysl? To jsou otázky, které si v tomto období kladou také rodiče romských dětí
a po svém se ptají i děti samotné.
Několikrát do týdne se pedagogické poradkyně IQ Roma servisu
setkávají s žáky druhého stupně
základních škol. Probírají s nimi
právě otázky, které souvisejí
s výběrem střední školy, studiem, případně volbou povolání.
Tzv. lekce profesního poradenství
jsou určené pro děti a mládež většinou ze sociálně vyloučených

lokalit Brně a Jihomoravském kraji. Realizuje je na půdě škol
občanské sdružení IQ Roma
servis v rámci projektu dotovaného z Evropského sociálního fondu.
„V romských rodinách se neklade
příliš velký důraz na vzdělání.
S dětmi proto mluvíme o tom, proč
je pro ně škola důležitá. Romské
děti často nedokážou zaujmout
vlastní postoj k tomu, v čem jsou
ve škole dobré a jak to mohou
využít v navazujícím studiu,“ zdůrazňuje hlavní smysl poradenských lekcí Jana Pačinková.
Jaké jsou podle Jany Pačinkové
hlavní překážky komplikující mladým Romům studium na střední
škole? „Dost často se setkávám

s obavou: udělám si střední školu,
ale stejně mě nikdo nezaměstná,
protože jsem Rom. Někteří mladí
lidé si navíc nemohou dovolit
‚luxus‘ střední školy, protože musí
pracovat a přispívat do rodinného
rozpočtu. Dále mnoho romských
dětí navštěvuje segregované
základní školy. Děti z těchto škol
se obtížněji adaptují na škole
vyššího stupně. Nejsou zvyklé na
kolektiv neromských dětí a nejsou
připravené na zvýšené nároky.
Odcházejí pak předčasně, protože se jim nedaří.“
IQ Roma servis organizuje
podobné poradenské lekce i pro
žáky sekundárního vzdělávání.
Od začátku projektu se uskutečnilo přes 40 lekcí na Odborném

učilišti a Praktické škole Lomená
v Brně, kam za mladými lidmi pravidelně dochází Romana Bagarová:
„V prvním ročníku hodně řešíme
vztahy v kolektivu. Ve druhém se
bavíme například o možnostech,
jak si přivydělat peníze, aby neutrpělo studium. Třetí ročník pak přináší obavy ze závěrečných zkoušek a z přechodu do pracovního
procesu. Zkoušíme si třeba
napsat životopis, zahrát přijímací
pohovor jako divadlo a podobně.
Otevíráme ale také náročnější
témata. Například téma nelegální
práce jsme probrali technikou
debatní ligy.“
I

(red)

IQ Roma servis si vyměnil zkušenosti s bulharskými pracovníky
Informační bulletin o práci
v romských komunitách v Bulharsku vyšel v elektronické
podobě. Pracovníci IQ Roma
servis v něm shrnují své zkušenosti, postřehy a podněty ze
studijního pobytu v bulharském městě Plovdiv.
Setkání bylo realizováno pod hlavičkou projektu mezinárodní spolupráce Together and Across,
financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Terénní i metodologičtí pracovníci
IQ Roma servis se v Plovdivu
zaměřili zejména na vzájemnou
přenositelnost prvků práce tamějších romských neziskových organizací z českého kontextu do bulharského. Na základě metod
a postupů pozorovaných přímo
v bulharském kontextu analyzo-

vali silné a slabé stránky práce
navštívených organizací a nabídli
vlastní ověřené metody a postupy.
Česko-bulharské setkání tak
umožnilo místním rozvíjejícím se
organizacím nabýt znalosti, které
jsou pro ně jinak těžko dostupné.
„Klíčovým problémem účinného
působení navštívených organizací se ukázaly být nedostatečné
zkušenosti organizací zejména
v oblasti financování a public relations. Palčivé jsou rovněž nefungující vazby mezi neziskovým
sektorem a veřejnou správou při
řešení problémů romských komunit. Důvodem je zřejmě obecně
slabá pozice bulharského neziskového sektoru a přetrvávající
centralizace,“ konstatuje koordinátorka projektu Šárka Pólová.
Ve vztahu k přetrvávajícím segregačním tendencím ve vzdělávání
by v Bulharsku mohla být více roz-

víjena spolupráce se školami, která se osvědčuje v českém prostředí.
„Především skupinové lekce,
intenzivní poradenské aktivity
a hledání společných cílů se školami výrazně ovlivňují úspěch činností. Osvědčená praxe naší
organizace je také v oslovování
a dlouhodobém motivování rodin
k podpoře vzdělávání dětí,“
doplňuje pracovnice pedagogického úseku IQ Roma servis. Za
efektivní a podnětné považovali
bulharští kolegové také postupy
práce IQ Roma servisu při individuálním plánování s klienty
a možnost využití pedagogického
asistenta na českých školách.
Za inspirativní pro svou práci
považují pracovníci IQ Roma
servisu zaměření volnočasových
aktivit na pracovní dovednosti,
navštěvované dětmi i dospělými,

tedy podporující mezigenerační
učení. Problém uzavřenosti ghett
a segregační praxe ve školství je
zase zajímavě řešen školním
autobusem rozvážejícím děti do
škol mimo romskou komunitu.
Bulharsko je po Rumunsku druhou zemí s největším podílem
romského obyvatelstva v Evropě.
Změna režimu, vstup do Evropské unie a nové požadavky, které
s těmito změnami souvisí,
významně ovlivnily každodenní
život bulharských Romů a přinesly problémy, kterým často chybí
koncepční řešení. Bulletin distribuovaný několika desítkám adresátů, kteří se podílejí na integraci
romských komunit v ČR, přináší
aktuální zprávy o těchto problémech i nalézaných řešeních.
Elektronická podoba je na
www.iqrs.cz.
I
(red)
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Neziskovky

Lotos pomáhá lidem se závislostí na alkoholu zpět do společnosti
Občanské sdružení Lotos
Brno je nezávislá nezisková
organizace, která poskytuje
sociální služby ve městě Brně
klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.
Hlavním cílem organizace je
umožnit osobám se závislostí
na alkoholu, které se vlivem
svého onemocnění ocitly v nepříznivé sociální situaci, postupně obnovovat své původní
dovednosti a kontakty a zapojit
se zpět do společnosti.
Se svým dvouletým pobytovým
programem se Lotos zaměřuje
především na komplexní přístup. Klient podstoupí individuálně nastavený terapeutický
program, ve kterém odhalí příčiny svého problémového pití
a naučí se zvládat běžné i zátěžové životní situace bez nutnosti úniku ke droze – v tomto
případě převážně k alkoholu.

Řádné ukončení pobytu se pohybuje mezi prvním a druhým
rokem od nástupu.
„Oproti ostatním systémům pracujícím se závislostí na alkoholu
má ten náš velmi vysoké procento úspěšnosti. Naši klienti se
po dokončení programu vracejí
do běžného života s pracovní
smlouvou a zajištěným bydlením. Služby poskytujeme každému, kdo dosáhl plnoletosti, je
u něj diagnostikována závislost
na alkoholu a podstoupil tříměsíční léčbu v protialkoholní léčebně. A pochopitelně jsme
omezeni kapacitou našeho zařízení – čtrnáct míst pro muže
a šest pro ženy,“ uvedla ředitelka sdružení Ing. Radka Kasanová.
Klienti na léčení nastupují na
základě svobodného rozhodnutí
– během prvního měsíce léčby
v protialkoholní léčebně si
značná část klientů uvědomí, že

pro sebe potřebují mnohem
více, než se jen na tři měsíce
odstřihnout od alkoholu. V tom
okamžiku je ten pravý čas kontaktovat občanské sdružení
a dohodnout si první pohovor.
Na prvním pohovoru si vzájemně vysvětlí, jaké mají od
sebe očekávání a souhlasí-li klient s podmínkami vstupu a na
straně sdružení není žádná překážka, pozve klienta na druhý
pohovor těsně před ukončením
léčby. Na tomto druhém pohovoru si už domluví konkrétní termín nástupu.
„Otevřeli jsme také Podpůrné
terapeutické skupiny. Jedná se
o účinnou pomoc při léčbě alkoholové závislosti jak pro naše
klienty, kteří svůj pobyt u nás
dokončili, tak pro lidi, kteří prozatím neprošli léčbou a netuší,
je-li to vůbec potřeba. Skupiny
se konají 2x měsíčně na adrese
Dvořákova 13 – ve čtvrtém

patře, místnost 414. Termíny
jsou na našich webových
stránkách, nejbližší je: 7.
a 31. března. Začátek 18.30
hodin, sraz v 18.20 hodin,“ dodala ředitelka.
Nedílnou součástí celého programu je Centrum služeb sociální prevence, které je určeno
jak pro klienty, tak pro lidi, kteří se
ocitli momentálně v tíživé situaci
a potřebují poradit. Centrum pomáhá s dluhovou problematikou,
nabízí poradu s právníkem a pomáhá nalézt práci. CSSP sídlí na
Dvořákově 13 ve čtvrtém patře.
Návštěvní hodiny: středa od 8.00
do 12.00 a čtvrtek 13.00–17.00
hodin.
Jedinou podmínkou pro ty, kdo
chtějí využít služby Centra nebo
Podpůrných skupin, je aktuální
střízlivost. Více informací na
www.lotos-brno.cz, tel. čísle:
739 087 588, 543 255 383.
I
(red)

Diakonie vybere nepotřebné oblečení na humanitární účely
Dne 26. března bude od 9.00 do
17.00 hodin na hlavním vlakovém nádraží na 5. koleji přistaven vagón, do něhož se bude
vybírat nepotřebné ošacení,
které může posloužit na humanitární účely.

Nezisková organizace Diakonie
Broumov se zabývá výběrem
použitých oděvů po celé České
republice. Zároveň je poskytováno pracovní uplatnění občanům
těžko umístitelným na trhu práce.
Co se týká darovaných oděvů,

lidé mohou do sbírek dávat dámské, pánské i dětské oděvy,
nepoškozenou obuv, lůžkoviny,
látky, bytový textil, domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře

a deky. Věci musí být zabalené do
igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem. Více na
tel.: 224 316 800, 224 317 203
a na www: diakoniebroumov.org.
I

(red)

V Brně funguje od konce loňského roku první český eko-antikvariát
V polovině listopadu loňského
roku byl v Domě ochránců přírody na Panské 9 v Brně otevřen první antikvariát specializující se na environmentální,
ekologickou, přírodovědnou,
zkrátka zelenou literaturu.
Eko-antikvariát Zelený sysel je
projekt realizovaný Ekologickým
institutem Veronica a Nadací
Veronica.
Funguje na principu dárcovství:
ten, kdo přinese a daruje zelenou
knihu, získá pětiprocentní slevu
na jeden z produktů distribuce
obchůdku Veronica. Může si tak
se slevou koupit třeba hostětínský
biomošt, férovou čokoládu nebo
kávu nebo třeba novou knihu.
Naopak ten, kdo si v antikvariátu
knihu vybere, přispěje tak svým

nákupem na podporu ekologického poradenství v Brně a projekty na ochranu přírody a krajiny.
Tematické zaměření vybíraných
knih je široké, od environmentální
filozofie, psychologie, ekonomie,
přes právo, přírodní vědy a systémovou ekologii, ale také knihy
pro děti s přírodní tematikou nebo
přírodní stavitelství, přírodě blízkou techniku, přírodní zahrady,
permakulturu, biozemědělství,
přírodě blízké hospodaření
v lesích nebo ekospotřebitelství
a ekologické zpracování odpadů.
Proč právě Zelený sysel? Je kvalifikován jako kriticky ohrožený
druh a je celoevropsky chráněn.
Na území města Brna jsou realizovány programy pro opětovné
navrácení sysla do volné přírody,
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a to především brněnskou zoologickou zahradou v Záchranném
programu sysla obecného v ČR
ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR za podpory Ministerstva životního prostředí ČR .
Sysel obecný považovaný dříve
za škůdce se dostal pod vlivem
člověka na pokraj vyhubení.
K poklesům početnosti populace
sysla dochází od šedesátých let
dvacátého století. V polovině
devadesátých let byl již sysel kriticky ohrožen a zařazen na
seznam zvláště chráněných druhů i do červeného seznamu ohrožených druhů. Důvodem snižování stavů populace syslů je
především izolovanost a malá
početnost kolonií způsobená
úbytkem přirozených biotopů,

především kulturních stepí.
Sysel je důležitou součástí stepních biotopů. Je to zemní hlodavec, veverkovitý, dosahující délky
okolo 20 centimetrů. Žije v kolonii
a vyhrabává si podzemní nory.
Jeden člen kolonie je vždy na stráži, hlídkuje a upozorňuje ostatní
sysly na blížící se nebezpečí. Poté
všichni rychle mizí v důmyslném
systému nor, takže pozorovat sysla není nic lehkého. Heslem ekoantikvariátu je proto: Nesyslete
knížky doma – podělte se o ně
s ostatními!
Otevírací doba antikvariátu je stejná jako otevírací doba Ekologické
poradny Veronica, tedy od pondělí
do čtvrtka od devíti ráno do šesti
večer a v pátek od devíti do dvou.
Více informací www.veronica.cz.
I
(red)

Neziskovky

Pozvání pro pamětníky a příznivce aneb Vesna v jubilejním roce
Pro Ženský vzdělávací spolek
Vesna je rok 2011 rokem několika jubileí, která si chce připomenout společně se všemi,
jimž bylo nebo je toto občanské
sdružení blízké.
Vždyť kolik máme v Brně kulturních organizací, které se mohou
„pochlubit“ tak dlouhou historií:
140 let uplyne od založení spolku
Vesna, 125 let od otevření 1. české pokračovací školy dívčí, 110
let od založení prvního dívčího
lycea v Rakousku-Uhersku; „svá“
výročí mají i dvě osobnosti, které
se o rozvoj školství Vesny nejvíce
zasloužily: Eliška Machová, František Mareš.

Beseda se spisovatelkou
Vesna zve srdečně k besedě nad
životopisným románem Život
nebyl žádná nuda a volně navazujícím pokračováním Život
a soužití. Řeč bude také o kubánském „čaru“ a rozčarování.
Beseda s autorkou obou knih
Gitou Dudovou bude spojena
s autogramiádou. Koná se ve středu 30. března od 16.00 hodin
v sále zahradní budovy Vesny na

Údolní 10. Bližší informace ve
Vesně nebo na tel. 733 506 684.

Pro spolehlivou paměť
Jak funguje a čím se dá udržovat
„v kondici“ paměť, jak ji cvičit, kterými pomůckami mnemotechnickými si můžeme pomáhat v každodenním životě – odpovědi na
tyto i jiné otázky související s pamětí patří do kurzu, který opakovaně pořádá ŽVS Vesna, o.s. Nejnovější termín „Tréninku paměti“
pro začátečníky je od 7. dubna.
Kurz má 10 lekcí, výuka vždy ve
čtvrtek 9.00–11.00 ve Vesně na
Údolní 10. Přihlášky a informace:
tel. 721 367 850 (J. Kašpárková)
nebo ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10,
tel. 733 506 684 (recepce).

Setkání s pamětníky
Na čtvrtek 14. dubna chystáme
setkání, na které zveme pamětnice i pamětníky, jejich rodinné
příslušníky, příznivkyně a příznivce Vesny. Uskuteční se v sále na
Údolní 10 od 14.00 hodin.
Těšíme se na vás, přijďte se podívat na místa, která jste měli (máte)
rádi, a porovnat, co se za léta
změnilo, zavzpomínat s těmi, kte-

Vzděláním pro změnu: Rytmus
pomáhá zdravotně postiženým
Občanské sdružení Rytmus
bylo založeno v r. 1994 a jeho
posláním je umožňovat lidem
se znevýhodněním, zejména
mentálním či kombinovaným,
aktivní zapojení a seberealizaci
při vzdělávání a pracovním
uplatnění v běžném prostředí.
V březnu loňského roku byl zahájen projekt „Vzděláním pro změnu“, jehož cílem je přispět k prosazování inkluzívního vzdělávání
u nás. Záměrem je přispět ke zlepšení situace dětí se zdravotním
postižením, individuálně začleněných v běžných základních
školách, prostřednictvím zvýšení
profesionální připravenosti pedagogických pracovníků. V neposlední řadě si projekt klade za cíl
zpřístupnit veřejnosti informace
o inkluzívním vzdělávání u nás
i v zahraničí. Proto byl mj. zřízen

portál www.inkluze.cz, kde najdou
zájemci aktuální informace i prostor k diskusi.
Školní inkluzi v Brně a okolí pomáhá nově i metodická podpora,
poskytovaná právě občanským
sdružením Rytmus. Služba je
poskytována bezplatně.
Nabízí pomoc rodičům dětí se
znevýhodněním např. s výběrem
školy, poradenskou činnost asistentům a učitelům při přípravě
pomůcek, se zjednodušováním
a úpravou učiva či aktïvitami
vedoucími k zpestření a zefektivnění výuky, zapojení spolužáků,
apod., pořádá vzdělávací kurzy
pro pedagogické pracovníky.
Kontakt: Vladislava Kršková, metodická pracovnice, Rytmus, o.s.,
tel. 605 317 475, e-mail:
vladislava.krskova@rytmus.org,
www.rytmus.org, www.inkluze.cz.
I
(red)

ré jste už dlouho neviděli. Můžete
se podívat do Vesněnky – školičky
pro nejmenší, do Jurkovičovy jizby – expozice nábytku navrženého D. S.Jurkovičem pro penzionát
Vesny. Uvítáme i předem zaslané
vzpomínky, dokumenty vztahující
se k historii Spolku, a to na adresu: ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10,
602 00 Brno.

Pečovatelský kvalifikační
kurz
Již podesáté pořádá Vesna kvalifikační kurz s akreditací MPSV
Pracovník v sociálních službáchpečovatel(ka) o seniory a handicapované. Kurz je přípravou pro
práci v Domovech pro seniory, ve
Střediscích pečovatelské služby,
v agenturách zajišťujících péči
v rodinách nebo i samostatně na
ŽL; je také vhodný pro osoby
doma pečující o některého
z rodinných příslušníků. Zahájení
kurzu: 29. dubna, trvání: tři měsíce. Úspěšní absolventi obdrží certifikát s platností v ČR, Rakousku
a Německu. Přihlášky a bližší
informace: PhDr. Jana Dvořáková, tel. 733 506 684, ŽVS Vesna,
o.s., Údolní 10, 602 00 Brno.

Cestováním proti stárnutí
Poznávání nových krajin a lidí je
jednou z možností, jak úspěšně
„odolávat“ přibývajícímu věku.
Pohyb, nové zážitky i přátelství,
zapojení paměti, orientačního
smyslu. To vše člověka aktivizuje
a oddaluje stárnutí. ŽVS Vesna,
o.s., vám k tomu nabízí týdenní
pobytové akce s celodenními programy:
4.–10. června v chatkách na
Třech Studních na Vysočině
(výuka angličtiny nebo turistika),
25. června–1. července ve středisku Sola Gratia u Bystřice p. H.
(výtvarné tvoření nebo turistika),
3.–9. září v penziónu Kaťuša
v Jeseníkách (turistika) a 16. až
23. září v hotelu Antarik v Beskydách (turistika a relaxace). Pobytová místa byla pečlivě vybrána
na základě zkušeností, v malebných přírodních scenériích.
Přihlášky a bližší informace:
ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, tel.
721 367 850 (J. Kašpárková)
nebo 733 506 684 (recepce
v odpoledních hodinách).
I

Výbor Vesny

Změnit směr získal akreditaci
na probační program
Změnit směr, sociální program
neziskové organizace Ratolest, který se zaměřuje na
pomoc mladistvým v konfliktu
se zákonem, získal od 1. ledna
akreditaci na program probačního typu.
Udělení akreditace znamená, že
v rámci soudního řízení mohou
soudci oficiálně ukládat mladistvým trest v podobě absolvování tohoto probačního programu.
„Získání akreditace by mohlo
zajistit vyšší motivaci klientů
k dokončení našeho programu,“
komentuje událost vedoucí programu Změnit směr PhDr. Pavel
Řezáč.
Změnit směr vznikl v roce 2008
na základě potřeby rozšířit
sociální a výchovné programy

pro Probační a mediační službu
České republiky, s jejíž spoluprací je také realizován. Program
se zaměřuje na mladé lidi od 15
do 18 let, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Jeho posláním je zmírnit negativní dopady
konfliktu se zákonem na mladistvé pachatele, stabilizovat
jejich sebehodnocení, zlepšovat
jejich fungování v sociálním prostředí a snižovat tak opakování
trestné činnosti. Účastníci programu se učí rozvíjet své sociální
dovednosti, posilovat schopnost
přijímat společenská pravidla
a normy, řešit adekvátním způsobem konflikty, rozvíjet své
sebepoznání, převzít odpovědnost za své chování, a to prostřednictvím odborné individuální a skupinové práce.
I
(red)
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Kultura

Taneční divadlo Mimi Fortunae slaví 25 let od první premiéry
Taneční divadlo Mimi Fortunae
vzniklo v roce 1985 jako soubor
historických tanců. První představení tvořily divácky atraktivní vlastní stylizované úpravy
měšťanských a dvorských tanců střední Evropy.
Zlom ve tvorbě Mimi Fortunae přišel v letech 1987–88, kdy se v tehdejším Československu začal
znovu objevovat moderní balet
a kdy se souborem začala pracovat řada světově známých pedagogů a umělců (Bruno Genty,
David Appel, Tonia Shimin, Sandi
Combest). Výsledkem byla představení moderního scénického
tance, s nímž Taneční divadlo
Mimi Fortunae dobývá nejen scény České republiky, ale také
zahraničí, a to i v podobě soutěžních vavřínů (hostování, turné

a taneční festivaly na Slovensku,
ve Francii, v Rakousku, Holandsku, Litvě, Německu, Anglii, USA,
Indii, Jordánsku aj.).
Název „taneční divadlo“ není
samoúčelný, protože snahou
tvůrců a členů souboru je vyprávět příběhy nebo evokovat nálady.
K vyjádření myšlenky používat
nejen taneční pohyb, ale také projev mimický a někdy i hlasy tanečníků jsou doprovodem pohybu
jejich těl.
Umělecký profil Tanečního divadla Mimi Fortunae dnes tvoří
především současný scénický
tanec, ale byla vytvořena i představení odrážející dávnou lidovou
kulturu českého národa a taktéž
historické taneční divadlo.
Srdcem současné tvorby Mimi

Fortunae je každoroční premiéra
komponovaného večera moderního scénického tance – v posledních letech tanečně-divadelní projekt z rozporuplných dějin našeho
národa ve 20. století „Být či
nebýt…?“, dále intimnější „Živomření“, „Kapky bolavé naděje“,
„Dědictví“ a „Bolero“.
V neposlední řadě jsou divácky
velmi oblíbená stále nově vznikající sóla a duety, jako Prázdná
jsou rána, Takový jsem, Já, Stín
a Jin&Jang. Večery scénického
tance ovšem nezahrnují jen dramatické či vnitřní rozpory člověka
postihující choreografie, ale i taneční žertíky a parodie (například
„Miláčku, nemám co na sebe!“,
„Kolo za korunu aneb česká fronta“…), neboť tvůrci pevně věří
tomu, že jak život, tak umění má
dvě neoddělitelné tváře – vážnou

a veselou – přesně tak, jak to odedávna vyjadřuje divadelní symbol
dvou masek.

Moderní a historický tanec
Kromě moderního scénického
tance má Mimi Fortunae v repertoáru i tanec historický. U historických tanců se soubor nezabývá
rekonstrukcemi, ale naopak choreografka Hana Smičková-Látalová využila taneční techniku
moderního baletu k vytváření
osobitého pohybového výrazu,
kde se scénický tanec snoubí
s lidovým či historickým námětem, hudbou a kostýmy.

Úspěchy souboru
Zakladatelka, ředitelka, sólistka
a vedoucí choreografka souboru

24
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Březen 2011

Hana Smičková-Látalová v roce
1991 získala Prémii za nejlepší
povinnou choreografii na III. Choreografické přehlídce ČSFR. Na
IV. přehlídce ČR a SR v roce 1995
bylo její dílo „Slova“ oceněno
Cenou za choreografii. „Slova“
byla vybrána i do galavečera
mezinárodní choreografické soutěže Prix Volinine na Nové scéně
v Praze a byla uváděna mimo jiné
na Festivalu evropského umění
v New Delhi, Indie. V roce 1998
byla „Carmina Burana“ s choreografií Hany Smičkové-Látalové
a v provedení TD MIMI FORTUNAE objednána pro zahájení
kulturní sezóny v holandském
Utrechtu. Choreografie k inscenaci „Balady o smrti“ byla v roce
1999 zařazena mezi devět nejlepších tanečních inscenací
v České republice a na Slovensku. V roce 2003 byly historické
tance Hany Smičkové-Látalové
vybrány pro prestižní prezentaci
brněnského umění v anglickém
Leedsu, stejně tak v roce 2004
pro turné TD MIMI FORTUNAE,
pořádané českými centry v Texa-

su, USA. Moderní choreografie
pak již čtyřikrát ocenilo obecenstvo ve státech severní Indie.
V roce 2008 choreografie „JÁ“ získala ocenění celostátní taneční
přehlídky „Tanec, Tanec 2008“
a rovněž II. cenu na festivalu
„International Jazz Dance Open“
v Pardubicích. V roce 2009 Hana
odvezla svůj soubor do Jordánského království, kde choreografie „Kult“, „Stín“ a „Svatba“ byly
uváděny na mezinárodním festivalu evropského umění „Kingdom
of Peace“, a to i za přítomnosti
Její Výsosti, jordánské princezny.
Duet „STÍN“, který Hana tančí se
sólistkou Miroslavou Starou, byl
předveden ve světově proslulém
mystickém pouštním skalním
městě Petra. Od roku 2002 je
Hana Smičková-Látalová zařazena mezi žijící osobnosti České
republiky v almanachu Who is
v ČR? a od roku 2006 je vedena
v Českém almanachu osobností.
Více na www.tanecni-divadlo.cz,
www.mimi-fortunae.cz.
I

(red)

Kultura

Animovaný večerníček Krysáci čeká na děti v letohrádku

Do Letohrádku Mistrovských
zavítala sestava svérázných
loutkových zvířátek. Podívat se
na ně mohou rodiče se svými
dětmi do 24. dubna.
Krysáci za svoji krátkou minulost
posbírali nejedno prestižní ocenění (např. cena Elsa 2008 pro
vítěze kategorie animovaný televizní pořad).
Oblíbený večerníček vznikl díky
Cyrilu Podolskému (námět a re-

žie), Martinu Šinkovskému (námět), Milanu Šebestovi (režie),
Zdeňkovi Krupovi (kamera), Noro
Držiakovi (výtvarník loutek), Aleši
Výmolovi (výtvarník scény), animátorům, střihačům, zvukařům,
ale také hercům Bolkovi Polívkovi
a Jiřímu Pechovi, kteří propůjčili
své hlasy loutkovým postavičkám.
Prozatím vznikly dvě večerníčkové série, ze kterých je na výstavě
představeno celkem sedm vět-

ších scén, dále jedenáct informačních panelů, projekce jedné
epizody krysáckého večerníčku
a nechybí ani nabídka tematických suvenýrů.
„Pro děti jsme připravili malou
výtvarnou dílu, kde si ty hravější
mohou i něco vyzkoušet,“ doplnil informace k výstavě správce Letohrádku Mitrovských,
Mgr. Petr Lukáš.
Výstava je přístupná vždy od středy do neděle od 10.00 do 16.00

hodin, pro skupiny – po písemném objednání – také v pondělí
a úterý. Na webových stránkách
letohrádku je vždy uvedena změna otvírací doby – zejména během některých sobot, kdy se
konají svatební obřady. Lektorský
program k výstavě (za příplatek
ke vstupnému) je na objednání
a v čase od 9.00 do 10.00 hod.
Více informací na www.letohradekbrno.cz, www.krysaci.cz.
I
(red)

Poznávej se! je interaktivní vzdělávací výstava pro každého
Interaktivní, zábavná a vzdělávací výstava na níž je nutné
dotýkat se exponátů dorazila
do Brna. Hostí ji do 3. dubna
prostory Staré radnice na Radnické 10.
Chcete si posedět na hřebících
jako fakír, pokusit se sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost své
ruky, otestovat vlastní čich, zjistit
citlivost svého sluchu, poznat
rychlost své reakce i sílu svého
stisku? Umíte vyluštit zvukové
pexeso nebo provést kuličku složitým labyrintem? Už jste někdy
viděli kompletní otisk svého těla
nebo měli možnost si vyzkoušet
Braillovo písmo? To vše nabízí
výstava Poznávej se!
Putovní výstava je kombinací hry,
zábavy i poučení a zahrnuje přes
60 interaktivních exponátů, které
jsou určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutěžení, takže platí
heslo Dotýkat se exponátů přikázáno! Expozice však není jen hravá a zábavná, ale i poučná
a naučná.
Zájemci si mohou ověřit, jak fun-

gují lidské smysly – i to, jak nás
někdy klamou, zjistit nejrůznější
údaje týkající se lidského těla.
K vyzkoušení jsou zde připraveny
i chůdy, pedalo, kladina. Změřit si
mohou např. frekvenci svého sluchu, hlasitost výkřiku, sílu stisku
ruky, hloubku předklonu, elektrický odpor svého těla i rychlost své
reakce. Prostor zde mají také různé hlavolamy, kvízy, optické a jiné
klamy.
Naučná výstava Poznávej se! je
určena malým i velkým návštěvníkům, s povděkem ji přivítají
především školy.
Interaktivní výstava Poznávej se!
navazuje na úspěšnou výstavu
Hry a klamy, jež se představila již
v řadě velkých měst České republiky a navštívily ji desetitisíce
návštěvníků.
Expozice je rozložena do několika
výstavních místností Staré radnice. Je zde na šest desítek interaktivních exponátů. Jejich výběr
byl vzhledem k poslání výstavy
zaměřen více na hravé a zábavné
než naučné exponáty. I výraz
„exponát“ zde není příhodný, pro-

tože vyvolává spíše „muzejní
představu“ předmětů, kterých se
návštěvníci nesmí ani dotknout.
Tady se naopak dotyky a zapojení
vyžadují. S pochopením úkolu
vždy pomůže česko-anglická
tabulka, která obsahuje buď
návod nebo zadání, jak si daný
exponát vyzkoušet. Občas se
objeví i doprovodné otázky, jejichž
zodpovězení je samozřejmě zcela na libovůli.

Výstava je otevřena denně do
3. dubna od 8.00 od 18.00 hodin
(víkendy a svátky od 9.30)
a vstupné je 60 Kč (děti 6–15 let,
studenti do 26 let), 80 Kč (důchodci), 100 Kč (dospělí) a 230 Kč
(rodinné – 2 dospělí + 2 děti), děti
0–5 let mají vstup zdarma. Více
na www.poznavejse.cz.
I

(red)
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Rozhovor

Brněnský designér Skákala získal jako první Čech prestižní ocenění
v mezinárodní soutěži Red Dot Design Award
Jedinečný úspěch pro český
design. Brněnský designér
Skákala získal jako první Čech
v historii prestižní ocenění
„Best of the Best“ v rámci „Red
Dot Design Award 2010“. Jeho
motion animace (www.skakala.cz/van-beem-van-haagenexperience) vytvořená pro společnost Van Beem & Van
Haagen v holandském studiu
Fabrique se tak může pyšnit
nejen červeným puntíkem za
nejvyšší kvalitu designu, ale
byla navíc oceněna jako „Best
of the Best“ v konkurenci více
jak šesti tisíc přihlášených prací.

Ve svém portfoliu máš
uvedeno, že ses původně
učil zámečníkem, ale
ukázalo se, že to nebyla ta
správná cesta. Jak ses
dostal k designu?
Sice jsem se tomu oboru po škole
věnoval jen pár měsíců, ale čím
dál víc mi dochází, že formoval
můj styl a dal mi docela zvláštní
základ. Nicméně způsob, kterým
jsem se dostal k designu, je prozaický. Vždycky jsem rád kreslil
a v té době se mi zdálo ideální
tohle řemeslo jako spojení kreslení a obživy. A na zámečníka
jsem šel stejně jen kvůli maturitě.

Tvoje animace pro
společnost Van Beem &
Van Haagen získala hned
dvě prestižní ocenění –
Best of the Best v rámci
Red Dot Design Award
a iF communication
design award. Co pro tebe
takové ocenění jako pro
designéra znamená?
Je to skvělý pocit. Člověk ze sebe
vždycky (nebo aspoň většinou)
vydá všechno, aby to, co dělá,
bylo to nejlepší možné v daném
okamžiku. A když za to navíc
dostane nějakou cenu, je to stejně
hezký pocit, jako když něco doděláte a jste s dílem spokojení. U mě
to nadšení z hotové práce často
rychle vyprchá, takže se mi pak
už nelíbí a vidím jen chyby. Ale

díky nějaké občasné ceně se
můžu z jedné práce potěšit víckrát. Jinak to taky znamená méně
práce s přesvědčováním o tom,
jak věci dělám.

Můžeš nám vítěznou
animaci trochu přiblížit?
Animace vznikla pro holandské
studio Fabrique, kde jsem byl
zaměstnaný. Původně to měla být
úplně jiná animace – jen nějaký
krátký „zajímavý“ přehled produktů do právě připravované prezentační místnosti. Já jsem ale klienta
přesvědčil o tom, že je zbytečnost
ukazovat výběr produktů lidem,
kteří už sedí u nich ve firmě
v předváděčce. S těmi si raději
mohou povídat o detailech toho,
co je zajímá, a ne jim pouštět dvě
minuty toho, co s největší pravděpodobností stejně znají. Proto
jsme se rozhodli udělat univerzální animaci pro více médií. Naplánoval jsem to jako stop motion
animaci papírových modýlků
vybraných produktů, které se na
scéně objevují a zase mizí, jeden
vzniká z předchozího a tak dál.
Tato analogová animace pak byla
doplněna digitální typografií, což
výslednému produktu dodalo zajímavé spojení klasického ručního
zpracování s moderními technologiemi. Toto spojení je ostatně
vzkazem animace.

Kolik času zabere tvorba
takové motion animace?
Bylo to trochu náročnější, než
jsem čekal, takže jsem se doslova
přestěhoval do práce. Tam jsem
celý měsíc okupoval jednu velkou
kancelář, ze které jsem všechny
vystěhoval a vytvořil jsem tam studio a výrobnu modelů. Dělal jsem
dvacet hodin denně, abych se pak
na čtyři hodiny natáhl na podlaze.
Pak jsem animaci ještě asi dva
nebo tři týdny postprodukoval
a dodělával efekty a typografii.
Nakonec jsem dílo ozvučil. Na
zvuk jsem pyšný, protože v něm
není žádná muzika, jen zvuky prostředí, ve kterých ty výrobky fungují.

Je náročné být v Česku
designérem na volné
noze?
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Profil
Skákala, vlastním jménem Petr
Skala, vystudoval Fakultu
výtvarných umění v Brně.
Zaměřuje se především na
grafický a motion design. Proslavil se například kontroverzním projektem Mým politikům
nebo návrhem fiktivní kliniky
plastické chirurgie HumanUpgrades. Veřejnosti nejznámější
jsou jistě jeho vizuální realizace znělek pro Prima Cool TV.
Už deset let je také dvorním
grafikem mezinárodního festivalu JazzFest Brno.

Ani ne. Ono obecně se může zdát
být náročnější být freelance, protože si hodně věcí musíte ohlídat
sami. Má to ale i svoje výhody. Pro
mě je to pořád lepší volba než se
nechat zaměstnat od devíti k pěti
a na pár týdnů ročně vypadnout
na dovolenou, kterou mi někdo
napřed musí dovolit. Ale jde hlavně o to, jak a kde se člověku dobře
dělá – někomu naopak vyhovuje
právě ta pravidelnost a jistota
zaměstnání.

Jsi autorem vizuální tváře
mezinárodního festivalu
JazzFest Brno, který letos
oslaví desáté narozeniny.
Jak dlouho už
s JazzFestem
spolupracuješ?
Od úplného začátku. I když
poslední dva ročníky jsem kvůli
práci v Holandsku nedělal.

Pro jarní koncert Bobbyho
McFerrina, který vystoupí
jako exkluzivní host
festivalu, jsi vytvořil hned
několik různých verzí
vizuálů, proč ta
rozmanitost?
Co se týká plakátů na Bobbyho
a vůbec koncepce, tak tam jsme
vycházeli z toho, že Bobby má

velmi širokou cílovou skupinu. Je
to famózní zpěvák a jeho produkce je neuvěřitelná a ocení ji jak
laik, tak odborník. Je pro teenagera i pro manželský pár v důchodu. Proto jsem se rozhodl udělat
ne jeden motiv, ale celou řadu
založenou na jednoduchém fórku
s barvou a vždy odlišnou typografií. Aby si každý všiml té podle svého gusta. Naším přáním je, aby
Bobbyho poznali ti, kdo ho ještě
neznají. Proto „mluvíme“ vizuálně
různorodě.
I

Jana Běhalová

Kultura

Moravské zemské muzeum představuje loutkové divadlo

Výstava v Dietrichsteinském
paláci přibližuje do 30. dubna
český fenomén tzv. rodinného
loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména
jeho vizuální, výtvarnou stránku.
Výstava, kterou připravilo Moravské zemské muzeum, představuje hlavně průmyslovou výrobu tištěných stolních loutkových
divadel, dekorací a loutek české
provenience, z nichž nabízí publiku nejatraktivnější a výtvarně
hodnotné předměty ze sbírky
oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea.
Nabízí například nejstarší původ-

ní litografické archy Dekorací českých umělců vydávané od roku
1913 – Rudolfa Livory, Josefa
Weniga, Josefa Váchala, Maxe
Boháče, Bohumila Vágnera,
Josefa Skupy, Oty Bubeníčka,
Ladislava Sutnara aj.
Uvádí některá významná stolní
loutková divadla a technologii
jejich výroby. Mezi jinými např. tzv.
Alešovo divadlo od Františka
Kysely nebo tzv. Alešovo zvětšené divadlo od Rudolfa Livory.
Vedle toho výstava předkládá
také reprezentativní výběr tradicionalistických průmyslově vyráběných loutek z produkce
významnějších českých firem, od
nejstarších tzv. alšovek (od roku

1912) modelovaných Karlem
Kobrlem dle kreseb Mikoláše
Alše, až po novější rozličné výrobky firem působících do konce
40. let 20. století.
Výstava přibližuje též dobovou
atmosféru českého loutkového
divadla a loutkářství s nebývale
vydatnou osvětou a v neposlední
řadě připomíná bohatý repertoár
zaměřený ponejvíce na dětského
diváka.
Kromě autentických předmětů
mohou vážnější zájemci poznat
prostřednictvím posterů, resp.
fotografií a průvodních textů
některé kompletní významné soubory tištěných divadel a dekorací.

Na výstavě je možné zahrát si
s kopiemi loutek v klasickém stolním divadle a vymalovat si obrázek loutky nebo kulisy. K zakoupení je také výpravná publikace
Jaroslava Blechy „Rodinná loutková divadélka, skromné stánky
múz“ a zmenšená redukovaná
replika ve své době velmi oblíbeného souborného divadla tzv.
Štapferových dekorací pro rodinné loutkové divadlo z roku 1928
v podobě tištěných archů. Výstava
v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu 6 je otevřená od pondělí
do soboty od 9.00 do 17.00 hodin.
I

(red)

Festival Jeden svět 2011 razí heslo: Vaše energie je potřeba jinde!
Třináctý ročník Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět,
který se uskuteční v Brně od
22. do 29. března, osloví letos
své diváky a divačky sloganem
„Vaše energie je potřeba jinde!“.
„Festivalovým mottem chceme
upozornit na to, kolik času všichni věnujeme nepodstatným činnostem. Přitom se stačí zajímat
o to, co se děje kolem nás a svou
energii využít spíše k tomu, aby
se věci rozhýbaly k lepšímu,“
uvedla ředitelka festivalu Hana
Kulhánková a dodala, že téma
občanského aktivismu prostupu-

je napříč všemi letošními programovými kategoriemi. K hlavním
tématům letošního ročníku patří
ožehavý fenomén korupce a velmi aktuální problematika života
seniorů a seniorek. Už tradičně
uvede festival filmy s ekologickou
a genderovou tematikou.
Jeden svět chce letos své
návštěvníky a návštěvnice
k aktivnímu postoji inspirovat
nejen filmy, ale také interaktivními úkoly, které budou přichystány v jednotlivých kinech a umožní jim na vlastní kůži něco
vyzkoušet, zažít a naučit se.
„Rádi bychom zdůraznili, kolik
toho lidé mohou dokázat třeba
i drobnými činnostmi v rámci

občanské společnosti,“ řekla
hlavní koordinátorka doprovodných akcí Iva Bartošová.
Festival pořádá v Brně Člověk
v tísni. Důležitou změnou letošního ročníku jsou nová promítací
místa. Festival pozve diváky na
filmové projekce nově do HaDivadla a Uměleckoprůmyslového
muzea Moravské galerie. Jak
doplňuje Kateřina Petrášová,
koordinátorka festivalu: „Letos
poprvé jsme navázali spolupráci
s kulturními institucemi, které
nejsou tradiční kina. Spolupráce
přinese i zajímavé projekty
v doprovodném programu.
V HaDivadle uvedeme scénické
čtení knihy Gottland z projektu

,Listování‘. Další promítací místa
zůstávají shodná s předešlými
ročníky: Sál B. Bakaly, Kino Art
a Kavárna Tro3jka.“
Festival bude zahájen 22. března
v Divadle Husa na provázku
a letos, stejně jako minulý rok,
bude součástí charitativní dražba netradičních uměleckých
předmětů. Nedílnou součástí
festivalu jsou dopolední projekce
pro základní a střední školy
s názvem Jeden svět na školách.
Po každé projekci následuje
debata s odborníkem na dané
téma. Více informací k filmům
z cyklu Jeden svět na školách

Pokračování na straně 28
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Kultura

Pokračování ze strany 27
na stránkách www.jedensvetnaskolach.cz.
Letošní Jeden svět naváže na
tradici bohatého doprovodného
programu. Na benefičním koncertě na podporu festivalu
vystoupí kapely Traband, Paramisara a další. Koncert se usku-

teční ve čtvrtek 17. března, od
20.00 v Metro Music Baru. Nebudou chybět ani výstavy
v Knihovně Jiřího Mahena,
Moravské zemské knihovně,
HaDivadle či Sálu Břetislava
Bakaly a divadelní představení.
Více informací na www.jedensvet.cz.
I
(red)

Jeden svět Brno 2011 – program
Divadlo Husa na provázku
22. 3. úterý
18.00 zahájení, dražba
20.00 Stalin. Proč ne? (Rusko) 14’
Svobodné jeviště (VB) 30’ Panelová
debata
Kino Art – velký sál
22. 3. úterý
21.00 Ve jménu rodiny (Kanada) 90’
23. 3. středa
18.30 Bez místa (Německo, Polsko) 98’
21.00 Ženy SHR (ČR) 58’ / Cz/En
24. 3. čtvrtek
18.30 Salam rugby (Nový Zéland) 62’
21.00 Plavou v tom (Švédsko) 70’
25. 3. pátek
18.30 Medvědí ostrovy (ČR) 70’
21.00 Rodinné prokletí (Švédsko) 97’
26. 3. sobota
16.30 Po dlouhé noci den (ČR) 89’
18.30 Oči tygra (ČR) 41’
Z kola ven – Co za tím je? (SR) 30’
21.00 Vodka Factory (Švédsko) 90’
27. 3. neděle
16.30 Volání (Nizozemí) 74’
18.30 ČLOVĚK V TÍSNI UVÁDÍ: Addis
a Daniel: uloupené dětství (ČR) 28’
Tři dary (ČR) 30’ Debata, projekce
pro Klub přátel Člověka v tísni
21.00 Zločinci podle zákona (Izrael) 91’
28. 3. pondělí
18.30 Proti proudu – barmští političtí vězni
(Thajsko, Barma) 74’
21.00 Prokurátor (Kanada) 90’
29. 3. úterý
18.30 Skvělá příležitost (ČR) 64’ Panelová
debata
21.00 Opakování nejoblíbenějšího filmu
brněnských diváků
Kino Art – malý sál
22. 3. úterý
20.30 Men Who Swim (Sweden) 70’
23. 3. středa
17.30 Přednáška
20.30 Freedom Riders (USA) 113’
24. 3. čtvrtek

17.30
21.00
25. 3.
17.30
20.30
26. 3.
16.00
17.30
20.30
27. 3.
17.30
20.30
28. 3.
17.30
20.30
29. 3.
17.30
20.30

Přednáška
In the Name of Family (Canada) 90’
pátek
Přednáška
Inside Disaster: Haiti (Canada) 87’
sobota
Against the Current: Burma’s Political Prisoners (Thailand, Burma) 74’
Přednáška
Grandchildren of The Cuban Revolution (USA) 60’
neděle
Přednáška
Prosecutor (Canada) 90’
pondělí
Přednáška
Stalin. Why not? (Russia) 14’
Staging a Revolution (Great Britain)
30’
úterý
Přednáška
Human Rights in China (China) 51’

Sál B. Bakaly – velký sál
22. 3. úterý
20.00 Krev v mobilech (Dánsko) 82’ Debata
23. 3. středa
17.30 Na stupních vítězů (Německo) 90’
20.00 Zločinci podle zákona (Izrael) 91’
Debata
24. 3. čtvrtek
17.30 Poručíme větru, dešti (Holandsko)
73’ Debata
20.00 Vnoučata kubánské revoluce (USA)
60’
25. 3. pátek
17.30 Poslední útočiště (Čína) 51’ Debata
20.00 Non Comm – komentovaný blok lidskoprávních a sociálních spotů (90’
26. 3. sobota
17.30 Poručíme větru, dešti (Holandsko)
73’
20.00 Naše škola (Švýcarsko) 90’
27. 3. neděle
17.30 Koupil jsem deštný prales (Švédsko)
58’
20.00 Moje reinkarnace (USA) 100’
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28. 3. pondělí
17.30 Čtvrtá revoluce – energetická
soběstačnost (Německo) 83’ Panelová debata
20.00 Vše pro dobro světa a Nošovic (ČR)
82’ Panelová debata Cz/En
29. 3. úterý
17.30 Můj únosce (Velká Británie) 82’
20.00 Muž, který sázel stromy (Kanada) 30’
Thembi (JAR) 48’ Debata
HaDivadlo
26. 3. sobota
16.00 Vernisáž k výstavě Haiti – první
a druhý pohled
16.30 Haiti – zemětřesení zblízka (Kanada)
87’ Debata, projekce pro Klub přátel
Člověka v tísni
19.00 Stalin. Proč ne? (Rusko) 14’
Pozemšťané, koho budete volit?
(ČR) 40’ Cz/En
21.00 Listování: Gottland
27. 3. neděle
FILMOVÝ MARATON
19.30 Na stupních vítězů (Německo) 90’
Non Comm – komentovaný blok lidskoprávních a sociálních spotů / 25’
Pozemšťané, koho budete volit?
(ČR) 40’
Plavou v tom (Švédsko) 70’
28. 3. pondělí
FILMOVÝ MARATON
19.30 Ve jménu rodiny (Kanada) 90’
Ženy SHR (ČR) 58’
Manželka za padesát ovcí (Švédsko)
52’
29. 3. úterý
18.00 Volání (Nizozemí) 74’
20.00 Krev v mobilech (Dánsko) 82’
Moravská galerie
– sál Uměleckoprůmyslového muzea
22. 3. úterý
20.30 Moje reinkarnace (USA) 100’
23. 3. středa
18.00 Rainmakers (Holandsko) 73’
20.30 Zachraňte Edwardse (ČR) 72’ Cz/En
24. 3. čtvrtek
18.00 Nowhere in Europe (Germany,
Poland) 98’

20.30 Evoluce 4 z revoluce – Martin Mejstřík (ČR) 57’ Cz/En
25. 3. pátek
18.00 Grandchildren of The Cuban Revolution (USA) 60’
20.30 Šitkredit (ČR) 30’ Cz/En
Z kola ven – Co za tím je? (SR) 30’
28. 3. pondělí
18.00 Autumn Gold (Germany) 90’
20.30 Není doma jako doma (Rakousko)
57’
29. 3. úterý
18.00 Thieves by Law (Izrael) 91’
20.30 Freedom Riders (USA) 113’
Nádvoří Místodržitelského paláce
27. 3. neděle
17.00–19.00 Divadlo Líšeň: Putin lyžuje
(podle Ruského deníku Anny Politkovské) 60’
Kavárna Tro3jka
23. 3. středa
18.00 Zahájení na Tro3jce, Divadlo Líšeň:
Andělé z lesa) 30’ / tlumočeno do znakové řeči
20.30 Proti proudu – barmští političtí vězni
(Thajsko, Barma) 74’
24. 3. čtvrtek
18.00 Katka (ČR) 90’ Cz/En
20.30 Růžová sárí (VB, Indie) 98’
25. 3. pátek
18.00 Kamerunský coming out (Francie)
52’
20.30 Spravedlnost pro Sergeje (Rusko,
Velká Británie) 64’
28. 3. pondělí
18.00 V krajinách ticha – Nikolaj a Ludmila
(ČR) 65’
20.30 Drnovické catenaccio aneb Cesta
do pravěku ekonomické transformace (ČR) 57’ Cz/En
29. 3. úterý
18.00 Přednáška – Nová média mění svět

Volný čas
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Sport

66. ročník mezinárodního závodu Běh Lužánkami opět v Brně
V sobotu 26. března se v městském parku Lužánky od 9.30
hodin uskuteční mezinárodní
běžecký závod Běh Lužánkami
2011.
Jeho tradice sahá až do I. poloviny minulého století. „V loňském
jubilejním ročníku se na start
postavilo celkem 370 běžkyň
a běžců z devíti zemí světa v 18
věkových kategoriích. Hlavní
závod v běhu mužů – vytrvalců
na 8000 metrů vyhrál polský
vytrvalec Jakub Burghardt za
23:19 před maďarskými mílaři

Miklós Táborem (24:07) a László
Tóthem (24:08). Kvalitně obsazené pole elitního závodu se očekává i letos. Traťový rekord má
hodnotu 23:03 a drží ho dnes již
trojnásobný vítěz Burghardt
z roku 2008,“ řekl ředitel závodu
Ing. Karel Walter.
Letošní 66. ročník bude tradičně
měřen elektročasomírou s čipovým systémem. „Závod je určen
především výkonnostním běžcům, zúčastnit se však může
každý bez rozdílu věku a výkonnosti. Zveme závodníky a diváky, aby pomohli vytvořit správ-

nou atmosféru lužáneckého
běhu,“ dodal Walter. Závod se
uskuteční převážně na asfaltovém povrchu za každého počasí, tradiční zázemí bude vytvořeno v SVČ Lužánky.
Záštitu pro letošní ročník poskytnul starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Tradiční brněnský závod pořádá
atletický klub AC TRACK & FIELD
Brno ve spolupráci s Agenturou
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Walter. Oficiální webové stránky
závodu jsou www.behluzankami.cz. Jsou zde aktuální informace, výsledky, fotografie či informace o historii běhu.
I
(red)

Akci

podporuje

Volný čas

Krátce
Hledáme bývalé členy
a členky!
11. Pionýrská skupina Vlci
z Brna-Žabovřesk hledá svoje
bývalé členy a členky od roku
založení 1964 až do součas nosti! Pokud máte zájem o každoroční zaslání pozvánky na
setkání u příležitosti výročí založení skupiny, kontaktujte prosím
Moniku „Žabárnu“ Procház kovou buď telefonicky (tel.

773 527 503) nebo e-mailem
(zabarnicka@centrum.cz). Nejbližší setkání se koná v pátek
1. 4. 2011. Těšíme se na vás!
Více informací ze současného
života skupiny najdete na
www.vlcibrno.cz.

Rezekvítek zve
do lomu v Mokré!
V sobotu 26. března, sraz na
zastávce busu č. 701, Hostěnice – kasárna v 13.10 (odjezd ze
zast. Úzká, 12.38). Lomy čím dál
výrazněji proměňují naši krajinu.
Zajímá vás, co se s těmito místy
po ukončení těžby děje? Přijďte
se aktivně zúčastnit výsadby

malých dubů, která probíhá
v rámci rekultivace tohoto
vápencového lomu. Po výsadbě
se vydáme na exkurzi do ostatních částí lomu. Součástí bude
výklad o těžbě i rekultivacích.
Více informací a předběžné přihlášky na e-mailu: karla@rezekvitek.cz, tel.: 775 580 205.

Vítání jara s Lipkou
26. března – sobota
Dopolední výlet 26. března
se soutěžemi pro rodiny s dětmi
na téma jaro a změny v přírodě.
Během dopoledne se účastníci seznámí s jarními zvyky
a vyzkoušejí si několik tradičních

jarních her z českého venkova.
Nebude chybět ani kuličkiáda.
Více na: 541 220 208, www.lipka.cz/rozmarynek.

Recyklované
velikonoční tvoření
s Lipkou
Dne 26. března si technikou
košíkářského pletení z papírových ruliček vytvoříte barevnou
ošatku ve tvaru slepičky nebo
zajíčka, kterou můžete použít
jako velikonoční dekoraci. Více
info na lipka.cz/lipova.

20 LET KLUBU

březen 2011
pondělí 7. března, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!

pátek 25. března, 8.00 – 22.00 hod.
FESTIVADLO

úterý 8. března, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!

sobota 26. března, 8.00 – 22.00 hod.
FESTIVADLO

středa 9. března 10.15 a 14.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
čtvrtek 10. března 9.30 a 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu
pátek 11. března, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu
sobota 12. března, 9.30 hod.
Broučci
sobota 19. března, 15.30 hod.
Bořík a spol.
PREMIÉRA
pondělí 21. března, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

neděle 27. března, 8.00 – 22.00 hod.
FESTIVADLO
pondělí 28. března, 9.00 – 13.00 hod
ZUŠ Pavla Křížkovského (pronájem)
úterý 29. března, 8:30 a 10:15 hod.
Hudba v Čechách, Češi v Hudbě
DERNIÉRA!
středa 30. března, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy
čtvrtek 31. března, 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy

úterý 22. března, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.
středa 23. března, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.
středa 23. března, 19.00 hod.
Na křídlech české poezie
čtvrtek 24. března, 8.30, 10.15 a 19.00 hod.
Čarodějův učeň

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

březen 2011
úterý 8. března v 19.30 hod.
Lucie FALTÝNKOVÁ – Petra „Šany“
ŠANCLOVÁ – Luboš JAVŮREK
Písničkářský večer

středa 30. března v 19.30 hod.
SAKRAPES + Míša LEICHT (COP
Plzeň)
Bluegrassový večer

středa 9. března v 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu

čtvrtek 31. března v 19.30 hod.
NEW GLASS BAND + EARLY TIMES
Folkgrass

čtvrtek 10. března v 19.30 hod.
GROOVEY: Adam KUBÁT & Pavel
KŘIVÁK
Folkrockový večer

Změna programu vyhrazena!

úterý 22. března v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
PEARL JAM – přežili Nirvanu
i Soundgarden
Pozor! Vstupenky na tento pořad pouze
v Klubu - v den konání akce od 17 hod.
středa 23. března v 19.30 hod.
NEBEND
Zhudebněná poezie, křesťanský folk.
čtvrtek 24. března v 19.30 hod.
231. Večer P.T.O.:
OZVĚNA a hosté
úterý 29. března v 19.30 hod.
AG FLEK
Legendární folkrocková kapela
v původní sestavě a s novým
repertoárem!

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

' Ć WVN ëNOXE)2 17É1$
pořádá v DM Juventus na Stamicově ulici č.11 v Brně-Kohoutovicích

ZÁPIS DO KURZŮ PLAVÁNÍ
– pro děti od půl roku do tří let – s mámou nebo tátou
– pro děti od tří do šesti let – samostatně
– učíme se plavat
Plaveme v neveřejném bazéně s vodou teplou 31 stupňů. Po plavání je k dispozici hernička.
Bližší info a přihlášky na telefonním čísle 604 231 584 nebo mailem malavlnka@seznam.cz

POÍTAOVÉ
SLUŽBY
odvirování,
instalace, servis PC
Tel.: 728 041 247
www.netmasters.cz
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nejlepší obchod mého života

Prodejna Digibosss.cz
Pod Kaštany 12, Brno
tel.: 515 539 500

Otevřeno
Po–Pá 8–17

Notebook
Samsung R530
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)

(včetně DPH

– Procesor Intel 2.0GHz, HDD 320GB
– LCD displej 15.6“ HD
– WiFi, webkamera, HDMI
– Windows 7 Home Premium CZ
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