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městská část

zpravodaj

osobnost měsíce
Za osobnost tohoto měsíce jsme zvolili našeho
v současné době nejlepšího a také nejpopulárnějšího motocyklového závodníka, brněnského rodáka Karla Abrahama. V minulém
měsíci oslavil svoji „americkou plnoletost“
a v těchto dnech se již plně připravuje na letošní seriál mistrovství světa. Poprvé ve své
kariéře bude reprezentovat Brno a Českou
republiku v prestižní třídě MotoGP. Pokud
nejste motoristickými fandy, tak vězte, že je
to ta nejsilnější kubatura. Královská třída.
Formule jedna mezi motocykly.
Pokračování na str. 28
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Práce domovníků na Brně-střed se osvědčila
Správa nemovitostí městské části Brno-střed, p.o., před necelým půl rokem zavedla funkci domovníka. V současnosti jich je
kolem čtyřicítky a výsledky jsou pozitivní.
„Správce má prostřednictvím svých ,spojek‘
v jednotlivých domech větší přehled o aktuální
situaci a může tak operativně reagovat na
vzniklé problémy. Rovněž ušetří část nákladů,
z čehož budou mít v konečném důsledku užitek zejména sami nájemníci. Správce bude
moci více investovat do oprav a údržby svěřených domů a úspora na službách se přímo
projeví ve snížených nákladech každoročně
vyúčtovávaných nájemcům bytů,“ vysvětlila
výhody domovníka v domě ředitelka Správy
nemovitostí MČ Brno-střed Bc. Marie Hanáková.
Domovníci jsou motivováni malou slevou na
nájemném, především ale snahou o zlepšení
Zveme občany na
4. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu dne

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

životních podmínek v domě, kde trvale a většinou již mnoho let žijí. Ve velkých objektech
určených pro sociální bydlení jsou domovníci
zaměstnáni na plný úvazek v rámci výkonu
veřejně prospěšných prací.
Mezi základní povinnosti domovníka patří
drobná údržba, jako je výměna prasklé žárovky, vypínače, drobná oprava zámku nebo jiného vybavení společných prostor. Větší závady
nebo akutní problémy pak ohlásí správci
objektu. „Rychlost takového oznámení, zejména u zjištěných černých odběrů energií nebo
vloupání do uvolněných bytů, umožní správci
okamžitě zasáhnout a předejít tak případným
velkým škodám na majetku obce i samotných
nájemníků a uživatelů bytů,“ vysvětlila Hanáková.
Domovník také dbá na řádné užívání prostor
chodeb, dvorů, pavlačí a sklepů a zejména
na dodržování pořádku. Sklepy a dvory zanesené domovním odpadem jsou nikdy nekončícím příběhem domů s problémovými nájemníky. „Jsou-li pro některé obyvatele ušetřené
kroky k popelnici tak důležité, že před pořádkem upřednostní soužití s několika druhy zvíPokračování na straně 8
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i město Brno mají loňskými
prosincovými zastupitelstvy schválené rozpočty
pro letošní rok. I přes to, že
doba větším investicím
nepřeje, se nám prostřednictvím brněnského rozpočtu podařilo najít finanční prostředky pro
několik projektů. Kromě jiného tak v letošním
roce počítáme s rozšířením kapacity pro
výuku na ZŠ Bakalovo nábřeží, opravou
tělocvičny na ZŠ nám. Míru, dostane se
také na Hroznovou, sportovní hřiště pak
vyroste vedle školní budovy na Úvoze, zateplovat budeme na Horní. Modernizovat
budeme i naše sportoviště. Halu na Úvoze
čeká mimo jiné oprava šaten, koupaliště na
Kraví hoře přípravné práce na projektu
zamýšleného wellness centra a dětské
zóny. Nové dětské hřiště pak vyroste v parku
u Pavilonu Anthropos. A ve spolupráci
s městem a městskou firmou Brněnské
komunikace, a. s., pak připravujeme konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení parkování
v centru. Zahájení výstavby parkovacího
domu na Kopečné bude jedním z prvních.
Připravujeme velikonoční trhy na nám. Svobody i řadu menších akcí pro děti, rodiny
i seniory. I nadále se tak budeme snažit
naplňovat leitmotiv naší radnice: Brno-střed,
pestrý život v centru dění. Pokud možno
příjemné zimní dny Vám přeje

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Stalo se v naší městské části

Plavecké závody O pohár Svrateckého údolí proběhly
v plaveckém areálu na Kraví hoře v předvánoční atmosféře

Dne 21. prosince loňského roku
se v bazénu na Kraví hoře uskutečnil již 7. ročník závodu,
který je určený starším žákům
základních škol městských
částí, kterými protéká řeka
Svratka.
Tohoto setkání, které je určeno
pro žáky základních škol ve věku
od 12 do 15 let, se pravidelně
zúčastňují také handicapované
děti. Všichni společně potom soutěží v plaveckých disciplínách
50 m volný způsob, 50 m prsa,
50 m znak a štafeta 4x50 m volný
způsob. Specialitou těchto plaveckých závodů je velmi oblíbená
štafeta 4x25 m na lehátkách. Každoroční je také účast dospělých
při štafetových závodech na
4x50 m a 4x25 m na lehátkách,
kteří reprezentují svoji městskou
část.
Krátce po slavnostním zahájení
se naplno rozběhla smršť rozplaveb a finálových závodů a hned
od prvních soubojů zavládla
v areálu Kraví hora bouřlivá atmosféra a mohutné povzbuzování
plavců v bazénu. Skvělá atmosféra gradovala nejen při finálových závodech jednotlivců i štafet,
ale také krátce před 12. hodinou,
kdy se připravovali na svůj závod

dospěláci městských částí. Všichni žáci stáli kolem bazénu a fandili
svým favoritům dospělákům stejně usilovně, jako dospělí fandili
a pomáhali svým svěřencům celý
den.
„Již tradičně bývají do soupeření
s časem přizváni i tělesně postižení plavci našeho sdružení.
Závod charakterizovala předvánoční atmosféra pohody, snad
proto se našim závodníkům jejich
výkony dařily, někteří dokonce
překonali svoje osobní rekordy.
Největším úspěchem bylo probojování se do finále třináctileté
Michaely Phillipi, která navzdory
handicapu dětské mozkové obrny
dokázala porazit řadu soupeřek
bez postižení. Není divu, Míša se
plavání věnuje už od svých 2 let
a v letošním roce obhájila první
příčku v žebříčku Českého poháru v plavání tělesně postižených
v kategorii žáci a díky svým výkonům byla vyhlášena mezi třemi
nejlepšími handicapovanými
sportovci města Brna,“ uvedla
Marta Vojáčková z občanského
sdružení KONTAKT bB.
Při slavnostním ukončení se rozdalo mnoho medailí, pohárů, cen
a odměn, diplomů a pamětních
listin nejúspěšnějším plavcům.
Nejdůležitější byla však přátelská
atmosféra. Letos se kromě tradičního komentování celých závodů
ředitelem Michaelem Svobodou
v roli moderátora představil také
Martin Polášek, trenér z SK Kociánka Brno.
Hned po předání medailí se
výprava plavců KONTAKTU bB
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rozjela do Řečkovic, kde pro ně
byl připraven závod Pohár brněnských nadějí, který sdružení tradičně v závěru kalendářního roku
připravuje jako test nabytých
dovedností v prvním plaveckém
trimestru. Na startu se sešlo 36
plavců včetně nejmladších do 7
let, pro které byl určen vložený

závod na 25 m. Ostatní se pustili
do zdolávání 50 m tratí volným
způsobem a v závěru se všichni
společně pobavili při netradičních
štafetách. V hlavní kategorii do 15
let se podařilo zvítězit opět Míše
Phillipi, vedlejší kategorii vyhrála
Veronika Žaludová.

(red)

Stalo se v naší městské části

Tradiční zenovou zahradu připomíná nové taneční studio

V centru města v Botanické ulici 53a v budově komplexní
regenerace Cekore vyrostlo
nové pohybové studio zaměře-

né na exotické tance, cvičení
a speciální program pro těhotné.

Studio ZEN nabízí speciální kurzy pro širokou veřejnost a možnost hlídání dětí pro maminky
s dětmi.
Zájemci mohou navštívit třeba
orientální, perský nebo indický
tanec, aniž by měli předešlé zkušenosti. Profesionální lektorky
povedou krok za krokem těmito
mystickými tanci, které jsou dnes
ve světě velmi populární a jejichž
prvky se objevují v choreografiích slavných tanečníků a zpěvaček.
Lekce orientálního tance jsou připravené jak pro mladé dívky, které
mohou postoupit do profesionální
taneční skupiny, tak pro ženy ve
středním věku, které chtějí tančit
jen pro radost. Ve studiu je také
připravena kavárna & čajovna,

vizážistické studio, víkendové
akce a přednášky nejrůznějších
témat. Jednou za rok je na podzim
pořádán jediný mezinárodní festival orientálních tanců „Tales of
Sahara“ v Brně.
Studio ZEN je útulné pohybové
studio, zařízené ve východním
orientálním stylu v přírodních
barvách, tak jak je zvykem pro
„ašrámy“, tedy meditační centra
v zemích Orientu. Studio připomíná tradiční „zenovou zahradu“, prostředí, které zklidňuje
mysl a stává se tak oázou klidu
v centru města. Informace a rozvrh na www.zenovestudio.cz,
775 672 203 studio@zenove studio.cz.


(red)

Nové mateřské centrum na Václavské zve na posezení i semináře

Dne 18. ledna proběhlo oficiální
otevření mateřského centra ve
Václavské ulici 6, vchod č. 5.
V centru na zájemce čeká herna

s dětským koutkem, přebalovací
pult, ohrádka, pohovka pro snadné nakojení dítěte, posezení pro
rodiče, cvičení s dětmi, bleší trhy

nebo semináře pro rodiče. Zázemí tvoří malá kuchyňská linka
s lednicí, mikrovlnkou, varnou
konvicí. Ve výbavě nechybí ani

dětské nádobí a jídelní židličky.
Vstup do herny je dobrovolný.
Více na www.materskecentrum (red)
brno.cz.
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Stalo se v naší městské části

Druhý ročník Plesu před oponou rozhýbal Mahenovo divadlo

Na druhý ročník Plesu před
oponou, který se konal v Mahenově divadle 15. ledna, zavítala
Bára Munzarová, fotograf
Jadran Šetlík, miss ČR roku
2004 Jana Doležalová nebo
cestovatel Jiří Kolbaba.
Hosty přivítal moderátor Marek
Eben. Do půlnoci se v programové části střídali umělci Národního
divadla Brno s Monikou Absolonovou a Sašou Rašilovem, kteří
ve dvou vstupech předvedli své
taneční umění. Úvod večera měl
patřit Evě Urbanové. Operní zpěvačka však onemocněla. Pozvání
přijal vynikající slovenský operní
pěvec Miro Dvorský, který Ples
před oponou otevřel.
K tanci hrál orchestr Janáčkovy

opery s mexickým dirigentem
José Areánem, který na plese
zůstal i přes půlnoc a také si
posléze s gustem zatančil.
Stejně jako vloni se před půlnocí
konala charitativní dražba. Marek
Eben se svými asistentkami nejprve nabídl kalendář miss ČR
2004 Jany Doležalové s vyvolávací cenou 5000 Kč. Konečná
částka se vyšplhala na 27 000.
Posléze dražba nabírala neuvěřitelné obrátky a celková suma
aukce nakonec činila 699 000
korun. K vydražení bylo např. kolo,
dvě exkluzivní a běžně neprodejné vstupenky na mistrovství světa
v hokeji do lóže pro VIP, perlový
náhrdelník s jedenaosmdesáti
tahitskými perlami, dámské hodiny, exkluzivní postel pro dva

a také vyhotovení fotografického
portrétu v podobě obrazu na plátně předním českým fotografem
Jadranem Šetlíkem. Největší
a opravdu napínavé drama se
mezi hosty událo právě o posledně jmenovanou nabídku – portrét
vyhotovený Šetlíkem, jehož vydražená cena přesáhla 140 000
korun a Marek Eben, byť velmi
zkušený moderátor, musel velice
hbitě reagovat na jednotlivé
nabídky.
Šek na celkově vydraženou sumu
převzala ředitelka Občanského
sdružení Práh Blanka Veškrnová
se slovy, že se bála, že o dražbu
nebude velký zájem, protože lidé
většinou pomáhají dětem, ale
dospělým lidem moc ne, obzvláště pak ne těm duševně nemoc-

ným. Výsledek více než předčil
její očekávání.
Po půlnoci patřilo jeviště zahraničním hostům. Hned první z nich
temperamentní Lou Bega naplnil
taneční parket do posledního místa, takže se stávalo, že ojedinělé
páry tančily i mezi stoly. A některé
i přímo vedle zpěváka. Poté
nastoupil Miro Žbirka a část věnovanou zahraničním hostům uzavřela Sandra s hity Maria Magdalena, Hi, Hi, Hi, Hiroshima. Po třetí
hodině hrál k tanci, stejně jako
před půlnocí, B Side Band a zpívala Tereza Černochová.
Hosté druhého ročníku Plesu
před oponou, Reprezentativního
plesu města Brna, se bavili až do
ranních hodin.

(red), foto: J. Hallová

Brno pokřtilo největší taneční centrum v České republice
Centrum Tance ve Václavské
ulici 6 nabízí jedenáct tanečních sálů. Může se tak rovnat
podobným zařízením v západní Evropě. Slavnostní přestřihnutí pásky proběhlo ve středu
12. ledna.
Příjemnou atmosféru slavnostního otevření podtrhlo několik
tanečních vystoupení a ukázkových výukových lekcí. Krásy
orientálního tance předvedla
vítězka loňské celostátní soutěže
MISS ORIENT 2010 Milena
Vyparinová ve své finálové choreografii. Následoval street dance
v podání taneční skupiny Kwertz
pod vedením lektorky Lucky
Morávkové a na závěr vystoupil
Roman Gemrot v ukázce capoeiry. K zajímavostem dne patřila

mimo jiné také možnost prohlédnout si sál určený k výuce pole
dance, což je tanečně gymnastická disciplína u tyče.
Brno je jedna z prvních lokalit,
kde Centrum Tance otevřelo
taneční kurzy. První taneční sál
zde byl otevřen v roce 2004. Centrum Tance se specializuje na tzv.
rekreační tanec, tedy taneční kurzy pro širokou veřejnost. Takový
způsob trávení volného času je
hlavně pro ženy zajímavou alternativou k fitcentrům a aerobiku.
Tanec je výbornou formou relaxace. Je přiměřeně fyzicky náročný a udržuje lidskou psychiku
v dobré kondici.
„Jsem velmi rád, že se nám v Brně
povedla realizace tak velkého
tanečního studia. Brno je příjemné město, které podporuje kulturu
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a rekreačnímu tanci se zde skvěle
daří. Přeji všem tanečníkům a příznivcům tance, aby jim prostor
dobře sloužil,“ řekl Tomáš Schel,

ředitel Centra Tance, který vlastnoručně pokřtil prostor lahví sektu.

(red)

Informace z radnice

Zastupitelstvo městské části Brno-střed schválilo rozpočet pro rok 2011
Městská část Brno-střed sestavuje každoročně svůj rozpočet
jako jeden ze základních dokumentů. Rozpočet na rok 2011
byl schválen na zasedání Zastupitelstva 15. prosince loňského roku.
Předtím jej projednával Finanční
výbor, Rada městské části a od
25. listopadu loňského roku byl
návrh rozpočtu řádně zveřejněn
na úřední desce a na webových
stránkách radnice.
Rozpočet na rok 2011 počítá
s celkovými výdaji ve výši 421
mil. Kč, z čehož 355 mil. Kč tvoří
příjmy roku 2011 a 66 mil.Kč ušetřené peníze z minulých let. Provozní výdaje činí 306 mil. Kč.
Významná část financí míří ke
školám, školkám, školním jídelnám, Sportovnímu a rekreačnímu
areálu Kraví hora, pod něhož spadá veřejné kluziště na Nových
sadech a hokejový stadion na
Úvoze, a ke Kulturnímu a vzdělávacímu středisku „U Tří kohoutů“,
tak zvané „Kávéesce“. Ta spravuje
divadlo Polárka, klub Leitnerova
a Centrum volného času Botanka.
Celkově přibude na kontech výše
uvedených organizací 67 mil. Kč.
Velmi významný obnos (33,5 mil.

korun) míří na letní a zimní čištění
chodníků. Na údržbu veřejné zeleně připadne 21,5 mil. Kč. Nezapomnělo se ani na svoz a údržbu
odpadkových košů (4,8 mil. Kč)
nebo úklid psích exkrementů
a starost o psí výběhy (2,2 mil.
korun). Opravena bude kašna na
Komenského náměstí před
Janáčkovou akademií múzických
umění. Schválený rozpočet pro
rok 2011 počítá s částkou 74,2
mil. Kč pro výdaje na platy zaměstnanců. V té jsou zahrnuty
i odvody na sociální a zdravotní
pojištění, které musí každý zaměstnavatel odvádět nad rámec hrubých mezd svých zaměstnanců.
Pro srovnání – schválený rozpočet roku 2009 činil 76,4 mil. Kč,
v roce 2010 to bylo 76 mil. Kč.
Na investice připadne 115 mil.Kč.
111 milionů míří na investice do
bytových domů (např. na výstavbu
bytového domu Kopečná–Studánka), zbytek zejména do oblasti
školství. V průběhu roku se počítá
se zapojením dalších finančních
zdrojů. Půjde mimo jiné o 5 mil.Kč
na rekonstrukci sociálních zařízení a vodovodu na ZŠ a MŠ nám.
28. října, 5 mil. Kč na odstranění
vlhkosti tělocvičny na ZŠ nám.
Míru, 4 mil.Kč na vybudování ven-

kovních učeben na ZŠ Bakalovo
nábřeží. Na zimní stadion na ulici
Úvoz zamíří za účelem odvlhčení
2,8 mil.Kč. Nelze zapomenout na
výstavbu dětského hřiště u pavilonu Anthropos (1,8 mil. Kč).
Rozpočet počítá také s podporou
neziskových organizací. Na transfery nejrůznějším subjektům (volnočasové aktivity dětí a mládeže,
kulturní akce, tělovýchovná činnost apod.) je vyčleněno 715
tis. Kč. Oproti rokům 2009 a 2010

tak dochází k nárůstu o 105
tis. Kč.
Kromě základního rozpočtu spravuje městská část také obecní
bytové domy. Výnosy a náklady
bytového hospodářství dosahují
částky 253 mil. Kč.
Schválený rozpočet lze nalézt na
stránkách www.stred.brno.cz
v části Finance a investice.


(red)

Věděli jste?
• Městská část Brno-střed má půjčeno pouze 5,2 mil. Kč.
Nesplacená část půjčky tak představuje pouze o něco málo
více než 1 % ročních příjmů městské části. Navíc jde o půjčku
na výstavbu domu s pečovatelskou službou na Hybešově ulici,
která je poskytnuta ze strany města bezúročně. Brno-střed tak
neplatí ani korunu úroků.
• Rozhodující část příjmů Brna-střed tvoří příjmy postoupené
městem Brnem, o jejichž výši rozhodují zastupitelé města.
V roce 2011 dosahují tyto příjmy výše 203 mil. Kč – 57 %
celkového objemu příjmů.
• Výdaje městské části Brno-střed představují zhruba 6 500 Kč
na jednoho obyvatele (nepočítáme-li obyvatele hlášené na
úředních adresách Husova a Dominikánská).
• Obec platí daň sama sobě a nikoliv státu – konkrétně se jedná
o daň z příjmů právnických osob, která je výdajem i příjmem
obce.

Struktura příjmů MČ Brno-střed dle schváleného rozpočtu pro 2011
Poplatek za provozovaný
VHP a VLT

40

Poplatek za užívání
veřejného prostranství

27

Poplatek ze vstupného

6

Ostatní daňové příjmy

15

Příjmy z pronájmu majetku

10

Ostatní nedaňové příjmy

9

Příjmy postoupené městem 203
Odpisy z bytového
hospodářství
Celkem

45
355

VHP – výherní hrací přístroj
VLT – výherní loterijní terminál
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Rozhovor

Eva Jiřičná: Risk je v architektuře nutný. Jinak se všechno zastaví
Palác Heršpická není
prvním projektem v Brně,
na kterém se podílíte. Jak
se vyvíjejí ty ostatní?
Spolupracuji na projektu rekonstrukce hotelu Avion. Projekt je
hotový a v současné době klient
čeká na výsledek žádosti o evropské dotace, který by měl být znám
do konce února tohoto roku. Dále
jsem s kolegy naší kanceláře
AI-DESIGN pracovala na studii
zvýšení budovy Tomáše Bati (první
Baťův mrakodrap v Brně, známý
pod názvem obchodní dům Centrum, pozn. red.) Pokud jde o Palác
Heršpická, je to asi rok, co nás
investoři požádali, abychom se na
projekt podívali.

Jak postupuje plánovaný
polyfunkční komplex s asi
350 bytovými jednotkami
na ulici Veveří?

Profil
Eva Jiřičná se narodila v roce
1939 ve Zlíně v rodině architekta.
V roce 1962 ukončila studium
architektury na Českém vysokém
učení technickém v Praze, obor
architektura, potom Akademii
výtvarných umění v ateliéru Jaroslava Fragnera. Od roku 1967 pracovala v pražském ÚBOKu. V létě
1968 odjela na stáž do Londýna,
ale české úřady jí zabránily
v návratu. Nastoupila v Ateliéru
Louis de Soisson, kde projektovala přístav v Brightonu. Pak
začala spolupracovat se známým
architektem Richardem Rogersem. Ve Velké Británii v roce 1973
získala diplom na Royal Institute
of British Architects. V roce 1990
byla jmenována čestnou členkou
Royal College of Art a v roce 1996
čestnou členkou Royal Incorporation of Architects in Scotland.
V roce 2000 jí byl udělen čestný
doktorát na Southampton Institute a na Vysokém učení technickém v Brně. Třináct let učila na
Vysoké škole uměleckoprůmyslo-

Světově uznávaná architektka
Eva Jiřičná navrhla nejvyšší
budovu v České republice. Má
stát v Brně na ulici Heršpická.

vé v Praze. Ateliér Eva Jiricna
Architects (EJA) se sídlem v Londýně založila v roce 1984. Pracovala na interiérech londýnských
a newyorských módních obchodů, butiků (Boss, Kenzo, Joseph,
Vidal Sasoon), klubů a restaurací,
známé jsou její konstrukce
a schodiště ze skla a oceli. Od
roku 1990 působí i v České
republice, kde má v Praze vlastní
architektonické studio AI Design.
Je autorkou Oranžérie v Královské zahradě na Pražském hradě,
navrhovala interiéry v Tančícím
domě či novém sídle Britské rady.
K dalším pražským realizacím se
řadí hotel Josef, rekonstrukce
hotelu Maximilian a přestavba
kostela sv. Anny na Starém Městě, zajímavé je i univerzitní a kongresové centrum ve Zlíně. Zasedá v mezinárodních porotách.
V roce 2007 byla předsedkyní
mezinárodní komise vybírající
projekt stavby nové budovy
Národní knihovny na Letné.

Plánovaný projekt přijela představit 14. ledna do Společenského sálu městské části Brno-střed.
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Tam jsme měli problém s hygieniky, protože se obávali, že na jedné straně zástavby by příliš velký
hluk nebyl vhodný pro byty.
Navrhli jsme ale několik způsobů
řešení a nakonec jsme příslušná
povolení získali, takže projekt má
snad naději.

Když poprvé dojedete na
místo plánované stavby,
čím to všechno začíná, co
je nejdůležitějším
prvotním faktorem, jsou to
třeba výhledy do okolí?
Opravdu těžko se to vysvětluje.
Moje maminka vždycky říkala, že
když někdo zahraje Beethovenovu symfonii, tak tříleté dítě pozná,
že se jedná o zvuk, šestileté dítě
už dokáže říct, že je to hudba,
a tak dále a až hudebník pozná,
že se jedná o Beethovenovu symfonii a hraje ji ta a ta filharmonie,
v tomhle případě společnost HSInvestment. Čím je člověk starší,
začíná mít posuzování pozemku
velké množství různých aspektů.
Čerpá tak ze svých chyb. Mladý
člověk se zabývá tím, jak udělat
krásnou budovu. To je sen každého architekta. Když si tolikrát spálí
prsty, začne uvažovat detailněji
o okolí stavby, jak bude vypadat
z příjezdové komunikace, odkud
bude vidět, zda je budova vhodná
pro své okolí, začne zvažovat
topografickou konfiguraci. To

všechno je víceméně podvědomá
činnost. Je potřeba se na projekt
dívat ze všech hledisek dohromady. A pak si sednu před kus papíru
a začnu své myšlenky analyzovat,
přenesu na papír všechny vizualizace a formace, které si mozek
postupně ukládá. Teprve poté je
možné logicky korigovat všechny
skutečnosti. První popudy jsou
tedy více méně impulzivní.

Jaké dojmy jste si
odvezla, když jste poprvé
navštívila místo, kde by
měl stát Palác Heršpická?
Přijela jsem sem předtím, než se
začaly vytvářet hmotové studie.
Moji kolegové z AI Design zde už
ale byli přede mnou. Společně
jsme se pak dívali na celé okolí,
pamatuji si, že bylo strašné horko
a opravdu jsme padali únavou, ze
všeho sálalo velké teplo. Přemýšleli
jsme proto, jakým způsobem celou
plochu zlidštit. Bylo jasné, že když
se postaví nová budova, vznikne
i další parkoviště, a to celé bude
zdrojem dalšího tepla.

Co by mělo být hlavní
dominantou plánované
budovy?
Celá stavba má v půdoryse velké
množství čtverečních metrů. Naším
úmyslem bylo budovu ztvárnit tak,
aby vypadala zajímavě tím, jak se
mění světlo a prolínají se tvary. Aby
to celé nepůsobilo jako stěna. S tím
se setkávám neustále, nemám
ráda maximalizaci tvarů. To bylo
typické pro komunistickou architekturu, když se stavěly megabloky.
Předimenzované budovy vznikají
ale i v moderní architektuře. Měřítkem takové stavby ovládají celé
okolí. Tvar květiny, který jsme
navrhli pro Palác Heršpická, takový
není. Při pohledu na něj se nedíváte
na rovnou stěnu, ale na něco, co
se neustále mění. Domníváme se,
že i volbou vhodné fasády se nám
podaří, aby se pro vnějšího pozorovatele při pohledu na budovu
neustále něco měnilo. Průhledem
do vnitřku budovy docílíme jakési
symbiózy s vnějším prostředím,
dojde k vizuální komunikaci lidí
uvnitř s lidmi venku.

Získala jste řadu čestných
doktorátů a profesur,
působila jste i 13 let jako

Rozhovor / Informace z radnice

a budou se opakovat tvary, vzory a nikam se neposuneme
profesorka architektury na
Vysoké škole
uměleckoprůmyslové
v Praze. Co vám přináší
kontakt se studenty?
Když to takhle říkám, zní to strašně hloupě, ale člověk tím, že stárne, ztrácí odvahu. Protože prsty
si spálíte na každém kroku v průběhu několika let. A je potřeba se
studenty pracovat, abyste zpátky
získala odvahu riskovat. Myslím,
že to byl Oscar Wilde, který řekl,

že největším riskem v životě je
neriskovat. Ale risk je v architektuře nutný. Jinak se všechno
zastaví a budou se opakovat tvary, vzory a postaví se něco, co už
se postavilo padesátkrát předtím
a nikam se neposuneme.

Žijete mezi Londýnem
a Prahou, zároveň své
projekty máte po celém
světě. Jak často létáte
a jak dlouho jste na
jednom místě?

V podstatě cestuji ráda. Někdy
se to ovšem nahromadí tak, že
třeba před Vánoci jsem byla
během dvou týdnů v Bangkoku,
Monaku, Tel Avivu, New Yorku
a v Praze. To už si připadám trošku jako blázen, jelikož nikdy
nemám čas se na něco soustředit, protože trávím většinu času
v letadle. Jsem moc ráda, když
se mi někdo ozve třeba z Monaka, ale nejsem schopná pracovat
na projektu, dokud vše nevidím
na vlastní oči. Takže se zkrátka

občas dostanu do situací, které
už jsou tak říkajíc limitní.

Kam teď z Brna míříte?
(rozhovor vznikal 14. 1.,
pozn. red.)
Jedu do Zlína na koncert Filharmonie Bohuslava Martinů, na který se moc těším, protože poprvé
uslyším akustiku koncertního sálu
v Kongresovém centru, které
jsme dokončili v loňském roce
(slavnostní otevření proběhlo 29.
září 2010, pozn. red.)

Jak jste strávila vánoční
svátky?
Poprvé jsem byla na Vánoce
u své sestry v Praze, ta ale bohužel onemocněla a odjela na chalupu, takže jsem zůstala tři dny
v Praze prakticky sama (smích).
To pochopitelně přeháním, v Praze mám mnoho známých a přátel,
takže sama jsem nebyla. Jen to
setkání se sestrou nějak nevyšlo.

Předchozí Vánoce jste
tedy byla vždy v Londýně?
Ano. V Londýně žiji 42 let, z čehož
22 let jsem nemohla do Prahy, je
tedy pochopitelné, že jsem si tam
vytvořila okruh svých přátel. Ale
v České republice mám stále své
kamarády z dětství a kolegy,
s nimiž spolupracuji.


(red)

Radnice městské části Brno-střed umožnila prezentaci projektu
„Palác Heršpická“, který navrhla architektka Eva Jiřičná
Ve Společenském centru radnice městské části Brno-střed
14. ledna proběhla prezentace
projektu „Palác Heršpická“.
Nejvyšší plánovanou budovu
v České republice navrhla světově proslulá architektka Eva
Jiřičná.
„Palác Heršpická považujeme
za velmi ambiciózní projekt.
Jsme rádi, že jsme pro jeho
představení orgánům státní
správy a samosprávy mohli nabídnout prostory naší radnice.
A jsem také rád, že jsem se

mohl osobně s paní Jiřičnou setkat a nechat si vysvětlit základní principy, z nichž při své
práci vycházela,“ řekl starosta
městské
části
Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka. Podle něj je
primárně nutné, aby investor
nepodcenil komunikaci s úřady
a s městem. „Jenom tak bude
možné zvládnout problémy
s výškou budovy, s výškovým
zónováním, ale také třeba
i s dopravou a odkanalizováním
území,“ dodal.
Projekt Paláce Heršpická je
v současné době ve stádiu kon-

ceptu studie. Investor získává
předběžná stanoviska dotčených orgánů, aby pak mohla být
zadána dokumentace pro
územní řízení. Budova o výšce
117 metrů by měla mít 35 pater,
přičemž přibližně 80 % prostor
připadne na kancelářské plochy,
20 % pak na byty, obchody
a odpočinkové prostory. Investicí ve výši tři a půl miliardy
korun by mohlo vzniknout deset
až patnáct tisíc nových pracovních míst. Investorem stavby je
společnost HS-Investment s.r.o.
Práce na projektu jsou koordi-

novány s dalšími chystanými
stavbami v oblasti – konkrétně
se jedná o AZ Tower a H-park.
Projektování Paláce Heršpická
není jedinou aktivitou Evy Jiřičné na území městské části
Brno-střed. Brňané například
využívají jí navrženou lávku pro
pěší na Kolišti a dle jejího projektu se chystá stavba domů
mezi ulicemi Veveří a Kounicova. Měla se také podílet na
rekonstrukci hotelu Avion či na
zvýšení obchodního domu Centrum na Kobližné ulici.

(red)
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Informace z radnice
Pokračování ze strany 1
řat a hlodavců, jednou z možností
je právě intervence domovníka.
Vyhodit odpadky z okna anonymně je jedna věc, ale hodit je přímo
pod nohy souseda, který pod tím
oknem zametá, to již snad tak
běžné není,“ zdůvodnila výhody
domovníků Hanáková.
Správa nemovitostí MČ BS, p.o.,
vykonává správu obecních domů,
z nichž některé se nacházejí
v problémové oblasti města. Vlivem vysoké koncentrace sociálně-patologických jevů v lokalitě
zde dochází k masivní devastaci
bytového fondu, a to vandalizmem, nadužíváním bytů, neoprávněnými vniknutími nebo krádežemi. V těchto domech se

postupně zavádí funkce domovníka, jejíž výkon by měl přispět
k celkovému zlepšení životních
podmínek obyvatel v lokalitě ohrožené sociálním vyloučením.
Myšlenka domovnictví není rozhodně nijak nová. Již za první
republiky byl v každém nájemním
bytovém domě domovník nebo
rázná domovnice, protože soukromí majitelé domů si dobře spočítali, že snížená činže domovníka se jim vrátí na úsporách
z provozu celého objektu. Stejnou
motivaci má i správa nemovitostí.
Kontakt: Správa nemovitostí
MČ Brno-střed, p. o., nám. 28.
října 9, Brno, tel.: 545 215 708.


(red)

Představujeme Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed
Oddělení odpadového
hospodářství
V samostatné působnosti
• Vytváří a realizuje koncepci
péče o životní prostředí MČ BS
v návaznosti na koncepci ŽP
města, ke které se vyjadřuje
a v souvislosti s tím zabezpečuje racionální využívání přírodních zdrojů.
• Vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství města,
k místům odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů, vyjadřuje se k systému
sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a stavebního odpadu, v souladu se
zvl. předpisy.
• Koordinuje činnost všech subjektů při řešení ekologických
problémů v městské části.
• Zajišťuje údržbu volných neudržovaných ploch.
• Zajišťuje dohled nad prováděním údržby ploch zeleně všech
vlastníků pozemků na území
MČ BS, a to ve spolupráci
s městskou policií.
• Vyjadřuje se k posuzování vlivů
na životní prostředí podle zvl.
předpisů a zajišťuje místo pro
veřejné projednávání posudku
na území MČ BS.
• Zabezpečuje výkon trestu
obecně prospěšných prací na
území MČ BS.
V přenesené působnosti
• Na úseku odpadového hospodářství:

• Kontroluje využívání zavedeného systému pro nakládání
s komunálním odpadem
a kontroluje, zda se fyzická
osoba zbavuje odpadu v souladu se zákonem.
• Ukládá pokuty právnickým
a fyzickým osobám oprávněným podnikání.
• Ukládá pokuty fyzickým osobám v případě, že se zbaví
autovraku v rozporu se zákonem nebo odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich
zpětného odběru.
• Kontroluje, zda právnické
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění
odpadů v souladu se zákonem.
• Ukládá pokuty za porušení
obecně závazných vyhlášek.
• Kontrolují u provozovatele
skládky, placení poplatků
a ukládání poplatků na skládky.
• Eviduje a kontroluje placení
správních poplatků a pokut
vyměřených odborem, vymáhá
jejich placení.
• Připravuje podklady pro projednání přestupků podle § 45, § 46,
§ 47 odst. 1 písm. d) g) h)
a § 47b odst. 1 písm. d) zák.
č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
podle zák. č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny,
podle zákona č. 246/1992 Sb.
na ochranu zvířat proti týrání,
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podle zák. č. 185/2001 Sb.
o odpadech a podle zák. č.
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

Oddělení péče o veřejnou
zeleň
V samostatné působnosti
• Vytváří a realizuje koncepci
péče o životní prostředí MČ BS
v návaznosti na koncepci ŽP
města, ke které se vyjadřuje
a v souvislosti s tím zabezpečuje
racionální využívání přírodních
zdrojů.
• Zajišťuje správu ploch zeleně
veřejné a omezeně přístupné
na území MČ BS kromě parků
Lužánky, Tyršův sad, Koliště –
část u Domu umění, Denisovy
sady, Studánka, Špilberk, části
Wilsonova lesa a mimo uliční
stromořadí.
• Vydává souhlas k asanaci dřevin a zabezpečuje jejich asanaci na plochách.
• Přejímá nově vybudované plochy zeleně v majetku města
a uplatňuje za vlastníka práva
a povinnosti s tím spojené.
• Vede a aktualizuje evidenci
ploch veřejné a omezeně přístupné zeleně na území MČ BS
a poskytuje tyto údaje pro celoměstskou evidenci vedenou
městem.
• Zřizuje výběhy pro psy.
• Spolupracuje s městem při
zabezpečování a usměrňování
péče o vytváření a ochranu
zdravých životních podmínek.
• Spolupracuje s krajskou hygie-

•

•

•

•

•

nickou stanicí a městem při
organizaci a provádění deratizace přesahující hranice městské části.
Zajišťuje deratizaci v územním
obvodu městské části na veřejných prostranstvích ve správě
nebo údržbě městské části
s charakterem veřejné zeleně.
Zabezpečuje řádné hospodaření s majetkem m. Brna ve
správě MČ BS vč. jeho evidence a inventarizace.
Zpracovává podklady pro nabývání nebo odnětí majetku vč.
podkladů pro zápis do katastru
nemovitostí.
Eviduje a kontroluje platby
a výnosy z pronájmů majetku
spravovaného odborem.
Zabezpečuje provoz vodních
prvků ve správě MČ BS.

V přenesené působnosti
• Na úseku ochrany přírody
a krajiny:
• Vydává povolení ke kácení
dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo
zákazu kácení dřevin, ukládá
náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných
k náhradní výsadbě.
• Vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách
ve svém správním obvodu.
• Navrhuje zřizování nebo
rušení účelových komunikací, stezek a pěšin ve svém
správním obvodu.

Informace z radnice
• Projednává v I. stupni správního řízení přestupky a jiné
správní delikty na úseku
poškození a nepovoleného
kácení stromů rostoucích
mimo les dle zvl. předpisů.
• Ukládá pokuty v I. stupni za
neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin.
• Vykonává dozor v ochraně
památných stromů a jejich
ochranných pásem před
škodlivými vlivy z okolí a dozor v registrovaných významných krajinných prvcích.
• Na úseku ochrany zvířat:
• Projednává v I. stupni správního řízení přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání
a jiné správní delikty chovatelů zvířat.
• Zajišťuje odborné vyjádření
orgánů veterinární správy,
vede a uchovává evidenci
osob, které se dopustily přestupku.
• Provádí „zvláštní opatření“ na
návrh veterinární správy.
• Na úseku ochrany ovzduší:
• Zpřístupňuje informace.
• Rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních
zdrojů.
• Nařizuje odstranění závad
u malých spalovacích zdrojů,
ukládá opatření a pokuty.
• Vede evidenci malých stacionárních zdrojů, poskytuje
údaje ministerstvu.

•

•

•
•

• Kontroluje dodržování povinností provozovatelů malých
stacionárních zdrojů, ukládá
pokuty, nápravná opatření,
rozhoduje o omezení nebo
zastavení provozu těchto
zdrojů.
• Kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné
míry obtěžování zápachem
u provozovatelů malých stacionárních zdrojů, ukládá
pokuty.
• Kontroluje účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů.
• Kontroluje dodržování povinností a ukládá pokuty.
• Vydává povolení pro činnosti,
při kterých vznikají emise těkavých organických látek a které
odpovídají kategorii malých
ostatních stacionárních zdrojů; pro tyto látky může stanovit
fugitivní emisní limit.
Spravuje místní poplatky za
užívání veřejného prostranství
s charakterem veřejné zeleně.
Eviduje a kontroluje placení
správních poplatků a pokut
vyměřených odborem, vymáhá
jejich placení.
Spravuje místní poplatky ze
psů.
Připravuje podklady pro projednání přestupků podle § 45, § 46,
§ 47 odst. 1 písm. d) g) h)
a § 47b odst. 1 písm. d) zák.

č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
podle zák. č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny,
podle zákona č. 246/1992 Sb.
na ochranu zvířat proti týrání,
podle zák. č. 185/2001 Sb.
o odpadech a podle zák. č.
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

Oddělení čistoty
komunikací
V samostatné působnosti
• Zabezpečuje čištění všech
vozovek komunikací mimo dálnic a dálničních ramp na území
MČ BS; zabezpečuje zimní
údržbu vozovek místních komunikací mimo základní komunikační systém.
• Zabezpečuje čištění a zimní

údržbu na chodnících a ostatních dopravních plochách
(např. schody, cyklistické stezky, cesty apod.) včetně ploch
které nejsou zařazeny do sítě
místních komunikací, pokud
není čištění a zimní údržba
povinností jiného vlastníka
(správce) nemovitosti.

V přenesené působnosti
• Nevykonává
Pracoviště Odboru životního
prostředí Úřadu městské části
Brno-střed: Dominikánská 2,
Brno; Měnínská 4, Brno; tel.:
542 526 171.


(red)

V březnu proběhne sběr drobného chemického odpadu
Drobný chemický odpad (chemikálie, léky, nádoby od barev,
zářivky, baterie aj.) se bude
v městské části Brno-střed
vybírat 23. a 24. března.
Sběr provádí firma EcotechniekEast/Aquatest, spol. s r. o., a to
již osvědčenou formou zastávek
sběrového vozu ve stanovený
čas a na přesně stanovených
místech dvakrát ročně. Další
sběr je naplánován na 22.
a 23. listopadu.

Dne 23. března proběhne
mobilní sběr na
následujících zastávkách
a v daném čase:

Dne 24. března proběhne
mobilní sběr na
následujících zastávkách
a v daném čase:

16.10–16.20 Příkop – Bratislavská
16.25–16.35 tř. Kpt. Jaroše 21
16.40–16.50 Dřevařská – Bayerova
16.55–17.05 Čápkova č. 31
17.10–17.20 Gorkého – Bří Čapků
17.25–17.35 Všetičkova č. 15

15.45–15.55 Sedlákova č. 37
16.00–16.10 Barvičova – u „HORIZONTU“
16.15–16.25 Bohuslava Martinů
č. 61
16.30–16.40 Kalvodova – u konečné trolejbusu
16.45–16.55 Rybářská – Zedníkova
17.00–17.10 Kamenná – Ludmily
Konečné
17.15–17.25 Vinohrady č. 20
17.30–17.40 Havlenova – Sobotkova
17.45–17.55 Polní – u garáží

Nádoby na tříděný
odpad: výzva
V městské části Brno-střed
jsou rozmístěny nádoby na
tříděný odpad. Jedná se
o nádoby na sklo, papír
a PET láhve. Máte-li za to,
že je nutné někde tyto nádoby přidat, zašlete nám prosím požadavky na adresu:
Odbor životního prostředí
Úřadu městské části Brno-střed, Měnínská 4, 601 69
Brno.


(red)
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Naše školy

Led na Úvoze zaplnili žáci 1. až 3. ročníku v pohádkových maskách

V pondělí 20. prosince 2010 patřila ledová plocha zimního stadionu na Úvoze maskám.
Žáci prvního až třetího ročníku
základní školy Úvoz 55, kteří
v rámci vyučování navštěvují
kroužek bruslení, se společně
s mladšími kamarády ze sousední mateřské školy Úvoz 57 zúčastnili karnevalu na ledě.
Pod dohledem paní instruktorek,
které vedou bruslení dětí na Úvoze, převlečených za Santy Clau-

se, se po ploše proháněli čarodějové, vodníci, tučňáci, princezny,
čerti a další postavičky. Společně
s dětmi bruslili i jejich rodiče
a představitelé Úřadu městské
části Brno-střed.
Rej pohádkových masek zpestřilo
vystoupení nadějné krasobruslařky Vanesky Masárové, která je
žákyní první třídy na Úvoze
a bruslí ve VSK Technika Brno.
Po skončení velice pěkné volné
jízdy, která byla odměněna
zaslouženým potleskem všech

diváků, nastal čas pro vyhodnocení deseti nejatraktivnějších
masek. Hodnocení se ujala porota složená z představitelů ÚMČ
Brno-střed a ZŠ Úvoz, a měla velice těžkou pozici, neboť vybrat nejlepší nebylo jednoduché.

Karnevalové masky, které nejvíce
upoutaly členy poroty byly odměněny a z rukou pana starosty
Mgr. Libora Šťástky obdržely
dárečky věnované radnicí. Zkrátka
nepřišli ani ostatní, jelikož dostali
sladkou odměnu.
 (red)

Nové šatní skříňky na Křenové těší od ledna učitele i žáky
Od ledna mají žáci na Křenové
nové uzamykatelné šatní skříňky.
V rámci rekonstrukce suterénních
prostor ZŠ a MŠ Brno, Křenová
21 jsme se dočkali dalšího výrazného zlepšení podmínek provozu
u nás ve škole. Za finančního přispění ÚMČ Brno-střed byly
odstraněny staré drátěné klecové
šatny, které se zde používaly od
roku 1960 a namontovány nové,
krásně žluté, šatní skříňky. Velký
kus práce odvedl také náš pan

školník. Od ledna 2011 tedy každý
žák má svoji uzamykatelnou
skříňku, do které si může ukládat
své oblečení, obuv a osobní věci.

Mgr. Petr Kapounek
Foto: autor

Školy na Brně-střed

ZUŠ Františka Jílka slavila Vánoce se Sněhovou královnou
V prosinci loňského roku se
odehrály hned dvě předvánoční akce na Základní umělecké
škole Františka Jílka. Koncert
v Besedním domě a nastudování Sněhové královny.

Nejprve to byl Vánoční koncert
hudebního oboru, který se uskutečnil 9. prosince v Besedním
domě. Dopolední koncert byl
určen žákům brněnských základních a mateřských škol, a také

jako zpestření pro děti z ústavu
Kociánka. Na večerní koncert byli
pozváni rodiče. Představení zahájilo flétnové trio koledami. Koledy
zazpívaly i děti přípravné hudební
nauky. Diváci mohli slyšet výběr

z klasického i moderního repertoáru hudebníků, zpěváků a naší
školy. Celý večer zakončil komorní
orchestr skladbou Alla Rustica
skladatele A. Vivaldiho.
Pokračování na straně 14
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Školy na Brně-střed

Pokračování ze strany 13
O několik dní později proběhlo
představení v divadle Radost,
jehož náročná příprava začala už
někdy v dubnu předminulého
roku, kdy se na spolupráci dohodly taneční a literárně dramatický
obor. K tomuto účelu bylo pronajato právě loutkové divadlo
Radost. Byla to rafinovaná výzva
a pro učitele nemalá starost.

Autorské a dramaturgické práce
se inscenačnímu týmu podařilo
zvládnout do konce prázdnin,
a tak na začátku školního roku
přistupovali k úkolu nastudovat
s žáky pohádkovou féerii na
motivy Hanse Christiana Andersena s hudbou Petra Iljiče Čajkovského Sněhová královna. Na
inscenaci se podílelo více jak 60
účinkujících, jejichž společným

Soukromá střední odborná
škola živnostenská slaví 20 let
Škola se sídlem na ulici Cejl
letos slaví 20 let své existence.
Za tuto dobu brány školy opustilo 2252 maturantů, kteří se naučili, jak fungují ekonomické
vztahy ve společnosti, jak začít
podnikat a být v podnikání

úspěšný, jak prosadit svoje vědomosti na trhu práce a uplatnit
se v ekonomických provozech,
v bankovnictví, pojišťovnách i finančních úřadech. Nedílnou
součástí je podpora základní inteligenční roviny ve směru znalostí českého i cizích jazyků,

Pokračování na straně 15
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cílem bylo zaujmout diváky příběhem o lásce, přátelství
a vytrvalosti, která dokáže překonat všechny úklady a nesnáze. Před žáky stály značně
náročné úkoly taneční, dramatické i melodramatické, před
pedagogy pak navíc ještě i složité podmínky organizační.
Motivace žáků přinesla úžasný
výsledek. Sněhová královna

v divadle Radost byla 15. prosince
příjemným a radostným zážitkem
nejen pro diváky ve vyprodaném
hledišti, ale i pro účinkující žáky
školy, kteří s nevšedním nadšením zúročili svou tříměsíční trpělivou práci.


(red)

Školy na Brně-střed

Pokračování ze strany 14
etiky, základů společenských
věd.
Škola nabízí čtyřleté denní studium v oboru „Ekonomika
a podnikání“ a „Logistické a finanční služby“ pro absolventy
základních škol, dále pak absolventům SOU s výučním listem
dvouleté denní nebo tříleté dálkové studium v oboru „Podni-

kání“. Všechny obory jsou ukončeny maturitní zkouškou.
Pro zájemce o studium jsou
dveře otevřeny každý den, pro
podrobnější informace stačí zavolat na telefon 543 210 696
nebo se podívat na stránky
www.ssosz.cz.


(red)

Čtyři studentky z Brna absolvovaly studium na vídeňském
Gymnasiu Sacré Coeur. Svůj pobyt hodnotí velice kladně
Čtyři gymnazistky z Cyrilometodějského gymnázia a střední
pedagogické školy se sídlem
na Lerchově ulici v Brně absolvovaly v minulém školním roce
řádné denní studium na vídeňském Gymnasiu Sacré Coeur
v rámci společného projektu
české a rakouské školy.
Projekt již běží devátým rokem

Jak na vás zapůsobila
škola ve Vídni?
Na gymnáziu ve Vídni nás přijali
velmi přátelsky. Ředitel Mag.
Reinhard Hallwirth nás nejprve
seznámil s třídní profesorkou, ta
nás představila celé třídě a další
hledání vlastních přátel už tím
bylo usnadněno. Gymnasium
Sacré Coeur je součástí mezinárodní sítě církevních středních
škol a klade mimořádný důraz na
multikulturní výchovu. Na škole
studuje mnoho studentů nejen
z různých zemí Evropy, ale i ze
zemí vzdálených, například
Indie, Tchai-wanu, Singapuru,
Havaje apod. V našem vlastním
zájmu bylo vytěžit z tak pestré
nabídky co nejvíce.

Jak probíhala výuka?
Byly jsme zařazeny do třídy se
zaměřením na angličtinu. Systém
výuky je v Rakousku trochu jiný
než v českých podmínkách a celkově zvládnout studium bylo
v určitém ohledu náročnější,
v jiném zase snazší. V Rakousku
byla pro nás domácí příprava
naprostou nutností, po celou
dobu jsme vypracovávaly úkoly,

a jeho cílem je navázat na přerušenou tradici česko-rakouské
vzájemnosti.
Pobyt na vídeňském Gymnasiu
Sacré Coeur dává studentům
Cyrilometodějského gymnázia
možnost pronikat do kultury sousední země, tak těsně spjaté
s Moravou a v hlavním mediálním
proudu často opomíjené. Ani mladí Češi, ani Rakušané nemají

referáty a seminární práce. Byly
jsme zkoušeny shodně s ostatními a na konci semestru jsme
dostaly potvrzení o řádné
docházce do školy s hodnocením
ve všech předmětech.

V čem se česká
a německá výuka
odlišuje?
Na první pohled jsme měly stejné
předměty, ale studium ve Vídni
obnáší víc diskuse a pokusů
v odborných učebnách a také
více referátů a seminárních prací
připravovaných doma. Diskuse
jsou zajímavou zkušeností, ale
nejsou jen přínosem, své stanovisko při nich vyjadřují i ti, kteří
o problému mnoho nevědí, a na
systematické zvládnutí látky
nebývá vždy čas, takže celkový
přehled, zvláště v přírodovědných předmětech, jsme si z české školy přinášely lepší než naši
rakouští spolužáci. Na druhé straně bylo těžké jim konkurovat
například v angličtině.

Co vám pobyt na této
zahraniční škole dal?
Studovat na prestižní vídeňské

dnes mnoho příležitostí uvědomit
si, že vazby obou našich zemí
mají hlubší kořeny než angloamerická kultura, jež stojí v centru
pozornosti. Život v zahraničí rozšiřuje jazykové znalosti způsobem, který studium na české škole nemůže poskytnout. Zajišťuje
přirozený kontakt s vrstevníky, je
výchovou k samostatnosti a zodpovědnosti. Určitě je dobré jít „do

škole byla jedinečná příležitost
ke zdokonalení v německém
i anglickém jazyce, k poznání
nových přátel a kamarádů a hlavně k získání zkušeností s jiným
způsobem vzdělávání, což se
bude hodit do našeho budoucího
studia.

Jak jste trávily volný čas?
Ve svém volném čase jsme se
snažily především poznávat
památky Vídně, kde Čech stále
nachází stopy své vlastní historie
– bývala městem, v němž žilo víc
Čechů, než v kterémkoliv jiném
městě v Čechách nebo na Moravě, a právě na Brnu je dobře
vidět, jak se v mnohem skromnějších podmínkách stále snažilo
s Vídní držet krok. Díky spolužákům, kteří bohužel o společné
historii už mnoho nevědí, jsme
ale mohly poznávat i Vídeň takovou, jaká je dnes, jak tráví volný
čas naši vídeňští kamarádi
a například na předvánoční
Vídeň máme opravdu pěkné
vzpomínky.

Jak hodnotíte své
zkušenosti z ciziny?

světa na zkušenou“ – studenti si
tak uvědomí, jakým směrem
a jakými cestami by se chtěli dál
v životě ubírat.
O svém studiu na vídeňském
Rennwegu hovořily Markéta Balabánová, Veronika Tesařová,
Gabriela Kubíčková a Barbora
Otrubová.

Věra Havlíčková,
projektová manažerka školy

Odloučením od rodiny a blízkých
se člověk osamostatní, jednak
pozná, že se musí někdy spolehnout opravdu jen sám na sebe,
jednak si celkově začne více vážit
svého vlastního prostředí.

Zhodnocení projektu
Pobyt na vídeňském Gymnasiu
Sacré Coeur dává studentům
Cyrilometodějského gymnázia
možnost pronikat do kultury sousední země, tak těsně spjaté
s Moravou a v hlavním mediálním
proudu často opomíjené. Ani
mladí Češi, ani Rakušané nemají
dnes mnoho příležitostí uvědomit
si, že vazby obou našich zemí
mají hlubší kořeny než angloamerická kultura, jež stojí v centru
pozornosti. Život v zahraničí rozšiřuje jazykové znalosti způsobem, který studium na české škole nemůže poskytnout. Zajišťuje
přirozený kontakt s vrstevníky, je
výchovou k samostatnosti a zodpovědnosti. Určitě je dobré jít „do
světa na zkušenou“ – studenti si
tak uvědomí, jakým směrem
a jakými cestami by se chtěli dál
v životě ubírat.

Věra Havlíčková
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Inzerce

ZÁCLONY, ZÁVĚSY DÁREK K NÁKUPU
www.studiointerier.cz
info@studiointerier.cz

• garnýže, tyče, kolejničky
• rolety a žaluzie
• římské rolety
• japonské panelové stěny
• tapety
• povlečení Esprit, S. Oliver
• šití, montáž, realizace na klíč

     

Hodiny s budíkem k nákupu nad 890 Kč*.
Hodiny s budíkem, teploměrem a vlhkoměrem
k nákupu nad 1890 Kč*.
Akce platí do 5. 3. 2011 nebo do vyčerpání zásob dárků.

* Dárek obdržíte po předložení tohoto inzerátu.
Studio Interier CZ, s.r.o
BRNO, Příkop 18/20
Tel.: 545 213 613
Mobil: 603 266 481

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Na Mlýnské stoce 5
Tel.: 386 352 314, Mobil: 603 266 481
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Boraê 89
Pošta Doubravník 592 61
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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

SEZÓNOU NA PLNÝ PLYN
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Inzerce

KAVÁRNA CAFE MANNER
DVOŘÁKOVA 1, 602 00 BRNO, tel.: +420 608 928 915

CELÉ PATRO
PRO VAŠE DĚTI

NEKUŘÁCKÁ KAVÁRNA

MASÁŽE:
• Relaxační masáže
• Shiatsu • Shin tai
• Baňky • Fonoforéza
• Bowen • Havaj
• Dornova metoda
• Breussova masáž
• Rehabilitační masáže

CVIČENÍ:
• Jóga pro těhotné, pro seniory
• Kurzy pro seniory
• Relaxační a dechová cvičení
• Cvičení pro prevenci
onemocnění s prvky Shiatsu
• Meditace
• Rehabilitační cvičení

www.natur-centrum.cz

REZERVACE:
tel.: +420 739 204 638
tel.: +420 542 213 098
jeskynebrno@gmail.com
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VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Daňková Radmila
mob. 720 238 310
Gorkého 28
ord. hod. Po 10–12 14–18
út, čt 9–15
pá 12–18
Kamenná čtvrť 15
– ošetření je nutné objednat
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www.levnesporaky.cz
RTG + ULTRAZVUKOVÉ
PRACOVIŠT
Poliklinika - pƎízemí!
Dobrovského 23
612 00 Brno
tel.: 541 425 221

ULTRAZVUKOVÉ
PRACOVIŠT
VídeŸská 55
(vedle Unionu)
639 00 Brno
tel.: 543 524 311

- komplexní diagnosƟka pomocí moderního ultrazvukového a rentgenového pƎístroje
- pro dĢƟ a dospĢlé
- péēe je hrazena smluvními zdravotními pojišƛovnami nebo pƎímou úhradou
Více informací www.dc-Ňipper.cz

Akce radnice
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Rozhovor

Eva Najvarová: Život po onkologickém onemocnění může být
preventivní prohlídky, než absolvovat samotnou nemoc. Připojili
jsme se tedy i k těmto preventivním akcím a právě jednou z nich
byl Týden splněných přání.

Splnil Týden splněných
přání a zájem lidí vaše
očekávání?
Mám takový pocit, že když chcete někoho na něco upozornit,
musíte za člověkem i sám jít,
a neočekávat, že on si vás všimne. Došla jsem k závěru, že
akce byla zdařilá a splnila svůj
cíl. Právě k tomu, abychom oslovili kolemjdoucí, sloužil náš stánek, ve kterém jsme měli
k dispozici fantomový model
prsů, letáčky o samovyšetření
prsů a vedle toho výrobky
s vánoční tematikou, které vyrobily naše ženy. Měli jsme velikou
radost, že jsme se setkali s ohlasem nejen u žen, ale dokonce
i u mužů. A to je velice dobrá
věc. Mnoho žen potvrdí, že na
onkologické onemocnění jim
přišel právě manžel. V současné
době jsou možnosti, jak se
s prevencí rakoviny seznámit,
velké. Ale přiznejme si, že žena,
které se to netýká osobně, je
k této problematice odtažitá.

Profil
Eva Najvarová se narodila
v roce 1949 v Brně. Byla zaměstnaná u radiokomunikací a ve
37 letech onemocněla rakovinou prsu. V roce 2002 začala
aktivně pracovat v Klubu Diana
a v současnosti spolupracuje
s ženami postiženými stejnou
chorobou a zabývá se prevencí
onkologických onemocnění.
Má dvě děti a dvě vnoučata.

Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel,
měl možnost prezentovat své
služby v rámci Týdne splněných přání (viz fotogalerie na
předchozí straně, pozn. red.),
který spolupořádalo kulturní
a vzdělávací středisko městské části Brno-střed, tzv.
„Kávéeska“ spolu s Knihkupectvím Barvič a Novotný na
Masarykově ulici. Dobročinný
týden spojený s jarmarkem,
prezentací neziskového sek-

toru a prodejem výrobků
z chráněných dílen probíhal
ve dnech 22.–26. listopadu
loňského roku. Brňané tak
měli možnost ve vánoční
sezóně pomoci dobré věci
a zároveň pořídit netradiční,
hezké a užitečné vánoční dárky. Každý den se od 13.00 do
18.00 hodin postupně představovaly neziskové organizace Klub Diana, občanské
sdružení Práh, občanské
sdružení Brigancia, TyfloCentrum Brno a občanské sdružení Na Počátku.

Kdy a s jakým
poselstvím vznikl Klub
Diana?
Počátky Klubu Diana sahají do
roku 1988. Byli jsme první sdružení takového druhu, které v naší
republice vůbec vzniklo. Bylo to
z iniciativy žen po operaci prsu.
Trh byl u nás v té době velice
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špatně zásoben, takže bylo velmi
složité shánět náhrady prsů
a různé jiné pomůcky, aby se
žena po operaci cítila dobře. Paní
Věra Svobodová, která sdružení
zakládala, věděla, že například
v Německu mají ženy lepší vybavení. Proto bylo založeno sdružení, aby jako celek mohlo apelovat na vládní složky a různé
nákupce, aby vhodné zboží bylo
k dispozici i v České republice.

Kam se od té doby
posunuly cíle sdružení?
Dalším smyslem sdružení je, že
se něco dělá pro sdružované
ženy. Pokud žena onemocní
touto zákeřnou chorobou,
dostává se do dost tíživé psychické situace. Tím, že se pro
nemocné vytváří určité aktivity,
nacházejí si své místo a zařazují
se do společnosti.
Posun je v tom, že začínáme také
dbát na prevenci. I já jsem nemocná, a vím, že je lepší chodit na

Klub Diana je tedy
sdružením pouze pro
ženy?
Jsme sdružením onkologicky
nemocných a přátel, přicházejí
k nám pochopitelně i rodinní příslušníci, tím pádem i muži.

Fungujete na principu
členství?
Naši členskou základnu tvoří
180 až 190 pacientek a jejich
přátel. Aktivity jsou určené pro
členy, organizujeme pobyty,
výlety, kulturní představení.
Každý měsíc se snažíme podniknout nějaký výlet do okolí,
protože jsou třeba ženy, které
z různých důvodů s námi nemohou jet na vícedenní pobyty, ale
přivítají možnost jednodenního
výletu. Tyto výlety jsou určené
pro širší veřejnost, nejen pro
onkologicky nemocné pacienty.

Scházíte se pravidelně?
Ano, scházíme se třikrát ročně.
Na jaře, kdy se ženy seznamují

Rozhovor

mnohonásobně krásnější než před ním. Získává nový rozměr
s plánovanými aktivitami
a mohou si různé pobyty předplatit. Další setkání je v září, kdy
se seznamujeme s tím, co jsme
absolvovali. Aby se ženy, které
s námi nemohly jet, seznámily
s tím, co se uskutečnilo. A pak
míváme vánoční schůzku. Každý týden také pořádáme rehabilitační cvičení a plavání pro
onkologicky nemocné ženy, provozujeme výtvarnou dílnu.

Začali jste působit již
před revolucí. Máte pocit,
že se aktivní zájem žen
o prevenci rakoviny od té
doby zvýšil?
Jsem nemocná od roku 1986.
Zažila jsem tedy informovanost
jak v minulém režimu, tak
i v současnosti. Určitě se zájem
žen posunul k lepšímu. Daná

muži v naší společnosti jsou
křehké nádoby a opouští je,
když uslyší o jejich onemocnění.
Kromě toho, že se žena potýká
s nemocí, musí se tak vyrovnávat i s problémy v manželství
a hledá nějaké světýlko, na které se lze upnout. A pokud zjistí,
že jsou ve sdružení ženy, které
touto nemocí prošly a chodí po
výletech a plánují si týdenní
pobyty o prázdninách a tak dále,
najednou se ženě začne ukazovat, že se život dá žít. Sice
s omezením, ale nabývá jiné
dynamičnosti.

Když žena potřebuje
například konzultaci
psychologa, jste schopni
jí ji zajistit,
spolupracujete
s odborníky?

o věkovou hranici, je problém
sdružovat velmi mladé ženy,
protože jsou zakomponovány
v rodině a mají v ní v uvozovkách své povinnosti. Také se
musejí starat o své zaměstnání,
protože po nemoci ženy většinou odcházejí do invalidního
důchodu. Ten je ale pouze na
rok, takže poté si pacientky
musejí hledat práci.

Jakým způsobem
získáváte peníze pro
svoji činnost?

problematika je více diskutovaná v médiích, každý ženský
časopis se k této otázce obrací
a sdružení, podobná jako jsme
my, vznikla téměř v každém větším městě. A dávají ženám
vědět, že nemocí život nekončí.
Ukazují jim cestu, jaké jiné aktivity se dají provozovat, a to, že
život může být i mnohonásobně
krásnější než před nemocí.

To zní nesmírně
pozitivně.
Rakovina je takové děsivé slovo. Když se žena dozví tuto
diagnózu, hroutí se jí svět,
obzvlášť třeba, když je mladší
a má malé děti. Bohužel někteří

Jelikož sídlíme v Masarykově
onkologickém ústavu, tak určitě
ano. Hned vedle naší kanceláře
je informační kancelář onkologického ústavu, kde jsou kontakty na všechny lékaře. Pokud
žena potřebuje zkonzultovat
jakékoliv problémy, převedeme
ji do informačního centra.

Lze nějakým způsobem
charakterizovat, jaký typ
nemocných žen vás
vyhledává? Jsou to třeba
ženy bez rodinného
zázemí?
Věkový průměr se pohybuje
kolem 65 let, ale jsou u nás
i ženy 85leté a více. Pokud jde

Obracíme se na státní orgány,
které vypisují své projekty, pak
máme dárce a sponzory. Vzhledem k tomu, že je naše činnost
založena na dobrovolnické bázi,
děláme aktivity ve svém volném
čase a zadarmo a z lásky k bližnímu. Když jsme byli nemocní
my, přátelé a blízcí nám pomáhali a to je motivací pro nás, abychom zase my byli na blízku
jiným.

Jak dlouho ve sdružení
působíte a jaká je vaše
funkce?
Do Klubu Diana jsem přišla
v roce 1998 a od roku 2008 jsem
jeho předsedkyní. Výbor našeho
sdružení má celkem pět členů
a pak máme tříčlennou revizní
komisi. Scházíme se každý
týden ve středu.

Co může pro sebe žena
ještě udělat kromě
pravidelného
samovyšetření prsů a od
45 let státem hrazeného

mamografického
vyšetření?
To je celý komplex činností, které by pro sebe měl každý člověk, nejen žena, udělat. Všude
se zmiňuje zdravý životní styl,
tedy zdravá strava plná zeleniny, nenáročná na střeva a žaludek. Nabádáme, aby mladá
generace sportovala, měla
dostatek pohybu, aby děti
pouze neseděli doma u počítače. Problematické je kouření,
nadměrné pití alkoholu a vystavování se na slunci přes poledne. Tohle může dělat každý sám
pro sebe, aniž bychom to označovali za prevenci rakoviny.
Žena by měla chodit k lékaři na
pravidelné prohlídky, i když už
chodí na mamograf. Nádor roste bohužel velice rychle a dva
roky může být hodně dlouhá
doba. Je možné si také nechat
udělat preventivní vyšetření
prsů ultrazvukem. Důležité je
znát rodinnou anamnézu.
Pokud žena zjistí, že některé
příslušnice dané větve byly
nemocné třeba na rakovinu
prsu, je dobré jít na genetické
vyšetření. Odborník sám
posoudí, zda je nutné daný případ dál vyšetřovat. Když se zjistí, že má žena určité předpoklady, lékař jí určí, jak často má na
vyšetření chodit, aby se případná nemoc včas podchytla. Tohle
pochopitelně neplatí pouze pro
ženy. Každý z nás by se zároveň měl naučit nějak zpracovávat stres.

(red)
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Neziskovky

Vesněnka už přijímá přihlášky na letní pobyty u nás i v zahraničí
Vesněnka, o.p.s., denní centrum pro děti nabízí celoroční
pobyty s tématickým programem pro rodiče a prarodiče
s vnoučaty.
Od 3. do 12. června je připraven
pobyt u moře v Chorvatsku na
ostrově Pag, kde se mimo koupání a relaxování rodiče i děti
mohou přiučit kreativním technikám výroby košíků, pletení
provázků technikou Kumihimo,
kašírování, výrobě rychlých
smaltů, textilním technikám,
výrobě šperků. Mimo to je připraveno doprovodné cvičení pro
ženy, výlet lodí s fish-piknikem

a mnoho dalších doprovodných
aktivit.
V letních prázdninových měsících
Vesněnka připravila šest tuzemských pobytů na Vysočině v hotelu Horník a v Javorníkách na hotelu Portáš a Antarik. Pro děti,
rodiče a prarodiče je připraven
celodenní program – pobyt v přírodě, celopobytová hra, rukodělné tvoření, sportování, pohádky,
výtvarné tvoření, soutěže, hry pro
jednotlivce i družinky. Je zajištěna
celodenní strava a pitný režim.
Informace a přihlášky: vesnenka@seznam.cz, www.vesnenka.eu, tel.: 728 652 335.

(red)

O jarních prázdninách pořádá Lipka tři příměstské tábory
Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání
zve děti na jarní příměstské
tábory V říši bohyně Amaterasu (pro děti od 10 do 12 let),
Stínadla se bouří (pro děti od
8 do 13 let) a Kdo řádí v lese
(pro děti od 7 do 13 let).
Tábory se konají v době jarních
prázdnin od 14. do 18. března na
pracovištích Lipky Lipová v Pisárkách a Jezírko v Soběšicích. Program bude probíhat každý den
od 9 do 16 hodin. Pro děti budou
připraveny pohybové, přírodovědné i tvořivé aktivity. Více informací o táborech na www.lipka.cz.

V říši bohyně Amaterasu

Stínadla se bouří

Kdo řádí v lese?

14.–18. března 2011
na pracovišti Lipky Lipová,
Lipová 20 v Brně
Během pěti dnů o jarních prázdninách se budeme scházet na
Lipce, abychom pronikli do tajů
japonské kultury – kaligrafie, origami, života samuraje a prožili si
čajový obřad. Chybět nebude ani
zajímavý výlet.
Pro děti ve věku 10–12 let
Cena: 1 250 Kč
Přihlášky a informace: Mgr. Renata Czelisová, renata.czelisova@lipka.cz, 543 211 264

14.–18. března 2011
na pracovišti Lipky Lipová,
Lipová 20 v Brně
Legendární hlavolam ježek v kleci je opět nalezen, v tajemné čtvrti
Stínadla se schyluje k volbě Velkého Vonta, kamarádi z Rychlých
šípů vyrážejí opět za dobrodružstvím… Společně budeme prožívat napínavý příběh z knihy
Jaroslava Foglara. Čekají nás hry
v útulném prostředí Lipky i venku
v probouzející se přírodě. Pro děti
ve věku 8–13 let
Cena: 1250 Kč
Přihlášky a informace: Mgr. Jiří
Nešpor, jiri.nespor@lipka.cz,
543 211 264

14.–18. března 2011
Na pracovišti Lipky Jezírko
v Brně-Soběšicích
Mysleli jste si, že pohádku O Červené Karkulce už dobře znáte?
A jestlipak víte, na co měla Karkulka červenou čapku? Co dělala
babička ve svém volném čase,
proč nosil vlk fotoaparát a jak do
toho všeho zapadá zpívající
kozel s vyměnitelnými rohy?
Pro děti ve věku 7–13 let
Cena: 1250 Kč
Přihlášky a informace: Ing.Lenka
Kvasničková, lenka.kvasnickova@lipka.cz, 545 228 567


(red)

EkoRozhledna završila rok 2010 blokem Šetrné Vánoce
EkoRozhledna, rozsáhlý projekt, který je vytvořen a realizován za finanční podpory SFŽP
a MŽP, ukončil předposlední
cyklus přednášek, seminářů
a dílen – Šetrné Vánoce.
„Tento tematický blok přinesl dvě
akce Zdravé cukroví a Vánoční
ekotvoření a navíc řadu dalších
zajímavých informací, dostupných například na webových
stránkách www.ecb.cz. Zaměřili
jsme se na to, že Vánoce nemu-

sejí být svátky konzumu, ale
můžeme si je v klidu užít v kruhu
svých nejbližších a zároveň
šetrně k našemu zdraví i přírodě,“
vysvětlila koordinátorka projektu
Kateřina Ševčíková.
„V období před Vánocemi roste
zájem našich klientů o informace,
jak se i v tomto období můžeme
chovat ekologicky šetrněji. Letos
jsme proto připravili dotisk naší
úspěšné kapesní brožurky
Vánoční dobrá rada s konkrétními
tipy, radami a náměty pro ekolo-
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gicky šetrnější, méně konzumní,
ale o to hezčí Vánoce. Letos si
návštěvníci našeho centra poprvé
mohli zakoupit vánočních jedličku
v květináči, kterou mohou na jaře
zasadit,“ řekla vedoucí informačního centra Gabriela Zavadilová.
„Lektorka dílny Zdravé cukroví,
paní Mokrá nám ukázala, jak
můžeme přichystat vánoční
cukroví z netradičních surovin,
které jsou příznivější pro náš
organismus. Dílna byla příjemným předvánočním setkáním,

kde jsme se všichni naladili na
svátky a ještě jsme ochutnali něco
výborného. Obzvlášť výjimečné
byly mandlové hříbečky s javorovým sirupem,“ pochválila dílnu
Ševčíková.
V rámci dílny Vánoční ekotvoření,
která byla otevřena i dětem, se
účastníci dozvěděli, jak mohou
vlastnoručně vytvořit krásné
dárečky, např. rámeček na fotku
z barevných novinových letáků.
Samozřejmě došlo i na výrobu
ozdob na stromeček.

Neziskovky
„Velice zajímavou částí dílny
byla ukázka netradičního balení
dárečků. Dozvěděla jsem se, že
nemusím nutně kupovat balicí
papír nebo tašky, aby dárky

vypadaly pod stromečkem pěkně,“ prozradila jedna z účastnic
dílny Vánoční ekotvoření.
Účastníci EkoRozhledny i na dále využívají bonusového pro-

gramu EkoRozhledny, ve kterém získávají za účast na více
akcích zajímavé dárečky
v podobě vařeček FSC, sáčků
na bioodpad a mnoha dalších

výrobků z Obchůdku EkoCentra
Brno.


(red)

Informujeme

Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno slaví 20 let
Již dvacet let využívají rodiče
s dětmi i dospělí pacienti služeb Centra dětských odborných zdravotnických služeb
Brno, p.o. (CDOZS).
Zřizovatelem tohoto nestátního
zdravotnického zařízení je Statutární město Brno a jako jeho
příspěvková organizace vzniklo
CDOZS v roce 1991. Kromě polikliniky „Bílý dům“ na Žerotínově
náměstí provozuje CDOZS také
Dětské rehabilitační centrum na
ul. Kyjevská, Logopedický stacionář na ul. Synkova v Líšni a pro
zdravé děti do 3 let věku zajišťuje
péči v jeslích na ulici Stamicova,
Fügnerova a Fr. Skaunicové.
V poliklinice „Bílý dům“ je poskytována specializovaná ambulantní zdravotní péče, a to nejen
dětem – jak je uvedeno v názvu
zařízení, ale doplňkově i pacientům dospělým. Poliklinika je se
svými 46 specializovanými
ambulancemi a odbornými pracovišti (včetně pracoviště radiodiagnosticky, hematologické
a biochemické laboratoře, pracoviště domácí péče a činnosti
sociální pracovnice) největším
dětským sdruženým ambulantním zařízením v městě Brně.
V poliklinice je ročně v jednotli-

vých ambulancích poskytnuta
péče cca 80 tis. pacientům. Velkou výhodou polikliniky je její
umístění v centru Brna, s dobrou
dostupností městské hromadné
dopravy. Ve dvorním traktu budovy je parkoviště, určené především imobilním pacientům.
Poliklinika vznikala v prostorách,
které dříve sloužily jako kanceláře a postupná přeměna těchto
prostor v ordinace lékařů, odborná pracoviště a čekárny pro pacienty byla velmi náročná.
V prvním desetiletí existence
zařízení se optimalizoval rozsah
služeb, které CDOZS poskytuje,
vytvořila se stabilní klientela
a organizace našla pevné místo
v síti zdravotnických zařízení
v městě Brně.
V druhém desetiletí své činnosti
se organizace zaměřila na ekonomickou stabilizaci a zkvalitňování poskytovaných služeb, kultivaci a zpříjemňování prostředí
ve všech svých zařízeních.
V posledních 8 letech organizace
hospodaří s kladným výsledkem.
V poliklinice „Bílý dům“ byly provedeny velké opravy. Proběhla
například oprava střechy, dostavba evakuačního výtahu a rekonstrukce dvou původních výtahů.
Z vlastních finančních prostředků

organizace byly v letošním roce
dokončeny opravy sociálních
zařízení ve všech podlažích
budovy a dále byla provedena
oprava elektroinstalace včetně
výměny podhledů v chodbě ve
4. NP a byla provedena výměna
požárních dveří. Průběžně se
doplňuje a obnovuje zdravotnická
technika.
Současně se zkvalitňováním
poskytovaných odborných služeb jsme se zaměřili na zpříjemňování prostředí pro návštěvníky
i zaměstnance polikliniky. Všechny ordinace a čekárny polikliniky
byly vybaveny novým nábytkem
a vybavením.
Rozlehlá, dříve neútulná vstupní
hala polikliniky se proměnila v příjemné místo pro maminky s dětmi a další návštěvníky polikliniky.
Barevné dětské hrací koutky
s hračkami, boxy na kočárky, přebalovací pulty, tím vším se snažíme zpříjemnit prostředí pro
malé pacienty. Ostatní návštěvníci polikliniky mají v hale k dispozici nápojový automat, mohou
navštívit prodejnu Zdravé výživy
a Kavárnu White House Café,
která se nachází v přízemí Vyšší
odborné školy zdravotnické.
V rámci zkvalitňování služeb se
nezapomnělo na modernizaci

v začleněných zařízeních
CDOZS.
V roce 2004 proběhla z rozpočtu
města Brna celková rekonstrukce celého objektu jeslí na ulici
Fügnerova, v roce 2005 se uskutečnila částečná rekonstrukce
jeslí na ulici Stamicova a o čtyři
roky později, po rozsáhlé rekonstrukci, vzniklo z původních dvou
Dětských rehabilitačních stacionářů na ulici Kyjevská a Labská
nové Dětské rehabilitační centrum „Medvídek“ pro tělesně handicapované děti. Rekonstrukce
stála 30 milionů a byla hrazena
z rozpočtu města Brna.
V loňském roce byla zahájena
přístavba tohoto centra, která
rozšíří Dětské rehabilitační centrum o Centrum zdravotněsociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny
se zapojením fondů z EU.
Postupná modernizace a zlepšování vnitřního prostředí probíhala současně i v dalších zařízeních – Logopedickém stacionáři
na ul. Synkova a jeslích na ulici
Fr. Skaunicové. Více informací
o CDOZS na webových stránkách www.cdozs.cz.


(red)

Obyvatelé Masarykovy čtvrti rozsvítili v prosinci vánoční borovici
Před loňským Štědrým dnem
se podruhé sešli (nejen) obyvatelé Masarykovy čtvrti při
slavnostním nazdobení a rozsvícení krásné borovice na Lerchově ulici u brány bývalého
vojenského areálu.
Několik desítek lidí, mezi nimi
i rodiny s dětmi, tak využilo možnosti poslechnout si i zazpívat
koledy s částí scholy z blízkého

kostela sv. Augustina a ozdobit
stromek vlastními ozdobami.
Obrázky s vánočními motivy
(včetně malovaného betlému)
speciálně připravily děti z MŠ Všetičkova a ZŠ nám. Míru.
Hudební doprovod obstarala skupina Lodníci.
Akci uspořádalo Občanské sdružení Masarykova čtvrť.

(red)
Foto: Bohumír Němčík
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Kultura

Radnice Brno-střed zve ve spolupráci s Filharmonií Brno
na čtyři koncerty v roce 2011 určené nejen seniorům
Filharmonie Brno seniorům je
název projektu, který vznikl ve
spolupráci jednoho z nejvýznamnějších českých orchestrů Filharmonie Brno a radnice Brno-střed, resp. její
příspěvkové organizace Kávéeska.
Cyklus čtyř koncertů v roce 2011
navazuje na projekt loňský, v němž
se mohli senioři zaposlouchat do
výkonů studentů Janáčkovy akademie múzických umění.Tento koncertní cyklus je průřezem hudby
několika staletí, stylů i forem. Název
cyklu však nesmí být zavádějící.
Ten je sice primárně určen starší
generaci, nicméně na své si přijdou
i posluchači mladší zejména díky

repertoár rozšiřuje i o komorní
skladby pro větší obsazení. Kvarteto vystoupilo na řadě festivalů
u nás i v zahraničí (Mozartovy cesty,
Janáčkovy Hukvaldy, Europäische
Wochen Passau aj.) Na pozvání
EMCY (European Union of Music
Competitions forYouth) podnikl soubor také turné „Stars of tomorrow“
po Německu a Rakousku. Nahrával
pro Český a Bavorský rozhlas. Pro
tento svůj koncert si kvarteto vybralo kvalitní repertoár složený z prověřených děl klasického repertoáru
– Beethovenovo opus 95 a Dvořákův Americký smyčcový kvartet
doplní Sukova Meditace na staročeský chorál Svatý Václave.
V pořadí druhý z koncertů patří OK
Percussion Duu – dvojici ambicióz-

netradičnímu nástrojovému obsazení některých koncertů.
První koncert se uskuteční již na
jaře, a to 21. března. Vystoupí na
něm seskupení Quartetto di Gioia,
laureát poslední Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. Soubor se
snaží budovat všestranný reper toár, který zahrnuje stěžejní díla
kvartetní literatury všech stylových
období. Podstatně je zastoupena
česká tvorba a soubor se věnuje
i interpretaci děl soudobých.V rámci
spolupráce s mladými sólisty svůj

ních hráčů na různorodé bicí nástroje. Oba svým uměním dokazují, že
bicí zdaleka nejsou okrajovou
instrumentální skupinou, ale že se
jedná o nástroje rovnocenné třeba
klavíru či houslím. Instrumentář
souboru obsahuje zástupce všech
skupin bicích nástrojů – melodické
(marimba, vibrafon), blanozvučné
(bicí souprava, tomtomy, conga,
bonga, timbales, velké bubny), dřevěné (woodblocky, templeblocky)
a kovové (činely, kravské zvonce,
gongy, tamtamy). Jejich koncert

Filharmonie Brno seniorům – program
21. březen 2011
Quartetto di Gioia

3. říjen 2011
Ladislav Doležel − klavír

23. květen 2011
OK PERCUSSION DUO

17. listopad 2011
Filharmonie Brno
Ondrej Olos – dirigent
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23. května obsahuje přístupné transkripce známých orchestrálních či
klavírních skladeb jako je Ježkův

Bugatti step, Satieho Gymnopédie
nebo kusů z cyklu Po zarostlém
chodníčku Leoše Janáčka.
Na třetím koncertě se posluchači
sejdou 3. října. Večer je plně v režii
geniálního pianisty Ladislava Doležela, absolventa brněnské konzervatoře, AMU v Praze a stáže ve
Švýcarsku na Zürcher Hochschule
der Künste u Konstantina Šerbakova. Ladislav Doležel je držitelem
řady ocenění v národních i mezinárodních soutěžích. Mezi jeho nejvýraznější soutěžní úspěchy patří
2. a 1. cena v Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni,
1. cena v mezinárodní interpretační
soutěži Beethovenův Hradec,
1. cena v Soutěži Nadace Bohuslava Martinů v Praze 2007. V roce
2009 se dokonce představil s klavírním matiné na Pražském jaru.
Tento pianista si pro svůj recitál
v Brně vybral celý cyklus Chopino-

vých Preludií, kusy Martinů, Smetanovy a mimořádně obtížnou
Sonátu č. 3 Sergeje Prokofjeva.
Poslední z koncertů se uskuteční
na státní svátek 17. listopadu. Protože jde o závěrečný koncert cyklu,
jeho program je oblečen do svátečního hávu. Už jen místo konání prozradí, že jde o něco výjimečného –
Besední dům, sídlo Filharmonie
Brno, která se na tomto koncertě
představí ve své plné kráse pod
vedením dirigenta Ondreje Olose.
Ondrej Olos vystudoval dirigování
na konzervatoři v Žilině a brněnské
JAMU v dirigentské třídě doc.Emila
Skotáka. V roce 2006 získal cenu
Leoše Janáčka za nastudování
komorní verze opery Příhody lišky
Bystroušky v Komorní opeře JAMU,
od téhož roku působí v Janáčkově
opeře Národního divadla Brno jako
korepetitor a dirigent. Mimo to je
pravidelným hostujícím dirigentem
řady českých a slovenských orchestrů, mezi které patří např. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, Pražská komorní
filharmonie, Moravská filharmonie
Olomouc, Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín aj.
Filharmonie Brno přednese klasická čísla barokního a klasicistního
repertoáru – Mozartovu předehru
k Figarově svatbě, Bachovu Suitu
D dur a Beethovenovu První symfonii. Více na straně 11 tohoto
vydání Zpravodaje.
 (red)

Kultura

Moravská galerie se chlubí obrazem od Josefa Wilterhaldera ml.
V roce 2010 získala Moravská
galerie v Brně několik významných děl do svých sbírek.
Nejvýznamnější akvizicí bylo
barokní dílo Panna Marie Vítězná
— skica k nástropní malbě kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích od Josefa Wilterhaldera ml. Tento obraz si mohou
návštěvníci Moravské galerie
v Brně prohlédnout od poloviny
ledna, je umístěn do stálé expozice Umění od gotiky po 19. století
v Místodržitelském paláci, kde je
mimo jiné vystaven i starší návrh
Jana Jiřího Etgense pro kapli
téhož kostela. Ještě před tím byl
obraz vystaven na Winterhalderově monografické výstavě
v Německu, Maďarsku a v České
republice.
„Obraz prvotřídního pozdně
barokního malíře Josefa Winterhaldera ml. (1743 Vöhrenbach –
1807 Znojmo) s námětem Oslavy
Panny Marie Vítězné byl před
časem objeven v nabídce jednoho renomovaného vídeňského
uměleckého obchodu a byl identifikován jako návrhová skica
k nástropní malbě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně-

-Zábrdovicích, provedené v roce
1782. Nestává se často, že by
česká muzea nakupovala umělecké předměty v zahraničí, v tomto případě se však jednalo o natolik mimořádnou nabídku, že
odborní zaměstnanci i vedení
Moravské galerie v Brně rádi podstoupili složitá jednání s majiteli
i ministerstvem, aby tuto jedinečnou barokní památku získali.
V poslední době se často diskutuje o tom, jaké umění by měla
státní muzea a galerie do svých
sbírek nakupovat. Winterhalderova skica svým vztahem k domácímu památkovému fondu
a významem pro dějiny barokního
umění na Moravě jednoznačně
splňuje kritéria výběru pro získání
do veřejné sbírky České republiky,“ řekl Petr Tomášek, kurátor
sbírky starého umění Moravské
galerie v Brně.
Dalšími novými díly, která přibyla
do sbírek Moravské galerie
v Brně, jsou například kresby Dalibora Chatrného, soubor nábytku
od Zdeňka Plesníka nebo objekt
Rody vzory od Mileny Dopitové.


(red)

Městské divadlo vyhlásilo nejpopulárnější osobnosti v anketě Křídla
Slavnostní vyhlášení vítězů se
pak uskutečnilo ve středu

22. prosince. Show sepsal i zrežíroval Igor Ondříček.

Výsledky Křídel 2009/2010:
Nejpopulárnější herečka
1. Hana Holišová
2. Jana Musilová
3. Alena Antalová
4. Markéta Sedláčková
5. Radka Coufalová
6. Ivana Vaňková
7. Světlana Slováková
8. Lenka Janíková
Nejpopulárnější herec
1. Aleš Slanina
2. Petr Štěpán
3. Erik Pardus
4. Milan Němec
5. Lukáš Vlček
6. Igor Ondříček
7. Zdeněk Junák
8. Petr Gazdík

Nejpopulárnější inscenace
1. Probuzení jara
2. Hello, Dolly!
3. Mozart!
4. Blbec k večeři
5. Becket aneb Čest boží
Nejlepší tvůrčí počin
1. Andrea Kučerová – kostýmy
Ptákoviny
2. Roman Šolc – kostýmy Hello,
Dolly!
3. Andrea Kučerová – kostýmy
Mozart!
4. Petr Hloušek – plakát k muzikálu Probuzení jara
5. Jaroslav Milfajt – scéna
k inscenaci Mozart!

Po celý rok mohli příznivci Městského divadla Brno prostřednictvím
anketních lístků hlasovat pro svého
nejoblíbenějšího herce či herečku,
režiséra, výtvarníka, skladatele
i jednotlivou inscenaci.
Večer plný gagů, humoru a samozřejmě zcela výjimečných hudebních a tanečních čísel postavil Igor
Ondříček na „univerzálnosti“ uměleckého souboru MdB – vždyť
všichni umějí vše – hrát, zpívat, tančit… V průběhu večera vystoupili
Andrea Březinová, Hana Kováříková, Tereza Martinková, Marta Prokopová, Ivana Skálová, Světlana
Slováková, Lukáš Janota, Jiří Mach,
Radek Novotný a Aleš Slanina.
Večer plný lesku a nečekaných překvapení, na kterém byla pokřtěna
již patnáctá ročenka MdB mapující
danou sezonu, je oceněním hereckých výkonů v inscenacích uplynulé
sezóny a ze strany herců naopak
poděkováním za přízeň diváků.
Nejpopulárnější herečkou sezony

2009/2010 se stala Hana Holišová,
nejoblíbenějším hercem Aleš Slanina. Pro diváky nejatraktivnějším
představením je muzikál Probuzení
jara, za který si cenu odnesl režisér
Stanislav Moša. Nejvýznamnějším
počinem roku jsou pak pro příznivce
brněnského Městského divadla
kostýmy k inscenaci Ptákoviny
podle Aristofana, které navrhla
Andrea Kučerová.
Odměněn byl také Jan Mazák za
svou roli Caribaldiho v tragikomedii
Síla zvyku, a to Cenou kolegia
Dokořán, Cenu osobnosti roku převzal z rukou ředitele Městského
divadla Brno Ing. Jiří Vybíral, který
po mnoho let pomáhal divadlu, a to
nejvíce za éry, po kterou byl předsedou představenstva a generálním ředitelem akciové společnosti
Hanácké železárny a pérovny.
A konečně Cenu bezpečného zázemí, o kterém rozhoduje umělecký
soubor divadla, získala jevištní technička Hana Konečná.
 (red)
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Volný čas

Americký politolog Steven Hill promluví v Brně o své nové knize
Dne 16. února v 18 hodin
vystoupí v konferenčním sále
Moravské zemské knihovny na
Kounicově 67a významný americký politolog, autor a komentátor Steven Hill, zakladatel
Programu politické reformy
v nadaci Nová Amerika.
Tématem přednášky a následné
diskuse bude jeho nejnovější kniha Evropský příslib: proč je evropská cesta tou nejlepší nadějí
v dobách nejistoty.
Steven Hill je americký spisovatel,
komenátor a politolog s dvacetiletou zkušeností v politice. Často
přednáší na prestižních akcích ve
vládním i neziskovém sektoru, na
akademické půdě i v obchodní
sféře. Ve svých přednáškách se

věnuje politickým i ekonomickým
tématům, klimatickým změnám
i vývojovým trendům v oblasti globalizace.
Jeho nejnovější knihou, o níž
bude přednášet, je Europe’s Promise: Why the European Way Is
the Best Hope for an Insecure
Age (Evropský příslib: proč je
evropská cesta tou nejlepší nadějí
v dobách nejistoty) z ledna 2010.
K jeho dalším knihám patří 10
Steps to Repair American
Democracy (2006; Deset kroků
k nápravě americké demokracie)
and Fixing Elections: The Failure
of America’s Winner Take All Politics (2003; Ovlivňování voleb:
selhání amerického politického
modelu, v němž vítěz bere vše).
Komentáře a články Steven Hilla

pravidelně vycházejí v nejvlivnějších časopisech a publikacích
(New York Times, Washington
Post, Wall Street Journal, International Herald Tribune, Financial
Times, Guardian…).
Vystupuje v celostátních i regionálních rozhlasových a televizních programech a koná přednášková turné po Spojených státech
i Evropě, kterou důvěrně zná. Ve
Spojených státech je po mnoho
let vedoucí silou snah o politické
reformy. V České republice
vystoupí na konferenci, kterou
spolupořádá Goethe Institut aVelvyslanectví Spojených států na
téma „Americký sen: útěk ze staré
Evropy?“.
Deník Financial Times o něm
napsal: „Steven Hill je srozumitel-

ný a poutavý autor. Umí vás zaujmout a přimět k přemýšlení. Má
rozhodně pravdu, když říká, že
evropská prosperující, mírumilovná, demokratická a sociálně citlivá
tržní ekonomika působí přitažlivě
v porovnání s nevyrovnaným,
nadměrně deregulovaným americkým modelem nebo s čínským
politicky represívním kapitalismem.“
Více informací na http://www.steven-hill.com/ a www.EuropesPromise.org
Přednáška i následná diskuse
budou v angličtině, simultánní tlumočení do češtiny bude zajištěno.
Spolupořadatelem akce je Velvyslanectví USA. Vstup volný.


(red)

Ženy50 zvou na přednášky a týdenní pobyt v Bílých Karpatech
Přednášky
17. únor – Naše komunikace
/ JUDr. Monika Dostálová
Naše komunikace má zásadní
vliv na náš život, na jeho kvalitu,
na naši spokojenost, na naše
zdraví, psychické i fyzické. Změnou komunikace můžeme změnit i kvalitu a podobu vztahů,
v nichž žijeme. Nevyhovující
vzorce chování můžeme nahradit novými.

V letošním roce chystá občanské sdružení Ženy50 od
28. května do 3. června týdenní
pobyt pro ženy i muže v horském hotelu Jelenovská.
Zájemci se mohou hlásit už
nyní. Sdružení také pořádá aktivity v průběhu roku.
Hotel se nachází na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Cílem pobytu je umožnit kolektivní
prožití volného času zvláště těm,
kteří nemají životního partnera,
případně blízkého člověka mají,
ale chtějí se spolu zúčastnit aktivit
ve větší skupině lidí. Cena pobytu
je 4 750 Kč.
K dalším akcím občanského sdružení Ženy50 patří zdravotní cvičení 19. února od 13.00 do 17.00

hod. v sále „Beruška“ (2. p.), Kounicova 22. Ve čtyřhodinovém bloku se zájemci seznámí se zásadami
zdravotního
cvičení
a vyzkouší si je ve cvičebních
hodinách zaměřených na pohybové ústrojí. Cvičení vede cvičitelka zdravotní tělovýchovy
Ing. Drahomíra Maťová, která má
svoji rubriku i na webových stránkách sdružení www.zeny50.cz.
Cena 300 Kč / členky 260 Kč. Je
nutné přihlásit se předem, a to
buď e-mailem: info@zeny50.cz,
nebo telefonicky: 728 740 449.
Další z aktivit, které Ženy50 pořádají, jsou přednášky na Anenské
10, od 17.30 do 19.30 hodin, na
něž se platí vstupné 80 Kč, pro
členky 60 Kč.
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24. únor – Budování mezilidských vztahů pomocí technologie
ENIOSTYL
/
Mgr. Oksana Šmeralová
V přednášce si budeme povídat
o tom, jak správně budovat
mezilidské vztahy s pomocí
technologie
ENIOSTYL.
ENIO – znamená energetická
a informační výměna. Pochopení eniostylu jiných lidi nám
umožní úspěšně s nimi komunikovat a eliminovat případné
konflikty.
3. březen – Potřeba rituálů
včera a dnes / MUDr. Pavla
Vokřínková
Máte své rituály, které rádi
dodržujete? Nebo jsou podle
vás všechny rituály pouze pře-

žitkem? Možná bude docela
zajímavé poohlédnout se zpět
do historie, jaké tradice se
zachovávaly, k čemu sloužily
a jestli by nebyly přínosné i pro
dobu současnou.
10. březen –Výtvarná kultura
ve 2. polovině 20. století
v Brně / Mgr. Jiří Zahrádka,
Ph.D.
Osobnosti výtvarného umění
působící ve 2. polovině 20. století v Brně, významné výstavy.
17. březen – Trénink paměti /
Mgr. Věra Janáková
Úvodní náhled do problematiky.
Nedokonalost vlastní paměti lze
jednoduše vykompenzovat
paměťovými technikami. V rámci celosvětové akce „Týden trénování paměti“ je přednáška
zdarma.
Více informací na 728 740 449,
732 348 993, info@zeny50.cz
a www.zeny50.cz.

Volný čas

Knihovna Jiřího Mahena v Brně slaví v roce 2011 devadesát let
Narozeniny chce spolu se svými čtenáři a návštěvníky slavit
celý rok, a to především v podobě zajímavých novinek ve službách. Například během týdne
od 14. do 20. února se mohou
čtenáři v knihovně registrovat
zdarma.
Svoji devadesátiletou historii
započala knihovna psát 1. února
1921. Za dobu své existence zažila chvíle chmurné i veselé, ale
i přes mnohá úskalí se stala druhou největší veřejnou knihovnou
v ČR, získala četná ocenění a je
trvalou součástí brněnského kulturního, vzdělávacího a společenského prostředí.
V posledním desetiletí se významně rozvíjela síť poboček, jak
z hlediska kvality – poskytování
služeb v automatizovaném systému, využívání internetu a dalších nově vznikajících informačních zdrojů, tak z hlediska
technického – nové prostory,
vybavení a rekonstrukce.
Nejrozsáhlejší rekonstrukcí byla
komplexní obnova historického
Schrattenbachova paláce, který
je sídlem ústřední knihovny. Zno-

vuotevření se uskutečnilo v listopadu 2001.
Připravované akce a nabídku
nových služeb knihovna zabalila
do dárkových balíčků a od února
do listopadu bude jeden po druhém rozbalovat.
V únoru se tak čtenáři mohou těšit
na soutěžní kvíz, výstavu „Již 90
let s Vámi“, jež představí, co vše
se v historii knihovny událo,
a v týdnu od 14. do 20. února bude
knihovna nabízet roční registraci
zdarma.
Březnový balíček přinese například e-knihy a čtečky elektronických knih a pro teenegery fotografický workshop „To by se
Mahen divil“ o tom, kam by Mahena v současnosti pozvali. V květnu
knihovna nahlédne prostřednictvím Koncertu ve tmě pod
hvězdnou oblohou do světa nevidomých a na pobočce v Maloměřicích při zahradní slavnosti bude
vysazen strom „Mahenovník“.
Říjnový balíček otevře dveře do
„knihovní kuchyně“ a bude tak
možné nahlédnout do zákulisí
fungování knihovny a nabídne
také nového průvodce po službách „Den v knihovně“.

Malým čtenářům a jejich rodičům
připravuje knihovna k půjčování
tématické kufříky, speciální program čeká držitele Rodinných
a Senior pasů. Knihovna plánuje
připravovat knihy do košíku dle
individuální objednávky, osvědčené kurzy pro seniory (trénování
paměti, digitální foto) a mnohé

další. Velkým hitem bude vydání
turistické známky pro historický
Schrattenbachův palác, jako turisticky zajímavého místa, což jistě
ocení sběratelé těchto suvenýrů.
Aktuální podrobnosti v bulletinu
a na www.kjm.cz.
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Milovníci tance bez pevnějších pravidel mohou vyzkoušet čarotanec
Hodiny čarotance jsou příjemnou alternativou pro ty, kdo
rádi tancují, ale více než naučeným krokům dávají přednost
tomu, jak sami hudbu vnímají.
Začátek netradičního kurzu je
v březnu.
Hodiny čarotance jsou určené
pro všechny dospělé ženy
a muže, kteří si ťukají do rytmu,
když hraje příjemná hudba.
Zvlášť užitečné jsou pro všechny,
kteří by se rádi zlepšili v taneční
improvizaci. Nejsou myšleny pro
profesionální tanečníky a pro
pevné zastánce pouze jednoho
tanečního stylu.
„Většina kurzů tance je zaměřena převážně na taneční techniku
– vyučují se jednotlivé kroky,
z nich se postupně sestavuje lektorem navržená choreografie,
kterou se tanečníci učí nazpaměť. Potom se přechází na výuku

nové sestavy. Vnitřní stav tanečníka zůstává víceméně v pozadí
a nevěnuje se téměř žádná
pozornost tomu, jak se při tanci
člověk cítí a co prožívá,“ vysvětlila smysl čarotance jeho lektorka
Veronika Virdzeková.
A dodává: „Čarotanec není
výuka, pohyb vychází z nás
a musí nás bavit. Pozornost přitom budeme směřovat právě na
náš vnitřní stav, tedy na pocity,
povahové vlastnosti, osobnostní
charakteristiku a temperament.
Čarotanec je i určitým protipólem
k všudypřítomným pravidlům.
Jakmile se jednou naučíme hudbu cítit, kdykoliv jsme pak schopni zatancovat na jakoukoliv melodii nebo rytmus. Naším cílem
nebudou veřejná vystoupení, ale
spíše prohlubování a uvědomování si úzké souvislosti mezi
naším tělem, jeho pohyby
a naším vnitřním stavem.“

Veronika Virdzeková absolvovala
několik různých tanečních kurzů
a seminářů, např. latinskoamerické tance, standardní tance,
orientální tanec, salsu, street
dance, modern dance, nedávno
také flirt dance a pole dance.
„Fascinovala mě vždy ta různorodost pohybu a úplně jiná dynamika při každém stylu tance. Ale
přestože jsem z hodin odcházela
s velmi příjemným pocitem, nikdy
jsem necítila takové naplnění,
jako když si tancuji sama. Když
tancujete podle něčí choreografie, nevyjadřujete sebe ale autora
choreografie. Do určité míry tak
setrváváte v pasivní pozici,“
uvedla Virdzeková.
Tanečnice začala více uvažovat
o tom, proč většina lidí má sklon
tancovat stále stejným stylem
bez ohledu na to, jaká hudba
zrovna hraje. „Pokud si jednou
člověk něco osvojí, začíná se

v tom cítit jistě a má tendenci
v tom už zůstávat, nechce se mu
zkoušet něco jiného. A toto platí
nejen v tanci, ale i v našich běžných denních situacích. Reagujeme stále stejně, přestože život
už hraje úplně jinou melodii.
Pokud se v tanci ztotožníme
s určitým novým projevem, procítíme ho, bude potom pro nás
mnohem jednodušší udělat změnu i v konkrétní situaci v životě,“
dodala.
Hodiny tance budou probíhat
vždy v úterý od 1. března do
7. června od 17.00 do 18.00
hodin na Zelném trhu. Cena za
14 hodin je 1050 Kč. Přihlásit
se je možné na e-mailu veronika@carotanec.cz nebo telefonicky na čísle 777 851 476. Bližší
informace
na
stránkách
www.carotanec.cz.
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Rozhovor

Karel Abraham: Čím jsem chtěl být jako malý kluk?
Jednoznačně popelářem
S usměvavým jednadvacetiletým sympaťákem jsem si povídal v brněnském klubu Šelepova No.1 v krátké přestávce při
jeho setkání s nejvěrnějšími
fanoušky sdruženými pod hlavičkou ABAJAFANS. Setkání
se účastnil také Kájův táta
Karel Abraham a dědeček stejného jména i příjmení. Od pana
Abrahama nejstaršího jsem se
dozvěděl také několik zajímavostí o lásce svého vnuka
k rychlým kolům, která se začala rodit už v Kájově útlém dětství. První otázka pro Karla nejmladšího proto byla nabíledni.

Čím jste chtěl být jako
malý kluk?
Jednoznačně popelářem. Líbilo
se mi, asi jako každému malému
klukovi, jak jezdí vzadu na tom
autu. A taky veterinářem. Kdo
z dětí by nechtěl mít doma nějaké
to zvířátko. A pak taky kosmonautem. Ale už odmala se mi líbily
taky motorky.

Vzpomínáte si na svoji
první?
Moje první „oficiální“ motorka byla
Malaguti. Byla to taková rádoby
motokrosová motorka pro děti.
Nejdřív jsem si ji vyzkoušel na
takové malé motokrosové trati
a moc se mi to líbilo. Dostal jsem
ji pak na Vánoce a jezdil jsem na
ní docela často. Před domem, na
poli…

Proč se vám říká Abaja?
Je to moje přezdívka, která mi přináší štěstí, tedy, alespoň doufám.
Ale jak vznikla, to jsem zatím nikomu v oficiálním rozhovoru neprozradil. Takže se nezlobte, ani vy
nebudete výjimkou.

A proč máte na kapotě
číslo 17, to prozradit
můžete?
Měl jsem číslo 44, protože čtverka
bylo moje šťastné číslo. Když jsem
šel ale do dvěstěpadesátek, byl
tam se čtyřiačtyřicítkou Japonec
Sekiguči. Později se jí sám vzdal,
ale to už jsem měl po dlouhých
debatách a přemýšleních vybra-

nou sedmnáctku. Samozřejmě
taky pro štěstí.

Kdo vám v životě přináší
štěstí? Komu vděčíte za
úspěšný start do
motoristické kariéry?
Tak samozřejmě bez táty a mamky bych se k tomu závodění vůbec
nedostal. Díky jim jsem si mohl
vyzkoušet malou motorku, přejít
na stopětadvacítku… Je kolem
mě ale spousta dalších lidí. Sponzoři, mechanici, můj tým. A samozřejmě moji fanoušci. V poslední
době také moje přítelkyně Nikola.
Byla se mnou při posledních
závodech, kdy jsem byl v Japonsku třetí a byla i při mém vítězství
ve Valencii.

Co říká vaše přítelkyně na
to, že teď máte novou
milenku. A stojí ta vaše
nová motorka opravdu 30
milionů?
Jak jste přišel na to, že stojí zrovna
třicet milionů? Nebudu říkat kolik,
jestli víc, nebo míň, to mám zakázaný, ale můžu říct, že moje přítelkyně chápe, že motorky miluju
a že závodit jen tak nepřestanu.
Navíc mě poznala a začala se
mnou chodit už jako se závodníkem.

Říká se, že jste brněnským
patriotem. Co se vám
vybaví, když se řekne
Brno?
Je to domov. Bydlím tady. A je to
samozřejmě taky okruh, to je pro
mě teď brněnská dominanta.
Závodění mě baví. Jsem víc než
polovinu roku mimo Brno po závodech a do Brna se vždycky velmi
rád vracím. A když jsem doma,
tak si to užívám.

Kdo je podle vás
nejlepším sportovcem
Brna všech dob?
Tak to jste mě zaskočil. Tuto otázku jsem dostal vůbec poprvé. Ale
nerad bych vybíral jednoho jediného sportovce, protože si myslím, že pro někoho může být
obrovský úspěch být mistrem
světa, pro někoho mistr republiky,
někdo sportuje pro radost a je pro
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Profil
něho úspěch každé malé zlepšení…

Jak oslaví Karel Abraham
svoje abrahámoviny? Co
si k nim přejete?
Naštěstí můžu říct, že to mám ještě daleko. Nejsem ani v polovině.
Teď si přeju, abych dostudoval
školu, abychom byli spokojeni
s Nikčou, aby byla zdravá a spokojená celá rodina a aby se mi
dařilo v těch motorkách.

Letos budete jezdit na
stejném motocyklu jako
devítinásobný mistr světa
Valentino Rossi. Myslíte
si, že byste ho mohl
i porazit?
(Zamyšlení a pak úsměv) Teoreticky ano.

Tak ať není od teorie
k praxi příliš daleko,
Abajo! Jo?!



Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Karel Abraham se narodil
2. ledna 1990 v Brně. Až do
svých jedenácti let závodně
lyžoval, ale v roce 2001 dostal
přednost motocykl. Jeho první
medailí byla bramborová za
4. místo v přeboru České republiky minibike kategorie junior B. Přelomový byl pro něho
rok 2005, kdy poprvé v životě
startuje v seriálu mistrovství
světa. Bylo to v kategorii do
125 cm3, kde jezdil i v následujícím roce. V roce 2007
startuje již ve třídě 250 cm3,
získává 31 bod a je celkově
šestnáctý. Je nejmladším závodníkem v této kategorii. Jeho
největšími úspěchy jsou dvě
desátá místa při závodech ve
Velké Británii a v Portugalsku.
V roce 2008 získává v téže
kubatuře za 40 bodů rovněž
16. místo. Je sedmý v Kataru
a v italském Mugellu. V roce
2009 je za 70 bodů na místě
čtrnáctém. V loňském roce
dosahuje životního úspěchu
v kategorii Moto2. Dojíždí třetí
v Japonsku a vítězí v posledním závodě seriálu ve Valencii.
Celkově je desátý. V současné
době se připravuje na svoji
první sezonu v prestižní třídě
MotoGP. Jezdit bude na motocyklu Ducati Desmosedici
GP11. Karel Abraham studuje
Joštovu akademii Brno. Bydlí
v Brně.

Pozvánky na akce radnice
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Krátce

ra
Literatu
Jana Soukupová
napsala knihu
o jihomoravských
disidentech
Knihu s názvem Nepoddajní aneb
Nešlo to jinak vydalo brněnské
nakladatelství Host. Její podtitul
zní Příběhy jihomoravských disidentů v 70. a 80. letech 20. století.
O českém disentu vyšla již řada
knih i studií. Většinou se však jednalo o pohled historiků a v centru
pozornosti stála pražská skupina
chartistů. Kniha Jany Soukupové
nabízí jiný pohled. Cíleně mapuje
situaci disentu v Brně a na jižní
Moravě a její reportáže-portréty
vycházejí z autentických vzpomínek samotných aktérů. Příběhy
disidentů vytvářejí plastický obraz
moravských opozičních aktivit
v době normalizace a ukazují, že
zde vyrostla řada osobností, které
pak v mnoha oblastech ovlivnily
i polistopadový vývoj u nás. Kniha
je specifická i tím, že autorka
sama byla součástí tohoto hnutí,
což jí umožňuje pohlížet na jednotlivé aktéry i události zevnitř.
Čtenáři se zde setkají s příběhem
Jaroslava Šabaty, Petra Cibulky,
Evy Trúdy Vidlařové a mnoha dalších, stejně jako se studentskými
či kulturními protirežimními aktivitami, brněnskou hudební novou
vlnou, Ochotnickým kroužkem
i koncertem zpěvačky Nico
v brněnském hospodském sálku.
Příběhy jihomoravských disidentů
vycházely původně jako seriál
v deníku MF DNES. Čtenářský
ohlas byl tak velký, že se autorka
rozhodla zpracovat je do knižní
podoby.

ny
Pro rodi
Cyklus Pečuj doma
od 4. března v Brně
Občanské sdružení Moravskoslezský kruh pořádá cyklus odpo-

ledních kurzů Pečuj doma, určený
laickým pečujícím z rodin. Začíná
čtyřmi podpůrnými setkáními
s psychologem a psychiatrem
a na ně navazují čtyři semináře,
umožňujícími osvojit si nové informace a dovednosti. Cyklus je pro
účastníky zdarma. Semináře se
konají vždy v pátek v Knihovně
Jiřího Mahena na Kobližné 4
v Brně v termínech 4. 3., 11. 3.,
18. 3., 25. 3., 1. 4., 15. 4., 22. 4.
a 29. 4. Přihlášky a více informací
na tel. 549 213 411, 549 213 412,
e-mailu info@pecujdoma.cz nebo
www.pecujdoma.cz.

Aktivní rodina od
února
V únoru bude zahájen 8. brněnský
cyklus projektu Aktivní rodina, který je realizován agenturou Motiv
P. Zúčastnit se ho mohou rodiče
na mateřské nebo rodičovské
dovolené, a to bezplatně. Harmonogram 8. skupiny (únor–duben)
– agentura Motiv P, Řehořova 14,
Brno.
1. setkání (Úvodní setkání k projektu) 23. 2.
2. setkání (Prezentační a komunikační dovednosti) 2. 3.
3. setkání (Slaďování pracovního
a rodinného života) 9. 3.
4. setkání (Time-management)
23. 3.
5. setkání (Zvládání náročných
situací) 30. 3.
6. setkání (Výběrové pohovory
dneška) 6. 4.
7. setkání (Jak uspět při přijímacím pohovoru) 13. 4.
Přihlášky a více informací na
http://www.aktivni-rodina.cz/prihlaska-kontakt.html

Výstava
Pohádkové krajinky
ze sukulentních
rostlin
Výstava Pohádkové krajinky ze
sukulentních rostlin bude otevřená od 11. do 27. března, denně
10 až 18 hod., v Brně-Bystrci,
v Zahradním centru Čtyřlístek
(směr ZOO, vedle OBI, u Čtyřlístku velké parkoviště). Tentokrát
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bude zaměřená na překrásně
barevné sukulenty z rodu
Echeveria, které jsou tvarem
podobné našim netřeskům.
Z echeverií si lze sesadit pokojovou minizahrádku, která bude
nádherně barevná po celý rok.
Jak na to, to se zájemci dozví na
výstavě.

ost
Zajímav
Brno má nové
židovské infocentrum
Město Brno bylo v minulosti
významným centrem židovské
kultury. Představit lidem tuto kulturu, pamětihodnosti i osobnosti
nejen v Brně, ale na celé jižní
Moravě je cílem projektu Brno
židovské. Jeho vyvrcholením je
vybudování Turistického a informačního centra Židovské obce
Brno, které bylo slavnostně představeno 15. prosince. Fungovat
začalo 2. ledna v nově zrekonstruované budově bývalé stolárny
na židovském hřbitově v Židenicích.
Na technologické vybavení infocentra obdržela židovská obec
z Regionálního operačního programu Jihovýchod dotaci přesahující 2,3 miliony korun. Za ty byly
pořízeny například audioprůvodce v pěti jazycích, s jejichž pomocí
lze získat informace o brněnském
židovském hřbitově i nejvýznamnějších osobnostech zde pohřbených. Byla také vydána propagační brožura Brno židovské
a pořízen stejnojmenný dokumentární film, který obsáhl nejvýznačnější židovské památky
jihomoravského regionu a představuje také židovskou víru, hudbu a tradice. Součástí infocentra
je přednáškový a výstavní sál, kde
budou probíhat školní exkurze
zahrnující nejen prohlídku samotného hřbitova, ale také filmové
prezentace zaměřené na život
Židů na Moravě. V sále je zřízena
menší stálá expozice synagogálních opon a středověkých
náhrobků. V předsálí pak návštěvníci mají zdarma k dispozici počítač připojený k internetu. Zde
mohou nejprve virtuálně a poté
i ve skutečnosti najít na židov-

ském hřbitově hrob, který hledají.
Nejdůležitější informace o hřbitově a dalších památkách poskytuje
také zvukový informační panel na
nádvoří hřbitova nebo webové
stránky
www.jewishbrno.eu.
(Zdroj: iBrnoNEWS)

Hudba
Únorové koncerty
a výstavy na ZUŠ
Pavla Křížkovského
15. 2. Hudební podvečer (sál školy, Kristenova 27, začátek v 17 h)
17. 2. Vernisáž výstavy výtvarných
prací žáků výtvarného oboru
(výstavní prostory školy, Kristenova 27, začátek v 17 h, výstava
potrvá do 25. 2., otevřena denně
15–18 h)
22. 2. Kytarový podvečer (hudební
třída č. 29, Kristenova 27, začátek
v 17 h)
24. 2. Vyhlášení výsledků 2. ročníku výtvarné soutěže Můj kraj
(Foyer ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, začátek v 17 h).
Škola sídlí na Kristenově 27
v Brně-Komíně. Více na
www.gymum.cz, www.zusbrno.cz

Ekologie
Keramikování
s Lipkou
V sobotu 19. února pořádá Lipka,
školské zařízení pro environmentální vzdělávání Keramikování pro
veřejnost. Hravé tvoření z hlíny je
určeno pro rodiče nebo rodiče
s dětmi a uskuteční se v keramické dílně na Rozmarýnové 6
v Brně-Jundrov. V ceně je materiál
i vypálení vašich výrobků.
S sebou si, prosím, přineste přezůvky. Přihlašování na e-mailu
veronika.chlubna@lipka.cz (kapacita omezena). Doba trvání
od 10 do 12 hodin, vstupné
90–160 Kč (dle velikosti výrobku).
Více informací na 541 220 208,
www.lipka.cz/rozmarynek.

Krátce / Programy

s
Volný ča
S Brontosaurem do
klubu
Dobrovolnické centrum Hnutí
Brontosaurus zve všechny zájemce na pravidelné středeční kluby.
Začínají vždy v 19.00 hodin.
Vstupné na akce je dobrovolné.
Hnutí Brontosaurus sídlí v centru
Brna na ulici Hvězdová 10 ve dvo-

ře, asi pět minut pešky mezi
zastávkami Tkalcovská a Dětská
nemocnice.
16. února – projekce filmu Příběh rybáře
Balász Mészáros se živí rybolovem na řece Tise. V roce 2000 do
ní z rumunského zlatého dolu
uniknou tuny kyanidu, které zahubí téměř všechny ryby. Desítky
maďarských rybářů rázem bojují
o holé přežití a mnoho z nich si
hledá jinou práci. Jsi zvědavý, jak
dopadne tento příběh?
2. března – Big Business
Továrny chrlí tisíce produktů

a spotřebitelé je kupují jako na
běžícím pásu. Suroviny! Stroje!
Výstupní kvalita! Mezinárodní
obchod! Big Business! Nenáročná simulační hra zaměřená na
ukázání rozdílů mezi rozvojovými
a vyspělými zeměmi v oblasti
industrializace a mezinárodního
obchodu.
16. března – Potlač
Co to je potlač? Antropologická
simulační hra. Vždy jednou za rok
se indiáni v Britské Kolumbii
scházeli při potlačích – rituálních
slavnostech, na nichž se předháněli v okázalém plýtvání a rozdá-

vání darů okolním klanům. Přijď
se vžít do role náčelníka, který se
snaží získat při potlači slávu svému klanu a zahanbit klany ostatní.
30. března – Kavkaz pod lupou
Přednáška o zemích Kavkazu
(Ázerbajdžán, Čečensko, Gruzie,
Arménie atd.) na základě osobních zkušeností Milana Štefance.
Dozvíš se mimo jiné příčiny
a důsledky proběhlých etnických
konfliktů a aktuální situaci v oblasti
lidských práv.

20 LET KLUBU

únor/březen 2011

únor/březen 2011
úterý 15. února v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Karel KRYL – legenda bez pověr
Pozor!Vstupenky na tento pořad pouze
v Klubu – v den konání akce od 17 hod.

pondělí 14. února, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství malého Vikinga

středa 2. března, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

úterý 15. února, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství malého Vikinga

čtvrtek 3. března, 9.30 a 19.00 hod.
Golem

středa 16. února, 9.30 a 19.00 hod.
Marťanská kronika

pátek 4. března, 9.30 hod.
Golem

středa 16. února v 19.30 hod.
StarSign + Side Effect
Večer rockové alternativy

sobota 5. března, 15.30 hod.
Jen počkej, zajíci!
Český rok

čtvrtek 17. února v 19.30 hod.
CYMBELÍN a hosté
Folkový večer

čtvrtek 17. února, 9.30 hod.
Marťanská kronika
pátek 18. února, 9.30 hod.
Marťanská kronika
(derniéra!)

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

pátek 18. února, 19.00 hod.
Co Čech, to Improvizátor
(improvizační večer)

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

sobota 19. února, 15.30 hod.
Broučci

středa 9. března 10.15 a 14.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

neděle 20. února, 14.00 – 17.00 hod.
ZUŠ Pavla Křížkovského (pronájem)

čtvrtek 10. března 9.30 a 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu

pondělí 21. února, 19.30 hod
Smíšené dvouhry
Divadelní soubor AMADIS (pronájem)
sobota 26. února, 15.30 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
(Premiéra)
pondělí 28. února, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům
úterý 1. března, 8.30 a 10.15 hod.
Kutilové aneb Jak se staví dům

Změna programu vyhrazena!

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

úterý 22. února v 19.30 hod.
NĚCO MEZI
Ska–rock–pop–hop-skoč

středa 9. března v 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu
čtvrtek 10. března v 19.30 hod.
GROOVEY: Adam KUBÁT & Pavel KŘIVÁK – Folkrockový večer
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.

středa 23. února v 19.30 hod.
PRAETORIAN
Progress rock

Změna programu vyhrazena!

čtvrtek 24. února v 19.30 hod.
D.N.A.
Mladá folková kapela

KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí
od 18 hod.

úterý 1. března v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku?
Autorské čtení: Ladislav „Šťoura“ Kolbaba
středa 2. března v 19.30 hod.
ACOUSTIC DEFECT + Cimbálová
muzika KAPRIC
Akustická hudba s žánrovými přesahy
úterý 8. března v 19.30 hod.
Lucie FALTÝNKOVÁ – Petra „Šany“
ŠANCLOVÁ – Luboš JAVŮREK
Písničkářský večer

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

POÍTAOVÉ
SLUŽBY
odvirování,
instalace, servis PC

Opel 24 hodin

Tel.: 728 041 247

Využijte pĲíležitosti,
která se už nebude opakovat!

www.netmasters.cz
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SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

Nonstop od pátku 4. 3. od 12.00 hod. do soboty 5. 3. do 12.00 hod.
Na vybrané
b
modely
d l Opell sleva
l
až 200 000 KĂ.
V této skvĔlé nabídce naleznete modely Corsa, Meriva, Astra,
Insignia, Zafira, Antara, Combo, Vivaro a Movano.
JKe každému novému vozu originální stĲešní nosiĂ v hodnotĔ
5000 KĂ zdarma.
JV pĲípadĔ financování pĲes Opel Finance navíc sada zimních
pneumatik zdarma*.
J6letá záruka Opel**.
J

Sleva až

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

J

200 000 Ký

Brno, Křenová 19

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

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

Opel Finance

www.opel.cz

156

BSAuto Brno a. s., Veslaĳská 2, Brno - Jundrov, tel.: 541 22 15 15, www.bsauto.cz
Kombinovaná spotĳeba paliva: 4,4–9,6 l/100 km. Kombinované emise CO2: 115–230 g/km.
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Akce 24 hodin platí u všech participujících dealerĽ Opel. Zobrazené modely jsou pouze ilustrativní. *Sada 4 pneumatik bez diskĽ. Více informací
o podmínkách u dealerĽ Opel. **Dvouletá výrobní zákonná záruka a dále ătyĳletá smluvní záruka Opel ve spolupráci se spoleăností CG Car Garantie
Versicherungs-AG. Smluvní záruka Opel je poskytována bezplatnĕ dealerem Opel. Nabídka smluvní záruky Opel trvá do konce bĳezna 2011, a to
za podmínek uvedených na www.opel.cz.

OPEL_24_Hodin_195X253_BSAuto.indd 1

20.1.11 14:26
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nejlepší obchod mého života

Prodejna Digibosss.cz
Pod Kaštany 12, Brno
tel.: 515 539 500
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Otevřeno
Po–Pá 8–17

LED Full HD LCD
Samsung UE40C6000
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18.774,)

(včetně DPH

– full HD rozlišení 1920×1080
– úhlopříčka 102 cm (40“), 16:9
– digitální tuner DVB-T/C MPEG4
– analogový tuner
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