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městská část
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osobnost měsíce
Na tomto místě budeme i v tomto roce uveřejňovat fotografii zajímavé osobnosti, která
svoji životní pouť spojila s Brnem a s naší
městskou částí. Uprostřed zpravodaje pak přineseme rozhovor s tímto člověkem. Budeme
se opět snažit, aby osobnostní profily byly
nanejvýš aktuální, ale i v letošním roce nás
v jednom měsíci čeká vícero událostí a výročí,
stejně jako tomu bylo loni. Proto se ještě v tomto čísle vracíme k významnému jubileu, kterým
na sklonku loňského roku žilo celé hudební
Brno. A nejen Brno. Bylo to sedmdesáté výročí
založení Orchestru Gustava Broma. A s kým
jiným si při ohlédnutí povídat, než se zpěvákem Tiborem Lenským, takto též manažerem
orchestru. Loni rovněž sedmdesátiletým.
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Městská část Brno-střed uspěla v prestižní
celostátní soutěži Obec přátelská rodině
Městská část Brno-střed se umístila na
druhém až třetím místě v prestižní soutěži
Obec přátelská rodině, a to v kategorii sídel
s počtem obyvatel nad padesát tisíc. První
místo uděleno nebylo, o druhou příčku se
radnice podělila s Ostravou-Porubou.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve
čtvrtek 25. listopadu v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR za účasti ministra práce
a sociálních věcí, který zástupcům obcí předal
jednak diplomy, ale především certifikáty s příslibem neinvestiční dotace na prorodinné projekty. „V naší kategorii to znamená, že pokud
splníme podmínky, získáme pět set tisíc
korun,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, který ocenění spolu
s ředitelem radničního kulturního a vzdělávacího střediska v Praze přebíral.
„Úspěch v soutěži, která probíhá dvoukolově
a v níž se poměrně přísně a striktně hodnotí
nejen odevzdané materiály, ale i faktický provoz různých rodinných pracovišť a realizace
konkrétních akcí, pro nás hodně znamená,

ověřili jsme si totiž, že jdeme správnou cestou,“ uvedl starosta Šťástka a dodal: „Zároveň
jsme se i poučili – zvažujeme třeba ustavení
speciální komise pro rodinu a vytvoření koncepčního materiálu prorodinné politiky.“
Ve třetím ročníku soutěže se o titul „Obec přátelská rodině“ utkalo 135 obcí, měst, statutárních měst a jejich částí či obvodů. Oproti
předchozím ročníkům byl kladen větší důraz
na mezigenerační charakter všech aktivit
a jejich udržitelnost do budoucna. Rovněž se
hodnocení zaměřovalo na spolupráci obcí
s neziskovými organizacemi, které vyvíjejí
prorodinnou činnost.
Cílem soutěže Obec přátelská rodině je podpora realizace prorodinných opatření a aktivit
v českých obcích napomáhající k vytváření
prorodinné atmosféry v české společnosti,
především na místní úrovni. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR a Stálá komise pro rodinu Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Spolupracující
organizací je Síť mateřských center v ČR
a Asociace center pro rodinu.
 (red)
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Akce radnice

Vánoce na Zelňáku: každodenní program a řemeslné výrobky
Od 26. listopadu do 23. prosince patřil Zelný rynk vánočním
trhům, které podruhé uspořádala radnice městské části
Brno-střed.
Stejně jako vloni dostali velký prostor řemeslníci například s malovaným textilem, batikou, různými
šperky, dřevěnými a slaměnými
ozdobami, keramikou, malovaným sklem či výrobky z korku a ze
dřeva. Jako občerstvení se po-

dávalo svařené víno, medovina,
punč, moravská zabijačka, vánoční speciality, grilované maso,
trdelníky, uzeniny a bramboráky.
Každý den byl na náměstí pro
kolemjdoucí připraven bohatý
doprovodný program, který ve
všední dny začínal většinou ve
14.00 hodin a o víkendech už
v 10.00 hodin. Diváci si mohli
vybrat z divadelních představení,
muzikálových vystoupení, různých soutěží, večerníčků pro děti,
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ohňových show, žonglérských
a kejklířských vystoupení, programů dětí z mateřských a základních škol, ale i jazzových koncertů. Zelný trh ozdobil vánoční
strom z bílovických lesů a originální betlém, tentokrát z dílny
výtvarnice Martiny Breklové.
Vánoce na Zelňáku jsou jednou
z mnoha akcí, které radnice městské části Brno-střed vloni na
velkých brněnských náměstích
pořádala. Již na jaře to byly Veli-

konoční slavnosti, které pak na
podzim na náměstí Svobody
vystřídal měsíc trvající Festival
v centru dění se Slavnostmi vína,
Slavnostmi jídla, Slavnostmi piva
a Slavnostmi regionů. „Snažíme
se tak naplňovat slogan naší
městské části – Pestrý život v centru dění. A soudě dle reakcí
návštěvníků akcí se nám to daří,“
řekl starosta Brna-střed Šťástka.


(red)

Akce radnice
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Akce radnice

Třetím rokem zavítal na radnici městské části Brno-střed Mikuláš
Vloni už potřetí přilákala radnice
městské části Brno-střed do svých
prostor na Dominikánské ulici děti
a jejich rodiče na akci Mikulášoviny
na radnici. Jako již tradičně byly
připraveny andělské rukodělky,
čertovské sportovně-dovednostní
disciplíny, sklepní peklo jen pro ty
opravdu odvážné a mikulášská
kancelář, v níž se rozdávaly dob-
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roty všem hodným a šikovným
účastníkům odpoledního dění.
Součástí programu Mikulášovin
na radnici, které připravila radnice
městské části Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko, byly
i vánoční dílničky Ekocentra Brno
či prodej vánočních stromků v květináči.

(red)

Stalo se v naší městské části

Mikuláši, andělé a čerti získali certifikáty pro svoji živnost

V neděli 5. prosince zavítal na
Starou radnici Mikuláš. Naděloval těm, kteří předvedli na
pódiu písničku, básničku nebo
říkanku.
Před 17. hodinou se sv. Mikuláš

i se svojí suitou odebrali na
náměstí Svobody. Tady se od
17.00 hodin setkali všichni Mikuláši, čerti a andělé a byla vyhlášena soutěž o nejlepší mikulášskou masku. Hlavním a jediným
členem poroty byl sám svatý

Mikuláš. Tři nejlepší trojice získaly
ceny, drobné dárky dostali i ostatní adepti.
Všichni zúčastnění Mikulášové,
čerti a andělé, kteří přišli na pódium, dostali od sv. Mikuláše certifikát k vykonávání mikulášské,

andělské nebo čertovské živnosti.
S ním se pak rozeběhli a rozletěli
obdarovávat děti doma. Certifikát
byl platný jediný den, do půlnoci
5. prosince a jeho držitel byl osvobozen od placení nebeských daní.

(red)

Mikulášskou návštěvou potěšili skauti ze střediska
Řehoře Mendla dlouhodobě nemocné na Červeném kopci

Skauti se snaží pobyt pacientů
v Léčebně dlouhodobě nemocných zpříjemnit svojí návštěvou několikrát do roka. Tak
tomu bylo také 5. prosince.
Tak jako každý rok, pořádaly oddíly skautského střediska Řehoře
Mendla v neděli 5. prosince společnou mikulášskou besídku.
„Když už jednotlivé družinky předvedly do posledního místa
zaplněného sálu nachystané
scénky, přišel pro mnohé hlavní
bod programu, navštívil nás sám
sv. Mikuláš s anděly. Dokonce,
kde se vzali, tu se vzali, objevili
se tu i dva čerti. Nakonec tedy vše
dopadlo tak, jak by mělo. Hodní

dostali od sv. Mikuláše balíček
a zlobivci skončili v pytli," popsal
akci Václav Procházka ze skautského střediska Řehoře Mendla.
Hned po skončení mikulášské
besídky nasedl do tří aut tým složený z Mikuláše, andělů, čerta
a několika skautů a skautek
a odjel do LDNky na Červeném
kopci potěšit zde ležící pacienty.
„Za chvíli zaťukali na dveře prvního pokoje, vešel Mikuláš s anděly,
za ním následoval čert a celý
doprovod. Zazněl akord kytary
a záhy se pokojem roznesl zpěv
koledy, při které byli pacienti obdarováni přinesenými dárečky, které
pro ně skauti a skautky vyrobili.
Mikuláš nezapomněl ani na

sestřičky, které se tu o pacienty
s láskou starají,“ dodal Procházka.

Nejhezčím poděkováním byly pro
skauty úsměvy pacientů.

(red)
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Stalo se v naší městské části

Trhy Brněnské Vánoce rozzářily v prosinci náměstí Svobody
Také náměstí Svobody před
koncem roku ožilo vánočními
trhy a 17 metrů vysokým vánočním stromem.
Magistrát města Brna spolu
s Brněnským kulturním centrem
uspořádaly vánoční trhy na nám.
Svobody. Předloni dostaly Vánoce
na náměstí Svobody a Staré radnici novou podobu. Brňané sami
vybírali vánoční strom a program
byl bohatší než dříve. To vše zůstalo zachováno a přibyly některé
novinky.
Trhy byly zahájeny v pátek 26. listopadu v 17.00 hodin. Zahajova-
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cího ceremoniálu se zúčastnilo
přes deset tisíc návštěvníků.
Zaplněné bylo celé náměstí až po
Masarykovu, plná byla i ulice
Zámečnická.
Ve stejnou dobu se otevřel veřejnosti Mincmistrovský sklep pod
Dominikánským náměstím, ke
kterému doprovázely dav čtyři
postavy andělů na chůdách táhnoucí obrovské sáně. Díky hodinovému stroji na náměstí Svobody si mohli Brňané odnést unikátní
suvenýr, vánoční kuličku s motivem hvězdy. Kuličky hodinový stroj
naděloval každou hodinu od 11.00
do 23.00 hodin.
 (red)

Stalo se v naší městské části

Nové mateřské centrum nabízí své služby v centru Brna

Eva Smutná spolu s Vladimírou Frimlovou a svými rodinami založily mateřské centrum
v ulici Václavská 6, vchod č. 5,
1. patro.
Přestože už centrum funguje, oficiální otevření proběhne 18. ledna
v 10.00 hodin. „Naším cílem je
sdružovat rodiče na mateřské
dovolené. Aby si maminky popovídaly a děti pohrály,“ vysvětlila jedna ze zakladatelek Eva Smutná.

V centru na zájemce čeká herna
s dětským koutkem, přebalovací
pult, ohrádka, pohovka pro snadné nakojení dítěte, posezení 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.
„Nabízíme zde hlídání dětí přímo
v herně, dále pořádáme cvičení
s dětmi od 0 do 3 let, cvičení pro

těhotné a po porodu. Budeme
pořádat i semináře pro rodiče
o výchově a zdraví dítěte. Jednou
za čtvrt roku uspořádáme tzv. bleší
trhy, kde si rodiče budou moci koupit nebo prodat oblečení po svých
dětech. Samozřejmostí budou
i výtvarné a tvořivé kroužky. Máme
zde i učebnu. V ní bychom chtěli
pořádat kurzy angličtiny pro děti
i dospělé. Zápisné na kurzy bude
stát 60 Kč, přihlášky jsou na
našich stránkách nebo přímo

V prosinci vyšla kniha o Vánocích v Evropě
Slavnostní křest publikace Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury proběhl 6. prosince v brněnském Knihkupectví Barvič
a Novotný v Masarykově ulici.
Autorky Eva Večerková (Moravské zemské

muzeum, Etnografický ústav) a Věra Frolcová
připravily pro předvánoční čas knihu pojednávající o Vánocích v evropských zemích. Publikace obsahuje kapitoly o obyčejích adventu,
Štědrého dne a svátku Božího narození, o obyčejích a slavnostech vánočního oktávu, o svátku Zjevení Páně (Tří králů), o rituálech štědrovečerní noci, o betlémech a uctívání
Jezulátka, o štědrovečerních jídlech a štědrovečerním stolu, o vánočním darování a vánočních dárcích, o vánočním stromu a obřadní
zeleni, o obřadu pálení vánočního polena
a zimních ohních, o koledních obchůzkách
a hrách, o vánočních písních.
Kniha o těchto tématech pojednává v kontextu
etnokulturních, regionálních a náboženských
tradic (zahrnuje jak oblast západního tak
východního křesťanství) a na pozadí širokého
evropského prostoru (sever-jih, východ-západ). Je provázena bohatou obrazovou dokumentací z různých koutů Evropy, rejstříky
a obsáhlým seznamem literatury, z velké části
nedostupné na území ČR.
Autorky pracovaly na tomto díle 4 roky, a to
na základě grantu GaČR (2005–2007) a zčásti
i na grantech svých institucí (Eva Večerková
na IZ MZM). Kniha tohoto rozsahu (cca 400
stran) nemá v české etnologické literatuře
paralelu. Vydalo ji nakladatelství Vyšehrad.

(red)

v centru,“ popsala program Smutná. Mateřské centrum sídlí ve stejné budově jako taneční studia,
s nimiž zakladatelky plánují spolupracovat. V době odpoledního
a večerního tancování budou hlídat děti tanečníků.
Více informací o otevírací době,
přihláškách a cenách na stránkách
mateřského
centra
www.materskecentrumbrno.cz.


(red)

Vzpomínka bitvy u Slavkova
v Denisových sadech
Vzpomínková akce se odehrála 2. prosince v Tyršových sadech, na Zelném
trhu a vyvrcholila v Denisových
sadech.
Jejím cílem bylo připomenout účastníkům
shromáždění a současným obyvatelům
města Brna oběti, které byly podstoupeny
ve spojitosti s Bitvou u Slavkova 2. prosince 1805, a to jak z řad bojujících vojáků,
kterých spousta zemřela ve zdech budov
tehdejšího města, tak i obyvatel města
a okolí.
V šest hodin odpoledne se sešli uniformované jednotky a jednotlivci v Tyršových
sadech u hrobu francouzského generála
Valhuberta, odtud poté pochodovali centrem města až na Zelný trh. Položení kytice pod pamětní desku ruského generála
Kutuzova před budovou Moravského
zemského muzea na paměť zajatých
a zraněných ruských vojáků zemřelých
v městě Brně, zejména v lazaretu v budově Reduty, proběhlo před vzpomínkovým
shromážděním v Denisových sadech
u pomníku postavenému na paměť ukon (red)
čení koaličních válek.
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Informujeme

Sběr nepotřebného oblečení
na humanitární účely
Dne 29. ledna bude od 9.00 do
16.00 hodin na hlavním vlakovém nádraží na 5. koleji přistaven vagón, do kterého lidé
mohou dát nepotřebné ošacení, které může ještě někomu
posloužit.
Nezisková organizace Diakonie
Broumov se zabývá výběrem
použitých oděvů po celé České
republice.
Na svozu i třídění tohoto materiálu
se podílejí lidé z okraje společnosti, kterým občanské sdružení
poskytuje azylové ubytování
a snaží se o jejich opětovné začlenění do společnosti. Ročně je svezeno cca 7 000 tun textilního

materiálu, který by jinak skončil
v komunálním odpadu. Zároveň
je poskytováno pracovní uplatnění občanům těžko umístitelným
na trhu práce. Co se týká darovaných oděvů, lidé mohou do sbírek
dávat dámské, pánské i dětské
oděvy, nepoškozenou obuv, lůžkoviny, látky, bytový textil, domácí
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, peří,
péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky. Věci musí být zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Více na tel. číslech 224 316 800,
224 317 203 a na stránkách
www.diakoniebroumov.org.

(red)

Změny v příslušnosti ulic k obvodním
oddělením policie
Ponávka 2–12 (sudá); Příkop 2,
2a, 4, 4a, 6, 8, 18, 20; Skořepka;
Stavební; Špitálka 8–18b,
19–41; tř. Kpt. Jaroše; Vlhká
2–36, 21–27 (lichá); Vrchlického
sad.

V rámci organizačních změn
u Policie České republiky
došlo k některým drobným
úpravám v příslušnosti ulic
k obvodním oddělením.
Od ledna 2011 nově spadají
pod Obvodní oddělení policie
Brno-Židenice následující ulice
či jejich části: Bartošova; Bratislavská 1, 2, 2a, 2b, 3; Cejl 4,
6; Drobného 1–7 (lichá); Hilleho;
Jeřábkova; Koliště 1–73 (lichá);
Koželužská; Křenová 1–83
(lichá); Kudelova, Lidická 2–50
(sudá); Lužánecká; Milady
Horákové 1–19 (lichá), 2–28
(sudá); nám. 28. října 1–12;
Pionýrská 4; Podnásepní;

Nová adresa OOP a kontaktní
údaje:
Policie České republiky
Městské ředitelství policie Brno
Územní odbor vnější služby
Obvodní oddělení policie Brno-Židenice
třída Kpt. Jaroše 17, 611 38
Brno,
tel. kontakt: 548 216 662,
e-mail: bmziden@mvcr.cz

(red)

Bezpečnost

Policie varuje: šikana mezi dětmi ve školách přibývá
Jako stále častějším jevem se ve
školách objevuje šikana mezi
dětmi. Máte pocit, že se to vašeho
dítěte netýká? Možná máte pravdu, ale co když je opak pravdou?
Co je to vlastně šikana? Šikana je
jakékoliv chování, jehož záměrem
je opakovaně ubližovat, ohrožovat
nebo zastrašovat jiného člověka,
případně skupinu lidí. Zahrnuje jak
fyzický útok v podobě bití, tak i útoky
slovní v podobě nadávek, pomluv
a vydírání. Velice často agresor
oběti odcizuje a ničí věci, nutí oběť
k nepříjemným činnostem a úkolům, nejčastěji k odevzdávání svačiny, či kapesného. Šikana u dětí
se odehrává především ve škole,
při cestě do školy a ze školy, případně v blízkosti bydliště. Šikana
je velice závažné chování dlouhodobého charakteru se závažnými
následky v oblasti duševního
a fyzického zdraví dítěte, které
mohou být nevratné.
Nejčastější obětí šikany je dítě, které se neumí, nebo nemůže bránit,
nějakým způsobem se odlišuje od
ostatních dětí. Dále to bývá dítě,
které je uzavřené a neumí navázat
kontakt s ostatními, může být

duševně zaostalejší nebo s drobnou fyzickou vadou, jiné pleti, dítě
nadprůměrné – tzv. „dětský génius“.
Následky šikany na oběti jsou katastrofální, mnohdy vedou k nevratnému narušení osobnosti dítěte, která se ještě ani nestačila
rozvinout.
Oproti tomu agresor bývá starší,
tělesně zdatný, agresivní a většinou
s kázeňskými problémy.V kolektivu
vystupuje jako vůdce, který je sebevědomý, temperamentní, někdy až
překvapivě nebezpečný, ale na
druhou stranu bývá v kolektivu oblíbený. Agresor většinou pochází
z rodiny, ve které je fyzické a psychické násilí používáno jako běžný
způsob komunikace, proto mu
nepřipadá, že by dělal něco špatného.
A jaké jsou varovné signály, že se
vaše dítě stalo či stává obětí šikany? Dítě nemá žádného kamaráda
mezi spolužáky, je zaražené, smutné, nemluví o tom, co se děje ve
škole. Prospěch ve škole se horší,
nesoustředí se, nechce se mu do
školy. Před odchodem do školy
simuluje zdravotní obtíže, chodí za
školu. Domů chodí s poškozeným
oblečením či školními pomůckami,
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nebo bez nich, má zvýšenou potřebu peněz, ztrácí kapesné. I přes to,
že vaše dítě chodí na obědy
a dostává svačinu z domu, je hladové. Při dlouhodobém působení
šikany se dítě dostává do deprese,
která může vést k pokusu o sebevraždu, či její dokonání.
Ze strany rodičů by bylo vhodné
preventivně dítě školou povinné
seznámit s možným nebezpečím
a projevy šikany, vysvětlit mu, že
nikdo nemá právo ubližovat jiným.
Vybudujte si s dítětem důvěrný
vztah, naslouchejte mu a všímejte
si detailů vyprávění o dění ve škole
i mimo ni. Dítě by mělo vědět, že
šikanu je třeba oznámit rodičům či
učiteli i tehdy, když se ho přímo
netýká, když se stane jejím svědkem.
Jestliže máte podezření, že se vaše
dítě stalo, či snad je obětí šikany,
je třeba ujistit dítě, že jste na jeho
straně, že má vaši plnou podporu
a ochranu. Zjistěte co nejvíce
podrobností o útocích, nechte dítě
odborně vyšetřit fyzicky v případě
zranění, ale hlavně psychicky,
i když se vám zdá docela v pořádku.
Další dny ho neposílejte do školy
do blízkosti agresora a trvejte na

osobní schůzce s vedením školy
a třídním učitelem. Domluvte se
s ředitelem školy na přeložení dítěte
do jiné třídy či školy, na které si nejprve ověřte poměry a dítě přeložte.
Pokud s vedením školy nenajdete
společné řešení, obraťte se na školský úřad nebo školní inspekci.
Máte-li podezření, že se agresor
dopustil trestného činu na vašem
dítěti, věc oznamte Policii České
republiky.
Šikana většinou naplňuje skutkovou podstatu některých trestných
činů, jako je omezování osobní svobody, loupež, ublížení na zdraví,
poškozování cizí věci, znásilnění
či pohlavní zneužívání.
I když dítě mladší 15 let není trestně
odpovědné, soud pro mládež dítěti
může uložit opatření, jako je dohled
probačního úředníka či nařídit
ochrannou výchovu.
Šikana je závažná, proto ji nepodceňujte a věnujte chvíli vašim
dětem, ve které jim vysvětlete jak
postupovat, když se s šikanou
setkají.

Eva Nevěřilová
a Ivana Bártová DiS.,
asistentky prevence OOP
Brno-střed

Informace z radnice

Kluziště na Nových sadech a Kraví hoře jsou v plném provozu
Téměř sto žáků 4. a 5. tříd ZŠ
Křídlovická a ZŠ Bakalovo
nábřeží se zúčastnilo 6. prosince loňského roku sportovního
a zábavného dopoledne na
umělém kluzišti na Nových
sadech.Touto akcí zahájili zimní sezónu kluziště.
Akci pro žáky zorganizovala městská část Brno-střed ve spolupráci
se Sportovním a rekreačním
areálem na Kraví hoře, příspěvkovou organizací.
Zástupci příspěvkové organizace
děti nejprve přivítali a poté Michael

Svoboda, organizátor akce, společně s vyučujícími a hlavně žáky
těchto škol, zahájili soutěž ve slalomu na čas na bruslích a také velkou show, štafetu dívek a chlapců.
Soutěžili zvlášť čtvrťáci a páťáci.
Součástí tohoto setkání byla také
spousta hravých a dovednostních
disciplín na bruslích. Všem bruslařům se podařilo udělat velkého
hada a děti jezdily popředu i pozadu. Jezdilo se po jedné noze,
v podřepu, a také tzv. na holubičku.
Všichni se zkrátka na bruslích
bavili.
Součástí tohoto dopoledne bylo

vyhlášení nejkrásnější masky.
Nápady žáků a hlavně jejich masky byly velmi rozmanité. Na závěr
byli vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých disciplín a soutěž
v maskách. Děti dostaly spoustu
sladkostí a dobrot a odstartovaly
tak bruslařskou sezónu na tomto
kluzišti.
Kluziště je otevřeno každý den od
10.00 do 21.15 hodin. Bruslí se
v blocích (jeden blok trvá jednu
hodinu a 15 minut, poté probíhá
úprava ledu). Cena vstupu na jeden
blok je 50 Kč dospělí, 30 Kč děti.
Od soboty 18. prosince je také

otevřeno kluziště na Kraví hoře
v areálu koupaliště. Cena je 40 Kč
dospělí a 20 Kč děti. Bruslení na
Kraví hoře probíhá ve všední dny
od 15.00 do 17.00 hodin a od
17.45 do 19.45 hodin, v sobotu
a neděli je bruslení v blocích
9.00–11.15 hodin, 12.00–14.15
hodin, 15.00–17.00 hodin a 17.45
až 19.45 hodin. Každý den večer
od 20.30 do 21.45 hodin probíhá
hokejový blok. Více informací
o provozu kluziště na tel. čísle
543 216 434.


(red)
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Informace z radnice

Vlasta Říhová získala ocenění v projektu Pečovatel/ka roku 2010
nejdéle. Poté jsem musela vyplnit
několik otázek, které se týkaly mé
práce a písemně je odeslat.

Jak se z vás stala
pečovatelka?
Byla to v podstatě náhoda. Když
už jsem nemohla zůstat ve
Výzkumném ústavu nábytkářském, protože se instituce rušila,
začala jsem přemýšlet, co dál.
Všimla jsem si, že do protějšího
domu za někým chodí pečovatelka. Připadalo mi to jako zajímavá
práce. A hned druhý den jsem
v novinách četla inzerát, že se hledá pečovatelka. Nikdy jsem
s takovou prací zkušenosti neměla, bylo to pro mě úplně něco jiného, než jsem dělala předtím. Ta
zkušenost je ale dobrá, teď se mi
bude všechno hodit, až budu
pečovat o své blízké.

už nemá cenu. Zpočátku jsem
měla problém s umýváním a přebalováním, je to dost choulostivé
pro obě strany. Teď už se na to ale
dívám více z lékařského hlediska.

Jaké vlastnosti musí podle
vás mít dobrá
pečovatelka?
Určitě by měla být trpělivá a musí
se umět vcítit do potřeb a problémů toho druhého, starému člověku je potřeba porozumět.

V čem je tato práce
nejnáročnější?
Práce se mně líbí, dělám ji moc
ráda, i když je dost náročná. Psychicky i fyzicky. Všechno si beru
hodně osobně. Staří lidé většinou
nikoho nemají a každý mi vypráví
svůj osobní příběh. Často jsou
nemocní nebo nějakým jiným

Profil
Vlasta Říhová se narodila
v roce 1951 v Brně, kde strávila
celý dosavadní život. Pracovala nejdříve na poště, poté byla
zaměstnaná ve Výzkumném
ústavu nábytkářském, odkud
přešla do Oddělení pečovatelské služby městské části
Brno-střed. Po 16 letech péče
o klienty se umístila mezi deseti vyhlášenými Pečovatelkami
roku 2010. Má dceru a vnuka.

Vlasta Říhová je zaměstnaná
jako terénní pracovnice v Oddělení pečovatelské služby
městské části Brno-střed již
šestnáctým rokem. Za práci
s lidmi, kteří se o sebe neumí
a nemohou sami postarat, se
v prosinci loňského roku umístila jako jediná z Brna mezi
deseti nejlepšími pečovateli
a pečovatelkami České republiky. Osmý ročník celostátního
ocenění Pečovatel/ka roku
vyhlásila Diakonie Českobratrské církve evangelické a Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky. Cílem
projektu je každoročně vybrat
deset nejlepších pečovatelů či
pečovatelek bez určení pořadí
a poukázat tak na potřebnost
tohoto povolání.

Jaká byla atmosféra na
předávání cen v Praze?
Ocenění si moc vážím, největší
poctou pro mě bylo setkání s Livií
Klausovou, která mi diplom osobně předávala. Je to moc milá
a přátelská paní.

Co takové ocenění pro vás
znamená?
Vůbec jsem s tím nepočítala. Do
poslední chvíle jsme nevěděli,
kdo se mezi prvními deseti umístí.
Když jsem uslyšela svoje jméno,
bylo to moc příjemné. Za celou
dobu, co jsem se této práci věnovala, jsem žádné podobné ocenění nezískala. Moc si toho
vážím, obzvlášť proto, že už
v červnu půjdu do důchodu. Je to
taková hezká tečka nakonec.
Znamená to, že moje práce
k něčemu byla a že jsem ji dělala
dobře. Myslím, že nikdy na mě
nebyla žádná stížnost.

Kdo vás do soutěže
Pečovatelka roku 2010
přihlásil?
Byl to nápad paní vedoucí Ráčkové (Bc. Květoslava Ráčková,
vedoucí Oddělení pečovatelské
služby městské části Brno-střed,
pozn. red.). Navrhla mě asi také
mimo jiné proto, že jsem z celého
oddělení nejstarší a pracuji zde
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Jak vypadá váš pracovní
den?
Na terénní sociální službě pracuje
celkem deset pečovatelek. Uživatelům pomáháme s ranní hygienou a snídaní, v době oběda své
klienty třeba i krmíme, pokud je
to nutné. V průběhu celého dne
pomáháme s prací v domácnosti
jako je úklid, nákupy nebo doprovod k lékaři.

Asi je velmi důležité
vnímat individualitu
a osobnost klienta, aby se
třeba necítil ponížen, že už
se o sebe neumí postarat.
Musíme je neustále povzbuzovat
a říkat jim, že není pravda, že život

způsobem neschopní se o sebe
starat. Denně jich několik navštívím. Nedokážu jen tak jejich trápení hodit přes palubu. Pořád nad
tím vším přemýšlím, až mám těžkou hlavu.

Člověk s vaší profesí by ta
jednotlivá osobní utrpení
asi neměl tolik prožívat. Je
možné se to nějak naučit?
Ano, to je pravda. Pořád takové
rady kolem sebe slyším. Na školeních a supervizích. Zpočátku
jsem si myslela, že se časem
naučím si z toho nic nedělat.
Pořád se snažím, ale moc mi to
nejde. To je ta moje povaha
(smích).

Informace z radnice
Myslíte si, že jsou pro
práci pečovatelky
vhodnější právě starší
a zkušenější ženy?
U nás na oddělení je hodně mladých pečovatelek, nejmladší má
dvacet let. Jak už jsem řekla, já
jsem ze všech nejstarší. Samozřejmě že ty mladé dělají svou
práci moc dobře, mám ale pocit,
že starší pečovatelky klientům
a jejich potřebám více rozumí. To
je ale logické, mají k sobě věkově
blíž. Ty mladé ale mají na druhou
stranu větší nadhled.

S jakými nesnázemi se ve
své práci musíte
vypořádávat?
Práce v terénu samozřejmě vyžaduje určité komplikace. Například

to, že nemám klasické zázemí
jako třeba člověk v kanceláři. Jsem
pořád na cestách, jezdím sem
a tam, za některými klienty i víckrát
za den. Někteří z nich trpí úzkostí,
proto mohou být někdy podráždění a nepříjemní. Snažím se na
ně být vždycky milá a oni nakonec
také pookřejí.

V čem se vaše práce za
těch 16 let, co se jí
věnujete, změnila?
Určitě v tom, že příbuzní, často
jsou to mladí lidé, nemají v dnešní
době zájem o své starší členy rodiny. Nedovedu si představit, že
bych se o své blízké nestarala.
Potkala jsem nejrůznější případy,
například paní, která měla čtyři
děti a žádné z nich se o ni nestaralo. Někdo je smutný, že nemá

děti a pak jsou ti, kteří je mají, ale
občas v tom není rozdíl.

A pokud jde o prostředky,
s nimiž pracujete?
Všechny ty pomůcky, které teď
používám a které dříve vůbec
neexistovaly, mi moji práci
nesmírně usnadňují. Od sprejů,
mycích prostředků, plen až po
polohovací postele. To je ohromné. Nákup těchto prostředků musí
zajistit rodina, která na nemocného dostává finanční příspěvek. Je
ale smutné, že se stává, že tyto
peníze někteří využívají k úplně
jiným účelům.

Co naopak vám tato práce
přinesla?
Pochopila jsem, že je zázrak, že
jsme zdraví. Mnohdy zdraví pova-

žujeme za automatické, během
své práce jsem ale poznala mnoho postižených pacientů. Proto
bychom si zdraví měli skutečně
vážit. Také jsem se naučila chápat
stáří a naučila jsem se ke starším
lidem přistupovat. Největším potěšením pro mě vždycky je, když mi
lidé poděkují.

V červnu se chystáte do
důchodu, těšíte se na tuto
další fázi života?
Zrovna to vyšlo na moje narozeniny, které slavím 2. června a tentýž den budu odcházet i do důchodu. Těším se, až se budu starat
o maminku a užiji si více svého
vnuka.


(red)

Pečovatelská služba pomáhá seniorům a zdravotně postiženým
Pečovatelská služba MČ Brno-střed je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá
seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve
svých domovech, umožňuje zachovat si v maximální míře svůj
dosavadní způsob života, zvýšit
jeho kvalitu a soběstačnost,
nepřetrhávat vazby na své blízké
a příbuzné. Pečovatelskou službu
poskytuje občanům v těchto
městských částech: Brno-střed,
Kohoutovice, Starý Lískovec,
Nový Lískovec, Bosonohy, Bohunice.
Sídlí na ul. Lipová 31, Brno-střed,
tel. na sociální pracovníky:
543 212 702; 542 526 127;
542 526 129, tel. na vedoucí
pečovatel. služby: 543 217 445.
Cílem pečovatelské služby ÚMČ
Brno-střed je poskytovat kvalitní
služby pro obyvatele uvedených
městských částí.
Pečovatelská služba poskytuje
své služby
– seniorům
– občanům, kterým byl přiznán
invalidní důchod
– občanům se zdravotním postižením
– občanům se sníženou mobilitou
– občanům, kteří potřebují v průběhu své rekonvalescence

pomoc další osoby k zajištění
svých potřeb
– rodinám s trojčaty a vícerčaty
do věku 4 let

Rozvoz obědů
Rozváží obědy autem pečovatelské služby do domácností
klienta. Rozvoz v pracovních
dnech, i v sobotu.

Centrum denních služeb
Centrum denních služeb je určeno pro seniory, kteří nechtějí
nebo nemohou být sami doma.
Pokud se nás rozhodnete
navštívit, čeká vás po celý den
zajímavý program, zábava
a rozptýlení, program je vždy
přizpůsoben vašim zálibám
a zájmům.
Individuální aktivity umožňují
změnu jednotvárného života,
proto vybíráme a připravujeme
vhodné nápady a podněty k činnosti. Programy jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu.
Denní centrum je otevřené celoročně, každý všední den od 8.00
do 14.30 hodin. Klienti do centra
docházejí nebo je zajištěn dovoz
a odvoz autem pečovatelské
služby.
Můžete si sami zvolit dny, které
budete chtít v našem centru strávit. Je také možnost si pobyt na
jeden den zdarma vyzkoušet.

Setkáváme se ve společenské
místnosti, k dispozici je jídelna,
relaxační místnost, terasa
s výhledem na zahradu. Služby
denního centra jsou poskytovány za úhradu.

Středisko osobní hygieny
Nabízí služby klientům se sníženou mírou soběstačnosti, kteří
potřebují pomoc či dopomoc při
denních běžných aktivitách –
koupel, stříhání vlasů, vlasová
ondulace, pedikúra, praní
a žehlení prádla.

Terénní péče
Poskytuje pomoc v domácnosti
klienta Po – Pá od 7.00 do 15.30
hodin. Pomoc při ranní toaletě,
nachystání a podání snídaně
a obědu, běžné úkony osobní
hygieny, koupel klienta, úklid
domácnosti, nákupy a pochůzky,
dohled u uživatele, vycházky,
doprovody.

Domy
s pečovatelskou službou
Pečovatelská služba ÚMČ Brno-střed poskytuje své služby
v těchto domech s pečovatelskou
službou:
DPS, Kosmonautů 23, Brno-Starý Lískovec, tel. 547 351 002
DPS, Libušina třída 8, Brno-Kohoutovice, tel. 547 381 213

DPS, Hybešova 65a, Brno-střed,
tel. 543 213 463
DPS Zderadova 5, Brno-střed,
tel. 543 215 649
DPS, Křenová 39, Brno-střed, tel.
543 256 020
(pozn. pečovatelská služba nezajišťuje ubytování v domech s pečovatelskou službou)
Více informací o pečovatelské
službě, ceníku služeb, smlouvě
o poskytování pečovatelské služby, získáte na uvedených telefonních číslech, na webových
stránkách MČ Brno-střed
www.br no.stred.cz/sociální
oblast/pečovatelská služba, nebo
na Odboru sociálních věcí úřadu
vaší městské části.


(red)
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice
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Neziskovky

Hnutí Brontosaurus v roce dobrovolnictví rozšiřuje své aktivity

Hnutí Brontosaurus se zapojí
do Evropského roku dobrovolnictví, který vyhlásila Evropská
unie na rok 2011.
Dobrovolníci spolupracující s Brontosaury pomáhají na desítkách přírodních lokalit a památek nejenom
v České republice. Loni uspořádali
190 dobrovolnických akcí s 4780
účastníky. Počet odpracovaných
hodin přesáhl 40 000. Na akcích
vysázeli přes 4 000 stromů, pokosili
57 hektarů luk a opravili 17 drobných památek.
Dobrý pocit z dobrovolnické práce
však není tím nejsilnějším, co
účastníci brontosauřích akcí zaží-

vají. Tím je těžko popsatelná
atmosféra, která vzniká vyváženou kombinací smysluplné práce,
prožitkového programu a nenásilného vzdělávání mladých lidí
ve vztahu k životnímu prostředí.

Zážitky ruku v ruce
s dobrovolnictvím
„Věříme, že právě takovéto programy povedou mladé lidi k větší
občanské angažovanosti, k posílení pocitu vlastní odpovědnosti
za svět kolem sebe i k hledání
nových alternativ ke konzumnímu
způsobu života, uvedl vedoucí
kanceláře Hnutí Brontosaurus
Mgr. Dalimil Toman.

Dobrovolnické centrum
a ekoporadna
Brněnští studenti a místní obyvatelé mají tu nejlepší možnost se
do brontosauřích činností aktivně
zapojit. „Právě zde, na ulici Hvězdová 10 v centru Brna, totiž sídlí
dobrovolnické centrum, které je
pomyslným „pupkem“ veškerých
brontosauřích aktivit. Středoškoláci a vysokoškoláci se mohou
zapojit do tzv. akčních skupin, které probíhají během školního roku.
Jejich přehled lze najít na
www.brontosaurus.cz. Na centru
se konají také pravidelné večery
pro širokou veřejnost – přednášky,
besedy, promítání, simulační hry,

tvořivé dílny,“ popsal Toman.
Na Hvězdové ulici sídlí také dobrovolnická ekoporadna, která
poradí všem zájemcům, jak se
zapojit do akcí na pomoc přírodě
či památkám. Mimo to nabízí
informace k volnočasové ekologické výchově a zodpoví vám
základní otázky kolem ochrany
přírody, odpadů, domácí ekologie
apod.
Otevřeno je úterý až středa
10.00–12.00 a 14.00–17.00 hodin
a v pátek 9.00–14.00 hodin.
Kontakt: ekoporadna@brontosaurus.cz.


(red)

A Kluby ČR zahajují od ledna projekt sociálního bydlení
Projekt sociálního bydlení je
koncipován pro lidi, kteří
absolvovali ústavní či ambulantní léčbu závislosti na alkoholu nebo patologickém hráčství, případně těm, kteří sami
dlouhodobě abstinují.
Projekt je konkrétně určen osobám s tzv. kumulovanými sociálními problémy (nezaměstnanost,
předluženost, rozpad rodiny, ztráta domova), kteří jsou po ukončení léčby závislosti motivováni
k „novému začátku“, ale nemají
pro něj dostatečné existenciální
podmínky. Bude spuštěn 15. ledna.

Projekt zahrnuje zajištění přechodného sociální bydlení a komplexní sociálně-terapeutický program. Cílem je pomoci sociální
integraci a návratu na trh práce.
Konkrétně se program zaměřuje
na rozvoj sociálních dovedností
a seberozvoj, aktivní plánování
a realizaci volného času, dodržování stanoveného režimu dne,
integraci na trh práce prostřednictvím kariérního poradenství,
poskytnutí sociálního a dluhového poradenství včetně právní
pomoci, vzdělání v oblasti finanční gramotnosti a psychoterapeutické konzultace skupinové i individuální. Od klienta vyžaduje
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vlastní iniciativu, snahu a motivaci ke změně.
Ubytování bude nabízeno klientovi vždy na dobu určitou, a to na
tři měsíce (s možností individuálních, týmem odsouhlasených,
výjimek) tak, aby klienti byli současně motivovaní hledat si vlastní
ubytování a zdroje. Maximální
délka pobytu jednoho klienta
bude půl roku. Pro šest klientů
bude v Brně od 15. ledna pronajatý jeden třípokojový byt.
Sociální bydlení je takové, jehož
poskytování není založeno na
dosahování zisku a je podporováno z veřejných prostředků. Je
určeno lidem s jasně vymezený-

mi příjmy, příp. jinými handicapy.
A Kluby ČR jsou obecně prospěšná společnost poskytující
pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství včetně pomoci jejich
rodinám a blízkým. Poskytují
informace, odborné sociální
poradenství, terapeutický léčebný program, doléčovací služby
a pomoc s hledáním zaměstnání. Služby jsou zdarma a v případě zájmu anonymně. Jsou
založeny na principu respektu
vůči klientovi.


(red)

Neziskovky

Občanské sdružení Na počátku pomáhá těhotným ženám v tísni
Občanské sdružení Na počátku
se již od roku 1994 zabývá
pomocí těhotným ženám a dívkám v tísni, které si přejí své
dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají
podmínky.
Jedná se většinou o ženy, které
se setkaly s odmítavým postojem
partnera či rodiny. Nemají zázemí
ani prostředky nebo se pouze
nedokáží ve své situaci zorientovat.
Sdružení provozuje v Brně poradnu Na počátku s nepřetržitou telefonickou pomocí. Za dobu jejího
fungování se na ni obrátilo již
téměř 1300 žen. Sociální pracovnice poradny pomáhají nalézat
řešení jejich životních situací,
nabízejí odborné poradenství
a zprostředkovávají pomoc dalších odborníků.
Pokud je situace klientky závažná, může využít ubytování v azylovém domě Domov pro dětský

život. Jeho adresa je neveřejná
a ženy v něm mají možnost bezpečně prožít těhotenství. Mohou
zde setrvat ještě nějaký čas po
porodu a poté využít program
následné péče. Pokud si žena
není jistá, že chce dítě přijmout,
pracovníci občanského sdružení
jí pomohou zajistit utajený porod
a případnou adopci.
Občanské sdružení Na počátku
poskytuje čtyři registrované
sociální služby, má oprávnění
k sociálně právní ochraně dětí a je
zapojeno v komunitním plánu
města Brna. Za svoji činnost získalo již celou řadu ocenění, například od Evropské unie pro lidská
práva, nebo od Výboru dobré
vůle-Nadace Olgy Havlové. Od
1. října 2010 otevřelo občanské
sdružení Na počátku veřejnou
sbírku. Číslo účtu a více informací
najdete na www. napocatku.cz
nebo na tel. čísle 548221405
(nepřetržitá linka).

(red)

Ratolest Brno uspořádala benefiční večer v duchu motýlích křídel

Benefiční večer nestátní neziskové organizace Ratolest Brno
s názvem Motýlí efekt oživil
18. listopadu loňského roku
výstavní sál Slévárny Vaňkovka.
Cílem akce bylo poděkování
vybraným dobrovolníkům a sponzorům a ocenění jejich podílu na
činnosti Ratolesti Brno.
Letošní ročník benefice se nesl
v duchu tzv. motýlího efektu –
i mávnutí křídel jednoho motýla
může ve svém důsledku způsobit
vichřici. Stejně tak i malá pomoc
stačí, aby se ohroženému dítěti
významně změnil život. Takovou
nenápadnou a přesto důležitou

podporu pro znevýhodněné děti
a mladé lidi představují v Ratolesti
Brno dobrovolníci. Nejlepší z nich
byli v průběhu večera vyhlášeni
a odměněni cenami věnovanými
partnery benefice.
Večerem provázel herec a moderátor Lukáš Hejlík. V rámci benefice vystoupily se svými skladbami šansoniérky Jana Musilová
a Sylvie Krobová a mladá brněnská hudební skupina Lady DragonFly. Mimo jiné byla připravena
charitativní dražba předmětů
s motýlí tematikou, které Ratolesti
Brno věnovali například odborník
na etiketu Ladislav Špaček, české
basketbalistky – vicemistryně

světa, zpěvák Dan Bárta či plavkyně Yvetta Hlaváčová.
Ratolest od svého založení v roce
1995 podporuje znevýhodněné
děti a mladé lidi, kteří se dostali
do nepříznivé sociální či životní
situace. V rámci činnosti také pod-

poruje a rozvíjí dobrovolnictví.
Sociální programy sdružení jsou
zaměřeny na děti a mládež ve
věku od 6 do 24 let. Během roku
projde programy organizace více
než 600 klientů.
 (red)
Foto: Pavel Nejedlý
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SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

500

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

Je jediné krematorium v ýR urþené pro psy, koþky a jiné drobné zvíĜectvo. Mezi naše služby patĜí individuální transport ve speciálním
vaku do krematoria, uložení v chladícím boxu do doby kremace, vlastní individuální kremace vþetnČ posledního symbolického rozlouþení,
výdej ostatkĤ bezprostĜednČ po kremaci ve vybrané urniþce nebo
rozptyl þi vsyp ostatkĤ na naší louþce.

telefon nonstop +420 737 110 790
www.krematoriumzvirat.cz, e-mail:info@krematoriumzvirat.cz

Centrum komplexních služeb
pro rodinu a domácnost

Brno, Křenová 19

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

KREMATORIUM ZVÍěAT BRNO s.r.o.

 non stop pobytové služby pro seniory
(i pro imobilní) – doba pobytu je
neomezená
 hlídání dĉti – mini školka – pracovní
doba 7dnŖ
 další služby podle vašich požadavku

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Kabátníkova 18, Brno-Královo Pole
tel./f. 541 211 110, mob. 774 155 561
provozovatel OS NiŌ Ariadnina
IúO: 28555465, www.nitariadnina.cz

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ
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Inzerce

6ÖROBANºBYTKU6IÁAR

POÍTAOVÉ
SLUŽBY
odvirování,
instalace, servis PC
Tel.: 728 041 247
www.netmasters.cz
oyvê}t

llr|jl¸
}OêRêê 5
ê BêdBêêêWB···

¡ªªêÜ
nhyhujl

LVDIZOÀ_WFTUBWÀO¾TLËÁOÀ
EÀUTLÏ_LBODFM¶ËTLÏO¶CZUFL
UFM

XXXOBCZUFLWJDBSXFCOPEFD[

Gymnázium P. KĜižíkovského
s umČleckou
pro¿lací
Kristenova 27
624 00 Brno

vjoyhuê zwvy
}ê¦ª¨ê©¦¡ê¨¢¥

Den
otevĜených
dveĜí
8. 2. 2011

www.gymum.cz
KLEINER

|êuzêwyvklqltêzs|%iêulrvu±êhslêhuhq

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

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

www.levnesporaky.cz
18
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2011

Naše školy

Zápis dětí do základních škol zřizovaných MČ Brno-střed
Vážení rodiče,
vzhledem k blížícím se lednovým zápisům do 1. tříd základních škol
pro školní rok 2011/2012 vám představujeme jednotlivé základní školy
v městské části Brno-střed.
Povinná školní docházka začíná dle školského zákona počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.
K plnění povinné školní docházky v tomto školním roce může být přijato
i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte
narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
lékaře.
Zákonný zástupce dítěte je povinen jej přihlásit k zápisu, a to v době
od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku. Při zápisu ve škole získáte i případné informace o možnostech a podmínkách odkladu školní docházky. Konkrétní
doba zápisu do každé základní školy je stanovena ředitelem této školy.
Jednotlivé termíny naleznete v tomto přehledu.
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který je povinen přijmout přednostně žáky s místem trvalého pobytu v příslušném
spádovém školském obvodu. Při dostatečném počtu volných míst však
záleží na rodičích, jakou základní školu pro své dítě zvolí. Všechny
naše základní školy pracují na základě svých vlastních školních vzdělávacích programů a nabízejí širokou škálu profilací, mezi kterými si
mohou rodiče vybrat.

Němčina
– výjezdy do předvánoční Vídně s návštěvou vánočních dílen na radnici
– složení zkoušky Fit in Deutsch
– spolupráce se školami v Rakousku a Německu
– spolupráce s Österreich Institutem
– dopisování
Angličtina
– jazykově poznávací pobyty ve Velké Británii
– dopisování
– účast na mezinárodních projektech, jejichž komunikativním jazykem
je angličtina (pro období šk. let 2010–2012 se žáci s vyučujícími
zapojili do projektu v rámci Comenia The Precious Planet – Cenná
planeta. Spolupráce škol z Rakouska, Holandska, Itálie, Francie)
– účast v projektu „Child Sponsorship Programme“ (adopce na dálku,
již od roku 2006 máme svého adoptivního spolužáka).
Vedle rozšířené jazykové výuky škola nabízí nové předměty v rámci
povinně volitelných předmětů – různé typy seminářů, nově etickou
výchovu. Každoročně škola pořádá lyžařský a snowboardový výcvik.
Žáci se zapojují do široké škály zájmových útvarů – jazykových, sportovních, uměleckých… Pro žáky 1. stupně je zajištěna pestrá činnost
ve školní družině. Škola se zařadila do projektu Otevřená škola.

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8
Kontakty: telefon: 543 212 725
e-mail: vedeni@bakalka.cz, www.bakalka.cz
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2011 (9.00–15.00 hodin); 17. 1. 2011 (14.00–18.00 hodin)

Základní škola Brno, Antonínská 3
Kontakty: telefon: 541 213 142
e-mail: zs.antoninska@bm.orgman.cz, www.zsantoninska.cz
Zápis do prvního ročníku:
21. 1. 2011 (14.00–18.00 hodin); 22. 1. 2011 (9.00–12.00 hodin)

Základní škola Antonínská je známá především svou výukou cizích
jazyků. Tato tradice nebyla přerušena od šk. roku 1962/1963. V případě
této školy platí, že dobré tradice mají být zachovány. Před lety nastala
změna v tom, že se výuka cizího jazyka posunula do 1. ročníků. Rodiče
pro své děti vybírají výuku angličtiny nebo němčiny, v pátém ročníku
pak přistupuje povinná výuka obou jazyků. V letošním školním roce
mají žáci 6. ročníku zpestřenou výuku matematiky hodinami, které
jsou vedeny v angličtině. V příštích školních letech bude tato nabídka
dále rozšiřována.
Ze znalosti cizích jazyků vyplývají četné aktivity, kterých se žáci mohou
účastnit:

Jedná se o školu s rozšířenou výukou cizích jazyků.
Vytvořením školního vzdělávacího programu „Naše výsledky hovoří
cizími jazyky“ se završila snaha o co nejkvalitnější výuku nejen v cizích
jazycích a využila se také více než 40letá tradice školy jako školy s rozšířenou výukou jazyků. Součástí vzdělávacího programu je výuka
angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky a povinná výuka druhého
cizího jazyka od 6. ročníku, kde si žáci mohou si vybrat mezi jazykem
německým a francouzským. Cílem je co nejkvalitněji připravit žáky na
další studium a u každého žáka využít maxima jeho osobních schopností.
Díky tomu, že škola disponuje dostatečným počtem pedagogů, kteří
jsou odborně i pedagogicky způsobilí vyučovat i jiné předměty v anglickém jazyce, jsou ve škole vyučovány se schválením MŠMT již pátým
rokem v anglickém jazyce předměty pracovní činnosti a informatika.
Tímto krokem získala škola jedinečné postavení nejen mezi školami
na území města Brna, Jihomoravského kraje, ale i v rámci celé republiky.
Škola také nabízí jako jediná škola v Jihomoravském kraji žákům již
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Naše školy
od 2. ročníku přípravný kurz ke Cambridge zkouškám, které jsou každoročně pořádány v květnu ve spolupráci s Britskou radou a vedou
k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Nejen na podporu a rozvoj jazykového vzdělávání nabízí škola širokou
škálu mimoškolních aktivit, např. kroužky anglické konverzace, francouzské konverzace, kroužek španělského jazyka, kroužek německého
jazyka pro žáky 1. stupně, kroužek informatiky s různou úrovní pokročilosti, kroužek tvorby webových stránek, výuku náboženství, individuální logopedická intervence, dyslektický kroužek, fungující knihovnu
českých i cizojazyčných titulů, výuku hry na flétnu, na kytaru, školní
kapelu, Ekoklub Bakalka, kroužek „Putování s přírodou“, kroužek keramiky a výtvarné výchovy, kroužek šachu, Scrabble, kroužek badmintonu, taneční kroužek hip-hop a kroužek juda.
K ověřování komunikačních dovedností v cizích jazycích a za účelem
poznávání škola každoročně pořádá kulturně poznávací zájezdy do
evropských zemí – např. Anglie, Francie, Rakouska, Německa, Belgie,
Švýcarska a dalších. Stejnému účelu slouží také mezinárodní projekty,
do nichž je škola zapojena a v jejichž rámci žáci komunikují se svými
vrstevníky v cizím jazyce. Žáci mají také možnost prezentovat nabyté
znalosti a dovednosti na veřejných vystoupeních (školní akademie,
besídky, vánoční vystoupení na nám. Svobody a další). Na jejich vystoupení se pravidelně těší senioři domovů důchodců a LDN v Brně.
Dlouhodobě nadprůměrná kvalita učitelského sboru byla hlavním kritériem, na základě kterého byla škola vybrána Pedagogickou fakultou MU
k výchově a výcviku budoucích pedagogů, a má statut fakultní školy.
Škola disponuje velmi kultivovaným pracovním prostředím. Ke zvýšení
efektivity výuky slouží řada odborných učeben vybavených nejmodernější výukovou technikou. V posledních letech budova školy prošla
generální rekonstrukcí, škola tak ve všech ohledech vyhovuje nejvyšším
nárokům na materiální podmínky vzdělávání a optimální pracovní
klima.
Žáci školy se pravidelně zapojují do testování firmy SCIO Stonožka
a mezinárodní společnost Mensa si vybrala školu pro testování IQ
žáků od 1.–9. ročníku. Ve všech těchto studiích žáci dosahují nadstandardních výsledků. Dalším výsledkem práce školy je vysoká úspěšnost
při přijímání žáků na SŠ.
Vynikajících výsledků dosahují žáci školy při olympiádách a soutěžích,
jak na městské a regionální, tak i na celostátní úrovni.

Základní škola Brno, Horní 16
Kontakty: telefon: 543 214 361
e-mail: info@zshorni.cz, www.zshorni.cz
Dny otevřených dveří: 11. 1.–13. 1. 2011
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2011 (9.00–12.00 hodin); 17. 1. 2011 (14.00–18.00 hodin)
Areál školy je situován v klidné a bezpečné části města Brna nedaleko
centra s dobrou dostupností městské hromadné dopravy. Okolí školy
(lesopark na Červeném kopci) skýtá velmi dobré možnosti pro činnost
školní družiny i pro tělesnou výchovu. Výuka je zabezpečována podle
vlastního programu „Škola v pohybu“.
Škola nabízí:
– intenzivní výuku anglického jazyka
– soustavnou práci s výpočetní a komunikační technikou
– maximální pohybovou aktivitu žáků
– výuku plavání od 1. třídy v bazénu školy se slanou technologií
– širokou a pestrou nabídku zájmových kroužků a volitelných předmětů
– vytváření podmínek a specializovanou péči o žáky se specifickými
potřebami
Škola se snaží o co nejkvalitnější výuku cizích jazyků. Žáci mají již od
1. třídy možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka. Zde zkušení
učitelé hravou a nenásilnou formou vytvářejí u dětí základy pro povinnou
výuku Aj od 3. třídy. Škola posiluje hodinové dotace výuky anglického
jazyka, a to až na 5 hodin za týden.
Umožňuje žákům po celou dobu školní docházky pravidelně využívat
výpočetní techniku. A to v rámci všech předmětů, kdy slouží hlavně
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k zábavnému procvičování probrané látky, ale hlavně zavedením předmětu informatiky už od 5. třídy.
Jsou využívány efektivní metody výuky, jako je skupinové a projektové
vyučování. Tak jsou žáci vedeni k týmové práci, ke vzájemné pomoci,
sounáležitosti, vzájemnému respektu a je v nich rozvíjena schopnost
vyhledávat a třídit informace, propojovat znalosti z jednotlivých předmětů a prezentovat svoji práci před ostatními.
Škola preferuje sportovní výchovu, vede žáky ke zdravému životnímu
stylu, a proto organizuje pravidelné zimní lyžařské výcvikové kurzy,
školy v přírodě a týdenní květnový pobyt dětí u moře. Tyto akce jsou
mezi dětmi velmi oblíbené a navíc napomáhají k vytvoření užších
vztahů mezi žáky a učiteli. Novinkou je pořádání dvoudenního adaptačního programu žáků šestého ročníku s třídními učiteli. Letos proběhl
v budově školy, kde děti i spaly. Cílem pobytu je stmelení často nového
kolektivu podle předem daného plánu na začátku škol. roku.
Škola vytváří podmínky nadaným žákům nejen při individuální práci
v rámci vyučování a ve výběru z nabídky volitelných předmětů, ale
i častým zastoupením školy ve vědomostních, kulturních a sportovních
soutěžích.
Žákům od 7. ročníku jsou nabízeny tyto volitelné předměty: německý
jazyk, cvičení z českého jazyka, sportovní hry, technické práce, informatika, zeměpisný seminář, ale i vaření.
Škola se věnuje intenzivně žákům se speciálními potřebami. A to nejen
ve třídách s ostatními dětmi individuálním přístupem, ale i v mimořádných hodinách s pomocí speciálního pedagoga, který podle integračního programu provádí reedukaci poruch. Další možností je výuka ve
speciální třídě s malým počtem žáků pod vedením speciálních pedagogů. O vhodné formě výuky se mohou rodiče poradit s kvalifikovanými
učiteli a speciálními pedagogy.
Po celou dobu školní docházky je žákům i rodičům k dispozici speciální
pedagog, výchovný poradce a preventista, kteří tvoří Školní poradenské
pracoviště. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami.
Pro volnočasové aktivity žáků jsou ve škole zřízeny kroužky: angličtina
hrou, atletika, míčové hry, výtvarné techniky, keramika, divadýlko,
veselé zpívání a pískání, plavání hrou, kondiční i závodní plavání,
judo, hip hop, informatika, cvičení Čj a přírodovědný.
Žákům 1.–4. ročníku škola nabízí školní družinu, která zajišťuje relaxaci
a zájmovou činnost. Probíhá projekt „Vše pod jednou střechou“, tzn.,
že všechny kroužky, které jsou vhodné pro žáky 1. stupně, jsou časově
sladěny s činností ŠD tak, aby se dalo vyhovět co největšímu počtu
zájemců.
Žáci mají možnost se stravovat v prostorné jídelně a vybírat si z nabídky
dvou jídel a několika druhů salátů.
V příštím školním roce škola chystá otevřít 3. třídu pro dyslektiky.

Základní škola Brno, Hroznová 1
Kontakty: telefon: 543 211 912, 543 216 880
e-mail: vedeni@zshroznova.cz, www.zshroznova.cz
Dny otevřených dveří: 14. 1. 2011 (8.00–11.40 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
21. 1. 2011 (14.00–17.00 hodin); 22. 1. 2011 (9.00–11.00 hodin)
Ve škole budou prvňáčci již pátý rok vzděláváni podle vlastního školního
vzdělávacího plánu. Žákům prvního ročníku je věnována maximální
péče, protože toto období považuje škola za rozhodující pro vztah,
který si děti ke škole vytvoří. Jejich třídy jsou umístěny v samostatné
budově uprostřed zahrady, kde je zaručeno klidné, nestresující prostředí
bez zvonění, s možností časového dělení výuky podle potřeb dětí
a uvážení učitelky.
K žákům je přistupováno individuálně, pro mimořádně nadané existuje
možnost rozšíření vzdělávání prostřednictvím výukových programů.
Žákům s vývojovými poruchami učení je nabízena náprava v lekcích
vedených speciální pedagožkou.
Vyučující i rodiče mají již více než patnáctiletou zkušenost se slovním
hodnocením žáků první třídy, ve kterém se bude i v příštím roce pokra-
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čovat. Exkluzivitou je bezplatná výuka angličtiny od první třídy. Škola
je jednou z deseti pilotních škol projektu Magistrátu města Brna „Výuka
angličtiny na vybraných školách ve městě Brně“.
Prvňáčkům jsou určeny rovněž kroužky keramiky, výtvarných i sportovních činností, a dalších aktivit prostřednictvím školní družiny. Dále
škola nabízí pro zájemce od třetí třídy přípravu k mezinárodní jazykové
zkoušce. Anglický klub, výuku němčiny nebo ruštiny jako druhého
jazyka poskytuje škola od šestého ročníku. Informatika včetně využívání
internetu je vyučována formou povinné i zájmové činnosti. Obohacením
výuky jsou lekce dramatické výchovy. Kvalita vzdělávání a přípravy
žáků na střední školy se ověřuje dlouhodobě pomocí testů SCIO. Děti
tak mají možnost vyzkoušet si zkoušky na střední školu „nanečisto“.

kurz a zahraniční kulturně poznávací zájezdy (Nizozemsko, Polsko,
Francie aj.), kde mají možnost rozvíjet své jazykové kompetence.

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4
Kontakty: telefon: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz, www.kotlarska.cz
Zápis do prvního ročníku:
21. 1. 2011 (14.00–18.00 hodin); 22. 1. 2011 (9.00–12.00 hodin)

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
Kontakty: telefon: 542 212 689
e-mail: reditel@zshusova.cz, www.zshusovabrno.cz
Zápis do prvního ročníku (v budově školy I. stupně Rašínova 3):
21. 1. 2011 (14.00–18.00 hodin); 22. 1. 2011 (9.00–12.00 hodin)

Na škole, která se nachází v centru města Brna, probíhá ve všech třídách
výuka s využitím daltonských prvků. V roce 2008 obdržela jako jedna
ze tří škol v České republice certifikát „Mezinárodní daltonská škola“
(International Dalton School). Žáci jsou vedeni k samostatnosti, spolupráci
a zodpovědnosti za výsledky své práce. V učebním procesu je respektována individualita dítěte. Podle školního vzdělávacího programu „Na
Husovu chodíme rádi“ se vyučuje angličtina od 1. ročníku. Od 7. ročníku
si žáci mají možnost zvolit druhý cizí jazyk (němčinu, nebo francouzštinu).
Škola se úspěšně zapojuje do mezinárodních projektů v rámci aktivit
e-Twinning (Schoolovision, Snapshot of Europe), za které letos již
podruhé obdržela ocenění Quality Label. Školní rok zpestřují také
celoškolní projektové dny, například Den světových náboženství, Den
plný kultury, Husovská noc, Veletrh Evropy, Den zdravého životního
stylu atd. Výstupem devítileté práce žáků je tvorba vlastní ročníkové
práce v posledním ročníku a její prezentace na školní konferenci.
Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity
v Brně a má statut fakultní školy. Spolupracuje také s partnerskými
školami v zahraničí (Anglie, Nizozemsko, Slovensko).
Na škole funguje školní poradenské pracoviště v čele se školním psychologem. Škola má dlouhodobě dobré výsledky v reedukaci žáků
s poruchami učení a ve vzdělávání mimořádně nadaných žáků.
Škola dále nabízí školní družinu, širokou paletu nepovinných předmětů
a zájmových kroužků (sportovní hry, házenou, stolní tenis, gymnastiku,
konverzaci v anglickém jazyce, keramiku, dramatickou výchovu, náboženství aj.), výuku plavání (2. a 3. ročníky), výuku bruslení (3. a 4. ročníky) a dopravní výchovu na prvním stupni.
Na prvním stupni jsou pravidelně pořádány školy v přírodě, žáci druhého
stupně absolvují vedle školních výletů také tematické exkurze, lyžařský

Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem „Škola
21. století“, který stejně jako všechny další informace je možno nalézt
na internetových stránkách školy. V rámci tohoto vzdělávacího programu
nabízí rozšířenou výuku anglického jazyka, matematiky a hudební
výchovy, na I. stupni dále pak rozšíření výuky výtvarné nebo tělesné
výchovy. Angličtina je vyučována od 1. třídy a v různých stupních je
zařazena i výuka rodilým mluvčím (5., 6. a 9. ročník), který se s dětmi
zaměřuje především na konverzační témata. Plavání, bruslení a lyžařské výcvikové kurzy jsou součástí výuky. Všechny třídy na 1. stupni
jezdí na školy v přírodě, na 2. stupni na školní výlety a podobné akce.
Škola je dobře vybavena moderní audiovizuální technikou a má velké
množství odborných učeben (chemie, fyzika, multimediální učebna,
počítačová učebna, učebna výtvarné a hudební výchovy, jazyková
učebna, keramická dílna, dvě tělocvičny a ve vnitrobloku hřiště s parkem), žáci 1. stupně využívají novou knihovnu se studovnou.
Na škole funguje školní poradenské pracoviště, které koordinuje úspěšnou reedukaci žáků s poruchami učení a poskytuje radu a pomoc
žákům i rodičům.
V odpoledních hodinách nabízí škola širokou škálu kroužků, které
uspokojí rozmanité zájmy žáků v oblasti sportovní, hudební, pěvecké,
taneční, výtvarné, dramatické, jazykové atd.
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, s Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21
Kontakty: telefon: 543 212 587
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz; www.zskrenova.cz
Dny otevřených dveří: 21. 1. 2011
Zápis do prvního ročníku: 21. 1. 2011 a 28. 1. 2011
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 nabízí multikulturní prostředí s individuálním
přístupem ve třídách se sníženým počtem žáků a ve třídách speciálních
výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
S přípravou dětí na vzdělávací proces škola začíná již v přípravném
ročníku. Na obou stupních školy učitelům vypomáhají asistenti pedagoga. Na škole působí školní poradenské pracoviště, které je v letošním
roce posíleno o nové odborníky v rámci partnerství v projektu Inkluzivní
vzdělávání žáků ve školách „spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám. Tento projekt zároveň také posiluje počet druhých pedagogů na
prvním i druhém stupni školy.
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Od 1. dubna 2009 probíhá projekt s názvem Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!), který umožňuje dětem ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí dosáhnout lepších výsledků ve škole. Jeho
hlavní náplní je rozšíření včasné péče pro předškolní děti a nejmladší
žáky, posílení výuky druhým pedagogem a asistentem na prvním i druhém stupni školy a další rozšíření kvalitního zázemí pro výuku. Hlavním
partnerem projektu je ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22.
Škola je zapojena do Sítě brněnských otevřených škol, která podporuje
především volnočasové aktivity dětí a jejich rodičů. Podporuje hlavně
hudební aktivity, a to školní hudební soubor Bongáči a pěvecký kroužek.
Nově byl založen taneční soubor romských tanců a klub stolních deskových her, který se u dětí těší velké oblibě.
Ze sportovních aktivit je nutné zmínit fotbalový kroužek a možnost
sportovního vyžití žáků v posilovně. K dispozici je také víceúčelové
hřiště pro žáky i pro veřejnost.
Součástí školy je školní klub, ve kterém se děti učí hrát na hudební
nástroje, pracují na počítačích a mají možnost využívat pestrou nabídku
deskových her.
Cílem je tedy škola, která svou nabídkou vzdělávacích i zájmových
aktivit reaguje na potřeby v místní komunitě a tím se snaží pozitivně
ovlivňovat postoj ke vzdělávání, motivovat ke vzájemné spolupráci
školy a rodiny. Tím zvyšuje šanci dětí a jejich rodičů na úspěšnou integraci do společnosti a uplatnění na trhu práce.
Letos škola oslavila 100. výročí od svého založení. V rámci oslav se
uskutečnilo několik velmi zdařilých akcí pro bývalé zaměstnance,
rodiče žáků, širokou veřejnost a pro partnerské organizace.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b
Kontakty: telefon: 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz, www.zskridlovicka.cz
Dny otevřených dveří (současně probíhá akce herní den s Mensou a Škola nás baví): 12. 1. 2011 (8.00–17.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
17. 1. 2011 (14.00–18.00 hodin); 18. 1. 2011 (14.00–18.00 hodin)
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b je partnerskou školou Mensy ČR s regionální působností. Nachází se v klidném prostředí, v blízkosti centra
města Brna a je velmi dobře dostupná prostředky MHD.
Školní vzdělávací program „HEURÉKA“ naplňuje jednotnou vzdělávací
koncepci a je realizován v celém profilu školy tj. od předškolních oddělení MŠ až po devátý ročník základní školy.
Dětem předškolního a mladšího školního věku je věnován významný
pilotní projekt Mensa NTC Learning. Tento projekt reflektuje nejnovější
vědecké poznatky z dětské psychologie, pedagogiky a neurofyziologie
a systematicky rozvíjí rozumové schopnosti.
Talentované a mimořádně nadané děti jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů a jsou integrovány mezi vrstevníky do
běžných tříd 1.–9. ročníku.
Klub dětí a jejich rodičů organizuje atraktivní poznávací, vzdělávací
a herní aktivity pro volný čas. Školní poradenské pracoviště zajišťuje všestrannou péči o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, psychologické, pedagogické a kariérní poradenství, diagnostiku a intervenci.
Škola učí děti samostatnosti, spolupráci a odpovědnému přístupu
k učení, rozvíjí efektivní učební styl žáků – prvky daltonského způsobu
vyučování prolínají mnoha předměty ve všech ročnících vč. mateřské
školy.
Nejvýznamnějšími partnery školy jsou:
– Asociace českých daltonských škol
– Daltoninternational
– Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
– Mensa České republiky
– SVČ Lužánky
– Trialog o.s. brněnský institut rozvoje občanské společnosti
Výuka angličtiny probíhá od 1. ročníku, druhý cizí jazyk je volitelný od
7. ročníku. Ve škole probíhají celoškolní projekty: GLOBE, Slunce do
škol, Silní bez násilí, Mrkev a Zdravé zuby.
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Škola v širokém rozsahu pořádá výjezdní akce – školy v přírodě, lyžařské kurzy, matematická a přírodovědná soustředění, adaptační pobyty,
poznávací zájezdy. Zajišťuje plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku,
bruslařský výcvik pro žáky 1.–5. ročníku v hale Stadion Brno.
Odborné učebny jsou velmi dobře vybaveny moderní didaktickou multimediální technikou, studovna a žákovská knihovna s internetem jsou
volně přístupné. Žákům 7.–9. ročníku škola nabízí širokou škálu povinně
volitelných a nepovinných předmětů vzdělávacího i relaxačního zaměření. Ve spolupráci se SVČ Lužánky je otevřeno mnoho zájmových
útvarů pro děti všech věkových skupin.
Bezpečné prostředí a přívětivá atmosféra školy jsou cílevědomě ošetřovány. Velmi aktivní činnost Žákovské rady dokládá i dlouholetá adopce na dálku dnes již čtrnáctiletého keňského chlapce Edwina Arrasy.
Efektivní a aktivní činnosti Sdružení rodičů školy „Křídlo“ je důležitým
faktorem pro spolupráci se školou.
Škola nabízí kvalitní stravování – výběr ze tří jídel, možnost dietní
stravy a školní bufet. Školní družina je provozována denně od 6.00 do
17.00 hod v 7 odděleních.

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22
Kontakty: telefon: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz
Zápis do prvního ročníku: 21. 1. 2011 a 22. 1. 2011
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 se nachází v centru Brna. Škola se
specializuje na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – se
sociálním znevýhodněním. Škola vytvořila a uvedla do života komplexní
výchovně vzdělávací program. Pilířem tohoto programu je idea školy
s celodenním programem. Ve škole pracuje více než dvacet kroužků,
jedná se např. o kroužky hudební, taneční Jagori, výtvarný, keramický,
přírodopisný, sportovní a kroužky informatiky, přípravy na přijímací
zkoušky, dále kroužky pro nadané žáky, kroužky doučování a kroužek
školního časopisu Amaro Jilo a posilovnu. V září 2010 bylo otevřeno
7 odborných učeben (centra inkluzivního vzdělávání).
Škola má připravenu nabídku pro všechny věkové kategorie dětí (dvě
MŠ, tři přípravné třídy, devět ročníků ZŠ, kurz pro získání základního
vzdělání v denní i dálkové formě). Ve škole pracuje šest asistentů
pedagoga a školní poradenské pracoviště.
Škola se aktivně účastní života v městě Brně. Pro rodiče a širokou
veřejnost pořádá hudebně taneční festival Amari Kereka (26. 5. 2011),
školní akademii (15. 12. 2010) a oslavu Dne Romů (7. 4. 2011).

Základní škola Brno, nám. Míru 3
Kontakty: telefon: 543 211 805
e-mail: zsnmiru3@ipa.anet.cz, www.zsnmirubrno.cz
Dny otevřených dveří: 13. 1. 2011 (8.00–12.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
21. 1. 2011 (14.00–18.00 hodin); 22. 1. 2011 (9.00–11.00 hodin)
ZŠ nám. Míru je menší škola rodinného typu, v krásném a klidném

Naše školy
prostředí Masarykovy čtvrti. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP „Škola
na míru“, který je vhodný i pro děti se SVP i pro děti mimořádně nadané.
Škola má velmi dobrou spolupráci s blízkou PPP na Zachově ulici a je
schopna dětem sestavit vyhovující individuální studijní plán. Na škole
jsou vyučovány tři jazyky. Navíc v první a druhé třídě mohou děti začít
nepovinnou angličtinu, se kterou pokračují povinně od 3. třídy.
V 7. třídě si přibírají k angličtině druhý cizí jazyk, kdy mají na výběr
ruštinu a francouzštinu.
Škola má velmi dobré výsledky při přijímacích zkouškách na víceletá
gymnázia, také deváťáci se úspěšně umisťují na střední školy.
Škola se stále snaží zdokonalovat a modernizovat vybavení. V současnosti vlastní kromě počítačové učebny také učebnu s interaktivní
tabulí, kde se děti učí pracovat na noteboocích.
Přímo v budově školy sídlí základní umělecká škola. Sportovní aktivity
mohou děti i rodiče rozvíjet v moderní gymnastice nebo tělovýchovné
jednotě Radost v prostorách školy. Dětem se poskytuje možnost mimoškolní činnosti v různých kroužcích, např. v kroužku keramiky či kroužku
počítačovém.
Na škole funguje školní družina, kterou mohou v případě potřeby používat i žáci II. stupně. ŠD nabízí rozličné činnosti, a to logopedicko-literární kroužek, tvůrčí a výtvarné činnosti, sportovní a míčové hry, anglickou
konverzaci. V moderní jídelně si žáci mohou vybírat ze dvou jídel.
Při výuce jsou využívány výukové programy SVČ Lužánky, Lipky, Planetária Mikuláše Koperníka, Moravské galerie či Mahenovy knihovny.

Základní škola Brno, Úvoz 55
Kontakty: telefon: 541 213 257
e-mail:
skola@zsuvoz.cz, www.zsuvoz.cz
Dny otevřených dveří: 13. 1. 2011 (8.00–17.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2011 (9.00–12.00 hodin); 17. 1. 2011 (12.00–17.30 hodin)
ZŠ Úvoz je situována v příjemném prostředí na úpatí Kraví hory, téměř
ve středu města. Veřejnosti se zapsala do povědomí jako sportovní
škola, ale v současnosti jde o školu s velmi širokým zaměřením a intenzivní výukou nadaných dětí.
Vyučování bylo zahájeno 1. 9. 1961. Od roku 1993 je u školy krytý
zimní stadion. Od září 2006 začalo na škole s ročním předstihem vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího plánu, který vede žáky
k větší samostatnosti, tvořivosti a sebehodnocení.
Ve školním roce 2007/2008 byla zahájena na prvním stupni skupinová
výuka nadaných a mimořádně nadaných žáků. Výuka těchto žáků je
neustále obohacována a rozšiřována. Cílem školy je celkový rozvoj osobnosti ve všech oblastech vzdělávání s přihlédnutím na specifiku nadání.
Předpokládá se následné studium žáků na víceletých gymnáziích.
Žáci využívají ke své práci moderní odborné učebny – počítačové a jazykové učebny, informační centrum, hudebnu a ateliér, chemickou a fyzikální laboratoř, modelovnu, cvičnou kuchyňku, školní divadélko atd.
Škola pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pod vedením speciálních pedagogů a logopeda. Zajišťuje plavecký výcvik žáků
3. tříd, školy v přírodě, lyžařský výcvik, vodácké a cyklistické soustředění, výlety, exkurze, koncerty, divadelní představení, návštěvy
knihoven, tvořivých dílen apod.
Každoročně pořádá celoškolní akce pro žáky, např. řádění Debrujářů,
Čertoviny, Vševědovu akademii, Pišqoriádu, Barevný den a celou řadu
sportovních akcí.
Žáci a žákyně dosahují výborných výsledků ve znalostních olympiádách, sportovních, výtvarných a hudebních soutěžích.
Školní družina je otevřena před zahájením vyučování od 6.30 hodin, po
jeho ukončení do 17.00 hodin a v době třídních schůzek i hovorových
hodin. Doba, kterou stráví děti ve školní družině, je vyplněna různorodými
aktivitami, při nichž si děti odpočinou, pobaví se i naučí něčemu novému.
Stravování je zajištěno v moderní jídelně, která se nachází v objektu
školy.

Seznam mateřských škol zřizovaných
městskou částí Brno-střed
Mateřská škola Brno, Bayerova 5, tel.: 549 247 695,
e-mail: msbayerova@volny.cz, www.msbayerova.wz.cz
Mateřská škola Brno, Bílého 24, tel.: 543 242 916,
e-mail: msbileho@seznam.cz
Mateřská škola Brno, Biskupská 7, tel.: 543 235 224,
e-mail: ms.biskup@bm.orgman.cz
Mateřská škola Brno, Francouzská 50, tel.: 545 578 896,
731 000 015, e-mail: ms.francouzska@volny.cz
Mateřská škola Hlinky 46, odloučené pracoviště MŠ Vinařská 4,
tel.: 543 240 331, e-mail: msvinarska@mbox.vol.cz
Mateřská škola ,,Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, tel.:
543 212 880, e-mail: mshorni@volny.cz,
www.sssbrno.cz/mshorni.cz
Základní a mateřská škola Brno, Husova 17 – mateřská škola
Jánská 22, tel.: 542 214 899, e-mail: zs.husova@bm.orgman.cz,
www.zshusovabrno.cz
Mateřská škola Brno, Kamenná 21, tel.: 731 610 259,
e-mail: mskamenna@centrum.cz
Základní a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, tel.: 549 121 099,
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz, www.kotlarska.cz
Základní a mateřská škola Brno, Křenová 21, mateřská škola
Mlýnská 27, tel.: 543 212 587,
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, www.zskrenova.cz
Mateřská škola Brno, Křenová 76a, tel.: 543 241 731,
775 201 356, e-mail: mskrenova@ iol.cz
Základní a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, tel.: 543 213 367,
e-mail: skolka@zskridlovicka.cz, www.zskridlovicka.cz
Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, tel.: 543 213 309,
e-mail: skolka@msnadvorni.cz, www.msnadvorni.cz
Základní a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22
tel.: 545 212 165, e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz
MŠ Dituška – Stará 13/15, MŠ nám. 28. října 22
Mateřská škola „Zdislava“ Brno, Pellicova 4, tel.: 543 212 371,
e-mail: mszdislava@seznam.cz
Mateřská škola Brno, Pšeník 18, tel.: 543213911,
e-mail: mspsenik@volny.cz, www.mspsenik.wz.cz
Mateřská škola Brno, Skořepka 5, tel.: 543 257 400,
e-mail: ms.skorepka@quick.cz
Mateřská škola Brno, Soukenická 8, tel.: 530 310 418,
776 883 996, e-mail: soukenicka.ms@seznam.cz,
www.mssoukenicka.cz
Mateřská škola Brno, Tučkova 36, tel.: 549 241 195,
e-mail: mstuckova@volny.cz
Mateřská škola Brno, Údolní 9a, tel.: 542 214 876,
e-mail: mspodspilberkem@volny.cz, www.skolka-udolni.cz
Mateřská škola Brno, Údolní 68, tel.: 543245271,
e-mail: msudolni@cmail.cz, www.msudolni68.cz
Název školy: Mateřská škola Brno, Úvoz 57, tel.: 541 242 843,
541 217 637, 541 217 639,
e-mail: msuvoz@msuvoz.cz, www.msuvoz.cz
Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, tel.: 530 319 221,
e-mail: ms.videnska@seznam.cz
Mateřská škola Brno, Vinařská 4, tel.: 543 240 338, 543 240 331,
e-mail: msvinarska@mbox.vol.cz
Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, tel.: 543 245 441,
e-mail: msvsetic@volny.cz

23
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2011

Naše školy

Žáci ZŠ nadělovali pod vánoční stromek dobročinnost

Charitativní akce rozšířili v předvánoční čas i žáci z Bakalky.
Postiženému chlapci věnovali
speciální pláštěnku.
Žákovský parlament Základní
školy Bakalovo nábřeží dlouhodobě podporuje díky projektu
„Adopce na dálku“ indického
chlapce Miltona Rodriguese.
Postupem času žáci dospěli
k názoru, že by mohli své charitativní aktivity rozšířit a hledali

někoho, kdo by potřeboval pomoci v jejich blízkém okolí. V loňském
roce objevili občanské sdružení
Domov pro mne, kterému se rozhodli věnovat peníze získané sběrem papíru.
Občanské sdružení je seznámilo
s rodinou postiženého chlapce
Bohumila Davida – „Bobíka“.
Někteří z členů parlamentu se
s chlapcem setkali na podzim loňského roku na Drakiádě, kterou
Domov pro mne pořádal.

Žákovský parlament se rozhodl
„Bobíka“ pozvat 16. prosince
2010 na Vánoční těšení a jarmark, který se konal ve škole
v předvánočním čase. Při této příležitosti mu za přítomnosti paní
ředitelky, členů parlamentu, žáků
i rodičů předal vánoční dárky.
Mezi nimi byla i speciální pláštěnka pro vozíčkáře, jejíž cena se
pohybuje v řádu tisíců a bez níž
se za sychravého počasí „Bobík“
neobejde. O její potřebnosti se

dříve před žákovským parlamentem zmínila Gabriela Suchánková
ze sdružení Domov pro mne.
Spolupráce školy na Bakalově
nábřeží se sdružením Domov pro
mne bude i nadále pokračovat.
Učitelé i žáci se chtějí s „Bobíkem“
znovu setkat a chtějí získat z činnosti žákovského parlamentu
i dostatek prostředků na další dárky a pomůcky.


(red)

Vídeňští pedagogové přijeli na pracovní setkání na „Bakalku“

V úterý 9. listopadu 2010 jsme
na Bakalce přivítali 24 učitelů
různých stupňů škol ze sousedního Rakouska v rámci
mezinárodního projektu EdTWIN (Education Twinning for
European Citizenship).
Cílem celého projektu bylo seznámení se s nejlepšími modely praxe a posílení spolupráce mezi
školami obou zemí, rozvoj, realizace společného vzdělávání
a vytváření vícejazyčných výukových materiálů.

Paní ředitelka PhDr.Yveta Gašparcová seznámila rakouské kolegy
se systémem vzdělávání v České
republice, se vzdělávací nabídkou
naší školy a odpovídala na nepřeberné množství otázek. Nejvíce
návštěvu ze sousední země zajímaly rozdíly ve vzdělávacím systému, odborná příprava, systém
dalšího vzdělávání učitelů a společenské uznání tohoto povolání
(je nutné si uvědomit, že kořeny
povinné školní docházky máme
společné již z Rakouska-Uherska
v době vlády Marie Terezie).
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Rakouští pedagogové navštívili
několik vyučovacích hodin, měli
možnost si prohlédnout materiální
zázemí naší školy, obdivovat její
moderní vybavení didaktickou
technikou.
Byli opravdu velmi příjemně překvapeni úrovní výuky, atmosférou
ve škole, vybavením a estetickým
prostředím, nabídkou nadstavbových aktivit školy a především
pedagogickou profesionalitou
a odbornou připraveností našich
učitelů. V několika případech zažili
vyučující oceňující potlesk svých

rakouských kolegů na závěr
zhlédnutých hodin. Věříme, že
toto pracovní setkání je začátkem
dobré tradice při výměně informací, zkušeností a zejména zdrojem
inspirace pro práci učitelů obou
regionů.

Mgr. Eva Čermáková,
Mgr. Leona Chromá

Zřizovatelem
školy je

Sport

První Plavecko-běžecký pohár zná své vítěze všech kategorií

V krásném podzimním dopoledni se dne 12. října 2010 uskutečnil historicky první závod
prvního ročníku Plaveckoběžeckého poháru v prosto-

rách Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně.
Seriál závodů byl součástí již jubilejního X. ročníku Plavecko-

běžeckého poháru v Praze, jehož
hlavní úlohou je přivést děti ke
sportu, podporovat rozvoj základních přirozených lidských dovedností a zamezit tak negativním
patologickým jevům jako je dětská
kriminalita, drogová závislost
a jiné.
Prvního závodu Plavecko-běžeckého poháru se zúčastnilo celkem
116 dětí z deseti brněnských
základních škol. Děti byly rozděleny do sedmi kategorií dle rozmezí věku 9–15 let.
První část závodu, plavání na
50 m byla společná pro všechny
kategorie závodníků. Startovalo
se z vody a výsledky závodníků
byly velmi vyrovnané. Před druhou, běžeckou částí závodu měly

děti hodinovou pauzu na vydechnutí. Běžecká délka trati se lišila
podle věku závodníků. Nejmladší
běželi 500 m, starší děti 1 000 m
a tělesně postižení měli za úkol
zdolat 200 m.
Běžecká část závodů zamíchala
pořadím a ne vždy ten, kdo doplaval v nejlepším čase, si mohl
stoupnout na stupně vítězů. Slavnostní vyhlášení výsledků se
týkalo vždy třech nejlepších z každé kategorie. Vítězové byli dekorovaní medailí a na přípitek
obdrželi láhev dětského šampaňského. Závěrečné losování tomboly doprovázely výkřiky nadšení
i salvy smíchu při přebírání cen.
A ani pedagogický doprovod
nepřišel zkrátka, i pro něj měli
organizátoři připravené překvapení. Závod uspořádala společnost Open Family a R Team, záštitu převzal primátor města Brna
Bc. Roman Onderka, MBA a starosta městské části Brno-střed
Mgr.Libor Šťástka. Více informací
na www.openfamily.cz.

(red)

Akci

podpořila

Kultura

Koloniál u pana Bajzy se inspiruje románem Bylo nás pět
Mezinárodní interaktivní výstavu
Koloniál u pana Bajzy aneb Historie obchodu a obchodování
připravilo Dětské muzeum
Moravského zemského muzea.
Ve výstavě se objevují sbírkové
předměty i repliky z fondů odborných oddělení Moravského zemského muzea – historického,
numismatického a literárního
oddělení, Etnografického ústavu
i Dětského muzea. Koncepce
výstavního projektu vychází z prostředí známé knížky Karla Poláčka „Bylo nás pět“ a zavádí
návštěvníky do 20. let 20. století.
Výstavní prostory jsou členěny do

sedmi celků a návštěvník po cestě
potkává jednotlivé obchody s postavami – figurínami jejich majitelů. V prvním sále je stručné
shrnutí historie obchodování
a vývoje platidel na našem území.
Dominantou je pak obchod s textilním zbožím strýce Vařeky. Druhý
sál představuje řeznictví Josefa
Štveráka i náhled do dobového
hostince. Ve třetím návštěvníky
čeká koloniál Vendelína Bajzy
a jeho obchodního „rivala“ cukráře
Svobody se spoustou vybavení
i zboží.
Výstavy Dětského muzea jsou tradičně interaktivní, nejinak je tomu
i u tohoto projektu. Aktivitám pro

návštěvníka jsou věnovány dva
sály. V prvním mohou děti i hraví
návštěvníci zažít atmosféru
výročního trhu, dobře zde prodat
či levně nakoupit perník, korále,
dřevěné hračky, zeleninu i domácí
zvířata. Největší lákadlo čeká děti
v dalším sále v podobě dobového
hokynářství a současné prodejny
hraček, kde si mohou přednostně
vyzkoušet roli prodavačů i zákazníků. Stejná možnost je čeká
i v replice dobové trafiky, kde však
kuřivo „došlo“ a k prodeji jsou jen
noviny, časopisy a pohlednice.
Pro dnešní děti, ale i pamětníky, je
jistě zajímavá i ukázka zboží
a reklam z období socialismu, kon-

krétně období padesátých až konce sedmdesátých let 20. století.
Celou výstavou prolíná aranžmá
historických vývěsních štítů,
reklamních cedulí a plakátů.
U výstavy nechybí ani tvůrčí dílna
s řadou programů pro školní skupiny i návštěvníky ve volném čase.
Koloniál pana Bajzy je k vidění až
do měsíce dubna příštího roku
v Paláci šlechtičen na Kobližné ulici.
Otevřeno je od úterý do soboty od
9.00 do 17.00 hodin. Pro školy
a zájmové skupiny je nutné se
objednat na tel.: 533 435 274 nebo
371.


(red)
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Kultura

Klub Leitnerova, zřizovaný radnicí Brno-střed, slaví v lednu 20. narozeniny

Klub Leitnerova je tradiční
brněnské místo, z něhož zní
hudba mnoha žánrů a tváří.
Kromě komorně laděných folkových, bluesových, bigbítových nebo alternativních koncertů a poslechových pořadů
dramaturgie také připravuje
pořady začínajících i pokročilých literátů a malých divadel,
výstavy výtvarných děl studentů uměleckých škol, výchovněvzdělávací programy pro děti,
ale i různé taneční a pohybové
aktivity.
Leitnerka, která sídlí na Leitnerově 2, byla původně postavena
v roce 1954 pro dělníky, kteří stavěli
a opravovali okolní bytové domy.

Budova nakonec nebyla zbourána
a později v sedmdesátých letech
byla předána k užívání tehdejšímu
obvodnímu kulturnímu a vzdělávacímu středisku (tzv. „Ókávéesce“).
To zde chtělo provozovat kulturní
dům – v dochované dokumentaci
najdeme učebnu, kinosál a tělocvična. Pamětníci však vzpomínají na
šedivou a zdevastovanou rockovou,
divadelní, šermířskou a filmařskou
zkušebnu a ateliér.
Kulturní život se na Leitnerku začal
vracet v roce 1990, kdy se zde péčí
Julie Blažkové, která se záhy stala
vedoucí klubu, který řídí dodnes,
začaly konat takzvané Modré
pondělky – filmové a hudební pořady. V té době také proběhla svépomocná rekonstrukce prostor, aby
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zde v lednu 1991 jako první vystoupila bluegrassová skupina Ucho.
Programová nabídka Leitnerky se
postupem doby ustálila na kombinaci folkové, alternativní a rockové
hudby, dopoledních pořadů pro děti,
literárních a divadelních představení i pohybových aktivit. „Za úplně
nejcennější považuji to, že po
celých těch dvacet let jsme se věnovali mladým umělcům. Leitnerka
byla tím místem, kde začínali, kde
se mohli prezentovat a kde také třeba našli dramaturgickou radu,“ řekla
Julie Blažková.
Dvacátiny oslavuje klub velmi atraktivním lednovým programem –
vystoupí zde například Jan Burian,
Pavel Bobek s Pavlínou Jíšovou
nebo skupina Trapeři s Robertem
Křesťanem.V prostorách Leitnerky
je také instalována výstava černobílých fotografií Jiřího Baláka, která
mapuje dosavadní fungování klubu.
Leitnerka disponuje sálem s elevací
a s variabilním uspořádáním židlí
i pódia, celková kapacita je 100
míst. Dále je k dispozici malý sálek,
sloužící zároveň jako vstupní foyer
doplněný o barový pult. Leitnerku
najdete ve dvoře, přesněji ve vnitrobloku ulice Leitnerova. Cestu
najdete pomocí šlápot a charakte-

ristickou výraznou fasádu nemůžete minout, nehledě na to, že Leitnerkou cesta končí. Pokud vyrazíte
autem, nechejte si raději časovou
rezervu na parkování. Městskou
hromadnou dopravou je to nejlepší
tramvajemi buď z hlavního nádraží,
nebo z Mendlova náměstí.

(red)

Vystupovali
na Leitnerce:
Vladimír Mišík
Karel Plíhal
Dagmar Voňková-Andrtová
Pepa Nos
Pavel Dobeš
Folk Team
Jan Burian
Petr Váša
Petr Novák
ASPM
Robert Křesťan a Poutníci
Roman Horký
AG Flek
Mošny
Jiří Černý
Oldřich Janota
Vladimír Merta
Vlasta Třešňák
Jaroslav Hutka

Kultura

Pēteris Plakidis a Ondřej Kyas představí lotyšskou hudbu

Ensemble Opera Diversa
(EOD), brněnský soubor mladých profesionálních hudebníků a zpěváků, pod taktovkou
Gabriely Tardonové 27. a 28.
ledna zahrají v Besedním
domě.
V rámci cyklu Filharmonie Brno
s názvem Jeunesse musicale
(mladí hudebníci) EOD představí
nevšední repertoár: díla svého
dvorního skladatele Ondřeje Kyase (nar. 1979) a jednoho z nejvýznamnějších lotyšských skladatelů současnosti Pēterise Plakidise
(nar. 1947). „Městskou kantátu“

s názvem Metařka listí aneb
Záhadné zmizení podzimu pro
soprán, tři mužské hlasy a smyčce napsal Ondřej Kyas na libreto
Pavla Drábka a Víta Spilky. Ačkoli
dílo nepostrádá napětí, je kantáta
spíše zhudebněným steskem,
melancholickým ohlédnutím za
přívětivým podzimem ve chvíli,
když už z ulic mizí poslední listí
a vítr začíná nepříjemně studit.
V premiéře zazní Kyasova
Komorní symfonie pro smyčce
a komorní skupinu nástrojů, v níž
sólisté střídají elektrickou kytaru
s baskytarou, klarinet s basklarinetem a klavír s cembalem.

Druhou polovinu koncertu, věnovanou u nás neznámému skladateli Pēterisovi Plakidisovi, otevře
také vokálně instrumentální
skladba, v tomto případě dramatické a expresivní Písně větru
a krvi (1991, Dziesmas vējam un
asinīm) pro mezzosoprán a smyčce. Podobně jako Ondřej Kyas,
který se ve své Komorní symfonii
ujme partu kytary, bude se i Pēteris Plakidis podílet na provedení
své druhé skladby, Hudby pro klavír, smyčce a tympány z roku
1969. Jde o jednu z jeho prvních,
ale zároveň vůbec nejúspěšnějších skladeb, na jejímž provedení

se autor v roli klavíristy často podílí.
Ačkoli je Ensemble Opera Diversa znám především díky uvádění
autorských oper, na lednových
koncertech bude hlavním interpretem vynikající smyčcový
orchestr EOD s koncertním
mistrem Janem Bělohlávkem
a sólisté. Kromě samotných skladatelů vystoupí mladé, avšak již
úspěšné a zkušené zpěvačky,
sopranistka Lucie Kašpárková
a mezzosopranistka Lucie Hilscherová.


(red)

HaDivadlo hraje od loňského roku i pro děti: Huckleberryho Finna

Brněnské HaDivadlo uvedlo
premiérově koncem loňského
roku hru pro dětského diváka Huckleberryho Finna Marka
Twaina.
Tvůrci dramatizace Ján Mikuš
a Jana Hanzelová se rozhodli Twainův obsáhlý realistickodobrodružný román jemně aktualizovat
výměnou černocha Jima za uprch-

líka Zirka. Tímto posunem se
umožní dětskému divákovi nahlédnout do problematiky utečenců,
proniknout blíže k tématu, které je
momentálně velmi aktuální a může
rezonovat právě v tomto typu představení. Snahou je sdělit fakt, že
někteří lidé, kteří se na první pohled
ničím neodlišují, kteří žijí obyčejný,
slušný život, můžou být okolnostmi
přinuceni opustit svůj domov a při-

jmout dehonestující, strach nahánějící masku uprchlíka. Tato
základní idea je v hadivadelní dramatizaci Huckleberryho Finna
záměrně vyhrocena hyperbolizací
tohoto zažitého stereotypu.
Touha dvou hlavních hrdinů najít
svobodu však zůstává pojítkem
Twainova románu a divadelní dramatizace. Fanouškové knížky
snad nebudou zklamaní, když

spolu s herci během plavby na
voru nebudou zažívat úplně přesně ta stejná dobrodružství, na jaká
jsou z knížky zvyklí. Realismus
situací Twainovy knihy se totiž
v inscenaci mísí s magickým světem fantazie. Cílem tohoto přístupu
ale není Twainův román zjednodušovat, právě naopak – v ostrých
kontrastech drsného, neutěšeného světa a nespoutané fantazie
vyhrotit boj člověka o právo na svobodný život. Román Marka Twaina, který se v době svého vzniku
vyrovnával s tématem otrokářství
v Americe, vypráví příběh malého
chlapce Huckleberryho, utíkajícího
od svého otce a „civilizovaného“
světa překrouceného bigotní křesťanskou morálkou. Huckleberry při
svém útěku potkává černocha
Jima, který se zase snaží uniknout
před zvráceným systémem, který
ho proměnil z člověka na nesvobodné zboží.
 (red)
Foto: Martin Zeman
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Rozhovor

Tibor Lenský: Nejsem hvězda, ale někdy to rád rozsvítím…
Tibor Lenský se narodil v červnu roku 1940, tedy ve stejném
měsíci a roce, v němž se tehdy
čtyřiadvacetiletý Gustav Frkal
rozhoduje změnit si příjmení na
Brom a se svojí kapelou hraje
na první profesionální štaci
v Rožnově pod Radhoštěm.
O pár desítek let později se osudy těchto dvou lidí protnou, aby
se pod pomyslnou i skutečnou
taktovkou Gustava Broma stal
Tibor Lenský jedním z nejuznávanějších hudebních manažerů
u nás. Cesta ke Gustavu Bromovi a jeho kapele vedla ale
přes Varšavu. A samozřejmě,
jak jinak, přes Brno.

Narodil jste se na jižním
Slovensku, ale říkáte, že
jste možná větší patriot
než kdejaký rodilý Brňák.
S Brnem jsem spojený celou svou
profesionální kariérou a vlastně
i celým svým životem. Brno je
moje a nikdy bych z Brna už
nechtěl odejít. V roce 1962 jsem
se v Brně oženil a nastálo jsem
se přestěhoval. Nastoupil jsem
tady také do orchestru Mirko
Foreta, který tenkrát hrával pravidelně v hotelu Slovan. Tam se
scházelo celé hudební Brno a žilo
to tam. Kapela Mirko Foreta byla
vynikající a já jsem tam zpíval
s našimi tehdejšími velkými
pěveckými hvězdami Evou Martinovou a Karlem Dudou. Později
jsem účinkoval a natáčel s Orchestrem Studio Brno a Tanečním
orchestrem slovenského rozhlasu
v Bratislavě.
A nakonec jsem se dostal až
k Orchestru Gustava Broma.

Mohl byste připomenout
některé nahrávky z vašich
začátků?
Ti dříve narození si možná vzpomenou třeba na Perly bílé z roku
1971, což je český text dnes již
legendární písničky Gyöngyhajú
lány skupiny Omega, kterou u nás
později nahrála i skupina Arakain
a Aleš Brichta. Mým prvním hitem
byla v sedmdesátých letech Modlitba básníka, která vyšla na deskách u firmy Panton. Vždycky
jsem preferoval české taneční
písničky a hlavně swingovou

muziku. Proto v současné době
zpívám nejraději Krokodýlí slzy,
Duben, první duben a další známé swingové evergreeny z mého
posledního CD Unforgettable,
které jsem natočil s Gustav Brom
Big bandem, jak teď orchestr
nazýváme.

Jak jste se vlastně stal
manažerem takového
uznávaného hudebního
tělesa, se kterým
hostovaly největší světové
hvězdy jazzu i popu, jako
například Maynard
Fergusson, Dizzy Gilespie,
Ray Conniff, Dianna Ross
and The Supremes
a mnozí další a se kterým
účinkovala a účinkuje celá
naše hudební elita?
Na začátku sedmdesátých let
jsem měl angažmá v mezinárodním programu ve Varšavě. Ten
program byl skutečně reprezentativní, byli tam sólisté z celého
světa. Otvíral se totiž nový hotel
Victoria, který postavili Američani,
a na svoji dobu to byla skutečně
velkolepá stavba. A ten mezinárodní program k otevření hotelu
měl trvat plné dva měsíce. Poláci
si na takové věci potrpí a jsou
v tom dobří. Jenže na poslední
chvíli jim zkolaboval orchestr, který měl celou tu slávu doprovázet.
A já jen tak mezi řečí povídám
místnímu šéfovi, že jediný orchestr, který by to všechno zahrál
z not a bez dlouhého zkoušení
a který také není dlouhodobě
nikde vázán žádnou smlouvou
s rozhlasem, televizí a divadlem,
je Orchestr Gustava Broma
z Brna. Byl to skutečně jediný profesionální big band v celé východní Evropě, který neměl smlouvu
s žádnou institucí. Byl to takový
malý kapitalismus v socialismu
a pan Brom byl tady jediný kapelník, který měl „soukromý
orchestr“. A tento orchestr jsem
nakonec do Varšavy přivezl, pro
domluvu s panem Bromem mě
do Brna dokonce poslali letadlem.
Kapela pak za dva dny nazkoušela celý repertoár a dva měsíce
úspěšně prezentovala nejen
Brno, ale celé Československo.
Úspěch to byl obrovský, pan
Brom byl velmi spokojený a nabídl
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Profil
mi místo manažera orchestru. Já
jsem sice namítal, že jsem zpěvák, a ne manažer, ale pan kapelník říkal, že mi pomůže.

A pomohl?
Gustav Brom byl výjimečný člověk. Byl to fenomenální dirigent,
muzikant i manažer, který se již
za svého života stal opravdovou
legendou – v tom nejlepším slova
smyslu. Staral se nejen o dobrý
zvuk kapely – doslova i v přeneseném slova smyslu – ale byl pro
nás, bez nadsázky, jako opravdový táta. Za těch dvacet let jsem
se vedle něho naučil všemu,
z čeho pro práci s orchestrem čerpám dodnes.

Loňský rok jste společně
s orchestrem oslavil
sedmdesátku. Jaké byly
oslavy?
Nejsem hvězda, ale někdy to rád
rozsvítím. Slavil jsem s kapelou,
protože můj život je s big bandem
spojený. Má-li se dobře orchestr,
mám se dobře i já, nic víc si nepřeju. Kapela vydala dvě nová CD,
koncertovali jsme na Pražském
jaru, na jazzových festivalech
a v září jsme v Brně uspořádali
velký narozeninový koncert, kde
jsem si i zazpíval. Záznam odvysílaly Český rozhlas a Česká televize poslední den roku 2010.
A taky nesmím zapomenout na
Šelepku, kde se uskutečnil tradiční a vlastně takový rodinný
vánoční koncert. Je to takové
poděkování našim partnerům

Tibor Lenský se narodil 26.
června 1940 v městě Vráble
v okrese Nitra. Inspirací
a nesporným vodítkem pro
jeho budoucí pěveckou kariéru
mu byli jeho otec i strýc, kteří
byli profesionálními muzikanty.
Právě tito dva v něm objevili
a zdokonalili jeho vokální
talent. Zpívat začínal v Novém
Městě nad Váhom a amatérsky
zpíval i v Trenčíně, odkud se
přestěhoval do Brna. Zde ho
od roku 1963 čekala profesionální pěvecká kariéra v orchestru Mirko Foreta, kde si
odbyl svůj první opravdový
zpěvácký křest. Točil rozhlasové snímky, dostal se poprvé na
televizní obrazovku. Později
zpíval s Erikem Knirschem,
jehož kapela vytvořila základ
Orchestru Studio Brno, od roku
1973 je členem kapely Gustava Broma. Úspěchy slavil i na
Slovensku a v Polsku, kde
několik let žil. V současné době
se prezentuje nejen jako zpěvák, ale téměř čtyřicet let působí jako manažer orchestru hrajícího nyní pod názvem Gustav
Brom Big band. Jako impresário pracuje i pro naše špičkové
zpěváky včetně Heleny Vondráčkové. Svoji lásku a úctu
k české písničce a swingové
hudbě dokumentuje svými
posledními nosiči s názvy
Dárek na památku a Unforgettable.

a Brnu za přízeň, které se kapele
dostává.

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Pozvánky na akce radnice
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Krátce

Ekologie
Jak vyzrát na odpady
a energie
EkoCentrum Brno se sídlem na
ulici Ponávka 2 se bude v měsíci
lednu věnovat tématu, jak uspořit
energie.
Dne 12. ledna v 17.00 hodin bude
přednáška Netopte pánu bohu do
oken věnována problematice spotřeby energie v domácnosti. Na
této přednášce se zájemci dozví,
jak snížit spotřebu energie
a uspořit prostředky rodinného
rozpočtu. Jednoduché tipy a triky
jim prozradí Karel Murtinger,
odborník v oboru úspor energie
a využití obnovitelných zdrojů
energie. Předmětem bude i to, jak
změnit svoje návyky, jak poznat,
která investice se vyplatí a je
vhodná. Každý z účastníků obdrží
řadu informačních materiálů.
Seminář Jak vyzrát na energie,
který proběhne 19. ledna v 17
hodin volně navazuje na přednášku Netopte pánu bohu do oken.
S panem Karlem Murtingerem
budou účastníci konzultovat konkrétní případy ze svých domácností a konkrétní rady a tipy, které
by v nich mohli aplikovat. Na příkladech v prostorách, kde bude
probíhat seminář, si ukážou věci,
které by se daly zlepšit a které
jsou správně aplikované. Každý
účastník dostane jako dárek brožurku z edice Dobrá rada – Šetření energií u vás doma. Podrobnosti a přihlášky na www.ecb.cz
a na tel. čísle 545 246 403.

Rukodělky s Lipkou
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání pořádá
v měsíci lednu několik setkání, na
nichž se zájemci naučí vyrábět dřevěné lžičky, filcované šperky nebo
například výrobky z keramiky.
Vyřezávání dřevěných lžiček
Lipka pořádá v pátek 21. ledna.
V rámci kurzu si zájemci vyřežou
vlastní dřevěnou lžíci z lipového
dřeva. Na tuto akci je třeba se přihlásit na tel. čísle 543 211 264.
Doba trvání je od 17.00 do 20.00
hodin a bude se konat na pracovišti na Lipové 20, cena 200 Kč.

Filcované šperky se budou vyrábět také 21. ledna na pracovišti
Lipová 20 od 17.00 do 20.00
hodin.
Pomocí ovčího rouna a filcovací
jehly si účastníci vytvoří pestrobarevné korále, náušnice i brože.
Na tuto akci je třeba se přihlásit
na tel. čísle 543 211 264, její
cena je 100 Kč.
Keramikování pro veřejnost se
uskuteční v sobotu 22. ledna na
pracovišti Rozmarýnek na ulici
Rozmarýnová 6 v Brně-Jundrově.
Hravé tvoření z hlíny pro rodiče
nebo rodiče s dětmi bude stát
90–160 Kč dle velikosti výrobku.
V ceně je materiál i vypálení předmětů. S sebou je nutné si vzít přezůvky. Přihlašování na emailu
veronika.chlubna@lipka.cz do
14. ledna (kapacita omezena).
Doba trvání od 10.00 do 12.00
hodin. Více informací na tel. čísle
541 220 208.
A ta kráva mléko dává je název
akce, která se uskuteční v neděli
30. ledna od 14.00 do 18.00 hodin
na pracovišti Lipová 20.
Nedělní odpoledne je určené pro
všechny malé i velké zájemce,
kteří si chtějí vyzkoušet vyrobit
vlastní tvaroh či máslo a dozvědět
se zajímavou formou více o mléku
nejen kravském, ale i kozím
a ovčím. Na tuto akci není třeba
se hlásit. Její cena je 90 Kč. Více
informací na čísle 543 211 264
a o všech akcích na stránkách
www.lipka.cz.

Pro děti
Sobotní dopoledne
pro nejmenší v kině
Scala
Oblíbené promítání pásem českých animovaných pohádek pro
malé diváky se opět vrací na velké
plátno kina Scala na Moravském
náměstí. Každou únorovou
a březnovou sobotu tak mohou
rodiče se svými dětmi v příjemně
vytopeném sále kina Scala sledovat příhody zvídavého Krtka,
nerozlučné dvojice žáků 3. B
Macha a Šebestové, všetečné
opičky Žofky, Jáji a Páji a mnoha
dalších oblíbených dětských hrdi-
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Už v minulosti navázalo Centrum
sociální rehabilitace se sídlem
na ulici Bzenecká 23 spolupráci
s lidmi se zdravotním postižením, kteří se chtějí naučit něco
nového nebo získat podporu při
dosahování svých osobních cílů
v oblasti práce, vzdělání, bydlení

Pokročilá práce s počítačem
Kurz je zaměřený na prohloubení
znalostí programů MS Word,
Excel a práci s Internetem. Předpokládá základní znalost práce
na PC. Probíhá 2x týdně, celkem
5 týdnů
Aktuální termín: 2. polovina ledna
(předem vstupní test).
Efektivní psaní na klávesnici
Kurz je zaměřený na nácvik ovládání klávesnice, psaní všemi
deseti a procvičování přesnosti
a rychlosti. Využívá se výukový
program All Ten Fingers. Nutností
je základní znalost práce na PC.
Kurz probíhá 2x týdně, celkem 8
týdnů. Aktuální termín: 2. polovina
ledna.
Prezentace v Powerpointu
V rámci kurzu si osvojíte poznatky
o tvorbě počítačových prezentací.
Nutná je základní znalost práce
s počítačem. Kurz probíhá 3 dny.

atd. Díky intenzivní a komplexní
práci s uživateli služeb v Centru
sociální rehabilitace, a také díky
možnosti získat dovednosti při
práci s počítačem a díky dalším
podpůrným prvkům se daří podpořit klienty na cestě do práce
i k jiným životním cílům. Také
proto pořádá Centrum sociální
rehabilitace počítačové kurzy.
Centrum sociální rehabilitace
nabízí širokou škálu počítačových kurzů. Mohou se do nich
přihlásit lidé se zdravotním postižením, kteří se chtějí dále rozvíjet, být aktivní a samo statní
v Brně a okolí.
Základy práce s počítačem
Naučíte se obsluhovat počítač na
základní úrovni, seznámíte se
s programy MS Word, Excel
a Internetem. Kurz probíhá 2x týdně, celkem 8 týdnů. Aktuální termín: 2. polovina ledna (2 běhy kurzu).

Aktuální termín: 2. polovina března.
Kurz tvorby internetových stránek
Naučíte se zde tvořit vlastní webové stránky. Základní znalost práce
s PC je nutností. Kurz trvá 5 dnů.
Aktuální termín: 1. polovina dubna.
PC klub
Mimo počítačové kurzy je uživatelům volně k dispozici počítačová
učebna. Zájemci si zde mohou
samostatně vyhledávat informace
na Internetu nebo procvičovat
práci s počítačem.
Aktuální termíny: středa 12.00 až
14.00 hod., čtvrtek 12.00–14.00
hod.
Bližší informace a přihlášky:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.,
774 074 133, Bc. Petra Konečná,
DiS., 774 120 112, Bc. Jaroslav
Šrámek, 537 021 485 nebo na
www.ligavozic.cz.

nů. Začátky promítání jsou vždy
v 10.30 hodin, pohádková pásma
trvají jen něco málo přes hodinu,
takže to všichni hravě stihnou
domů k sobotnímu obědu.

í
Vzdělán
Centrum sociální
rehabilitace zve na
počítačové kurzy

Volný čas

Minulý rok zakončily skautky rozvozem Betlémského světla
Loňský podzim byl pro náš
oddíl skautek z 26. oddílu opět
plný nejrůznějších malých i velkých akcí.
První z nich byla úvodní společná
schůzka, kde jsme zavzpomínaly,
jaké to bylo na letním táboře,
a zahájily pravidelné scházení
v novém školním roce. Z těch kratších akcí nesmíme opomenout
dobrodružný výlet družiny Žabek
na lodích pálava po Brněnské přehradě, které vyhrály za vítězství
v loňském bodování, dále pak
střediskové setkání ve stylu Asterixe a Obelixe či úpravu zanedbaných hrobů a výrobu věnců
před dušičkami a spousta dalších.
Velkou událostí byla sbírka „Postavme školu v Africe“, na kterou

jsme se kromě programu na táboře připravovaly i rukodělnou činností, abychom měly co nabídnout za příspěvek. Nejdelší
událostí podzimu byla akce Po
stopách zakladatele skautingu B.
Powela, která proběhla v době
podzimních prázdnin. Dozvěděly
jsme se mimo jiné například, že
když byl malým žákem, tak se
špatně učil. Také jsme vyrazily na
víkendové akce různého charakteru, např. kulturně-poznávací
výlet do Prahy, třídenní putování
v okolí Pálavy nebo družinové
výlety. Na konci roku nás ještě
čekala mikulášská besídka, na
kterou jsme pilně nacvičily scénky, vánoční rukodělky a tradiční
předávání a rozvoz Betlémského
světla.
 Eliška Sychrová
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leden/únor 2011
středa 12. ledna, 10.15 a 14.15 hod.
Tady je Krakonošovo

sobota 29. ledna, 15.30 hod.
Broučci

čtvrtek 13. ledna, 9.30 hod.
Marťanská kronika
3 Pé (Pečlivá pitva představení)

pondělí 31. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Broučci

čtvrtek 13. ledna, 19.00 hod.
Marťanská kronika
pátek 14. ledna, 9.30 hod.
Marťanská kronika
sobota 15. ledna, 15.30 hod.
Urašima a mořská princezna
pondělí 17. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Urašima a mořská princezna
pondělí 17. ledna, 19.00 hod.
Na křídlech české poezie
úterý 18. ledna, 8.30 a 10.13 hod.
Bitva u Lipan
středa 19. ledna, 9.30 hod
Romeo a Julie aneb Město hříchu
čtvrtek 20. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu
pátek 21. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík
sobota 22. ledna, 15.30 hod.
Mrazík

úterý 1. února 9.30 hod.
Golem
středa 2. února 9.30 hod.
Golem
čtvrtek 3. února, 10.15 a 19.00 hod.
Bitva u Lipan
sobota 5. února, 15.30 hod.
Standa a dům hrůzy
pondělí 7. února, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy
úterý 8. února, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy
středa 9. února, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
čtvrtek 10. února, 9.30 a 19.00 hod.
Starořecké báje a pověsti
3 Pé (Pečlivá pitva představení)
pátek 11. února, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
sobota 12. února, 15.30 hod.
Tady je Krakonošovo
Český rok

středa 26. ledna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy
čtvrtek 27. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy
pátek 28. ledna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy
pátek 28. ledna, 19.00 hod.
Co Čech, to Improvizátor

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

leden/únor 2011
středa 12. ledna v 19.30 hod.
Jan BURIAN: v pořadu „Burianova kulturní ozdravovna“, tentokrát opět na
Leitnerce!
čtvrtek 13. ledna v 19.30 hod.
Svaťa KOTAS BAND
host: TAVERNA (Newgrass)
Večer akustické hudby
středa 19. ledna v 19.30 hod.
Pavel BOBEK & Pavlína JÍŠOVÁ a přátelé. Legenda české country
společně s přední dámou českého folku
čtvrtek 20. ledna v 19.30 hod.
HOOCHIE COOCHIE BAND
Výborné blues opět na Leitnerce!
úterý 25. ledna v 19.30 hod.
TRAPEŘI s Robertem KŘESŤANEM
+ MALINA BROTHERS
(Luboš + Pavel + Pepa Malinové)
středa 26. ledna v 19.30 hod.
K. R. BANDa - blues
+ MOUR – najazzlý folk
čtvrtek 27. ledna v 19.30 hod.
BUDOÁR STARÉ DÁMY
„Z konce rtů písně k životu
a k výročí Klubu, kde jsme začli“
(Marta Svobodová)
úterý 1. února v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku?
Setkání začínajících i pokročilejších literátů

úterý 8. února v 19.30 hod.
POCITY + PASAGE
Folkový večer
středa 9. února v 19.30 hod.
EMERGENCY EXIT
Mladá rocková kapela
čtvrtek 10. února v 19.30 hod.
CESTA
Folk, spirituály
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.

Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí
od 18 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC
– Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Nová Anglická Mateřská Škola
Otvíráme v dubnu
Kohoutovice, ZŠ Pavlovská
Předběžná registrace do 28. 2.
tel: 607 733 055

info@safirka.cz

www.safirka.cz

SIMPLY CLEVER

Těšte se, až poprvé sešlápnete plyn v novém voze Škoda Fabia s jedinečným motorem TSI! Každý kilometr pro Vás bude
mimořádným zážitkem díky jeho nečekané
živosti, síle i překvapující úspornosti.
Nová Škoda Fabia 1,2 TSI o výkonu 63 kW
může být Vaše s akčním bonusem TSI Start
v hodnotě 10 000 Kč. Zvolit však můžete
i výhodné financování od ŠkoFINu se
splátkou již od 3 600 Kč.*
Zajděte si již dnes pro Váš nový vůz Fabia
TSI ke svému prodejci Škoda.
* Příklad kalkulace financování vozu Škoda Fabia
Classic 1,2 TSI/63 kW: akontace 40 000 Kč,
měsíční splátka včetně pojištění odpovědnosti
3 600 Kč, délka financování 72 měsíců, zůstatková hodnota 40 000 Kč, RPSN 8,65 %.

Nová ŠkodaFabia

PŘEDJEDE VAŠE OČEKÁVÁNÍ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,2–5,9 l/100 km, 109–139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
AUTONOVA BRNO, s.r.o
Masná 418/20
657 79 Brno

Tel.: 543 424 222
autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

5LQSLWúxJLUHUH[YO\
nejlepší obchod mého života

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

Otevřeno
Po–Pá 8–17

Xtremar Media
Player SW
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)

(včetně DPH

Domácí multimediální centrum:
– multimediální přehrávač (video, audio)
– internetový terminál
– externí disk
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