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městská část

zpravodaj

osobnost měsíce
Na Standu Hložka a Petra Kotvalda a na jejich
velký návratový koncert v Brně si jejich fanoušci a fanynky počkají zřejmě až do jara příštího
roku, ale prvně jmenovaného do té doby ještě
určitě uvidíme v Brně několikrát. Jednak se
tady Standa zastavuje při svých častých cestách za maminkou do rodného Hulína a jednak
sem zajíždí cíleně. A rád. A nejen kvůli zpívání.
Pokračování na str. 12
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Vánoce na Zelném trhu a na náměstí Svobody
přinesly do centra města Brna advent
Po loňském úspěchu zve radnice městské
části Brno-střed na druhý ročník Vánoc na
Zelňáku. Stejně tak na náměstí Svobody
se konají tradiční vánoční trhy. Oboje byly
zahájeny v pátek 26. listopadu.
Po velmi vydařeném prvním ročníku pořádá
radnice městské části Brno-střed i letos Vánoce na Zelňáku, a to v termínu od 26. listopadu
do 23. prosince. Zahájení Vánoc na Zelňáku
proběhlo v pátek 26. listopadu v 18.00 hodin.
„Úmyslně jsme navázali na rozsvěcení stromu
na náměstí Svobody, abychom lidem nabídli
možnost čas strávený v centru si více užít
a prodloužit dalšími zážitky,“ uvedl starosta
MČ Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. V 17.00
hodin se na nám. Svobody rozsvítil 17metrový

vánoční strom věnovaný Brnu obcí Bílovice
nad Svitavou. Rozsvícení stromu předcházel
slavnostní ceremoniál, kdy Brno postupně
pozdravili přítomné například primátor
Bc. Roman Onderka, MBA, starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a opat
Augustiniánského kláštera Lukáš Evžen Martinec. Poté zazpívaly děti ze ZŠ Bílovice n.
Svitavou autorský song – koledu opěvující
Bílovice.
I letos budou Vánoce na Zelňáku tematicky
orientované. „Zatímco vloni jsme návštěvníky
zavedli do dob první republiky, letos jim ukážeme, jak slaví Vánoce naši sousedé v Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku,“ láká
na Zelný trh starosta s tím, že je také připraven
bohatý doprovodný kulturní program. Zelný
trh také letos poprvé ozdobí
vánoční strom z bílovických
lesů a podruhé originální betlém, tentokrát z dílny výtvarnice Martiny Breklové. Více na
www.vanocenazelnaku.cz.
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po říjnových komunálních volbách nové vedení. V příštích letech ho
i nadále povede koalice
dvou ve volbách nejúspěšnějších
stran.
A protože i ve vedení
města Brna budou dvě nejsilnější brněnská politická uskupení zastoupena, jsou
nadcházející roky velkou příležitostí. Příležitostí pro Brno a jeho rozvoj. A to především v samotném centru. Pokusíme se
nulové varianty a popsané papíry vyměnit
za viditelné zrealizované projekty, které
budou mít smysl. Ať už se to týká úprav
některých veřejných prostranství nebo
(a to především) zásadního zlepšení
situace spojené s parkováním a průjezdností města. Konstruktivní spolupráce
radnice Brno-střed a Magistrátu města
Brna, respektive jeho vedení, je velkým
předpokladem pro to, aby se měnit věci
k lepšímu dařilo. A v tomto smyslu budeme rádi i za Vaše názory a postřehy. Připomínám bezplatnou linku radnice Brno-střed, kterou můžete i za tímto účelem
využít – 800 100 862.
V poslední listopadový pátek jsme v Brně
zahájili advent. Rozsvítil se strom na
náměstí Svobody, které hostí brněnské
Vánoce, o chvíli později pak na Zelném
trhu, kde pořádáme druhý ročník oblíbených Vánoc na Zelňáku. Brno už rozhodně
má tu správnou předvánoční atmosféru,
tak si ji pojďme společně užít. Příjemný
adventní čas a krásné Vánoce Vám přeje

Mgr. Libor Šťástka,
starosta
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Fotogalerie
z Lampioňáku

28
Bezpečnost
o Vánocích

Alena Antalová
jako Mary Poppins

Akce radnice

Lampioňák přilákal na podvečerní procházku centrem několik stovek lidí
Obrovský zájem provázel druhý
ročník akce Lampiony na radnici,
která se konala na státní svátek
17. listopadu. Program začal již
o půl čtvrté odpoledne ve Společenském centru radnice na Dominikánské ulici vlastnoruční výrobou a zdobením jednoduchých
lampiónů, kterých si děti za pomoci
rodičů vyrobily přes sto padesát.

Další zájemci o příjemnou podvečerní procházku setmělým historickým jádrem Brna přišli na pátou
hodinu, aby pak odhadem čtyřsetčlenný průvod vyrazil na trasu
vedoucí Dominikánskou ulicí,
Mečovou, přes Zelný trh, Petrskou,
Biskupskou a na Šilingrovo
náměstí.

(red)
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Vánoce na Zelňáku
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Akce radnice

Josef Trávníček vylíčil příběh Dominikánského náměstí

Historii Dominikánského náměstí přiblížila přednáška na
radnici Brna-střed.
Ve středu 10. listopadu se zájemci
o historii Brna sešli ve Společenském sále radnice městské části
Brno-střed na Dominikánské 2,
aby si poslechli přednášku
PhDr. Josef Trávníčka, věnovanou Dominikánskému náměstí.
Řada přišla na královskou kapli,
klášter, příběh Elišky Rejčky,
Zemský dům nebo i slavné
obchodování na Rybím trhu.
Přednášky na nejrozličnější témata pořádá zhruba jednou měsíčně
spolu s radnicí Brna-střed její kul-

turní a vzdělávací středisko
Kávéeska.
Přednášky a besedy přinášejí
zajímavosti z oblasti historie, volného času, životního stylu nebo
bezpečnosti.
V minulosti se posluchači dozvěděli například o zlaté éře brněnských kaváren, brněnském
Devětsilu, o původu názvu kamélie nebo o společenské módě.
Příští přednášku na téma brněnské kláštery představí PhDr.Josef
Trávníček ve středu 19. ledna od
17.00 hodin.


(red)

Přednášku o bezpečnosti vystřídal poslech cimbálové muziky

Po přednášce o prevenci kriminality 18. listopadu následoval
o den později koncert cimbálové muziky. Další povídání o bezpečnosti proběhne 15. prosince.
Radnice Brno-střed a její kulturní
a vzdělávací středisko Kávéeska
připravily ve spolupráci s občanskými sdruženími Logo a Bílý

kruh bezpečí cyklus přednášek
s projekcí na téma prevence kriminality pro seniory. Ve dnech
18. listopadu a 1. prosince se
posluchači seznámili se zásadami chování, které snižují riziko stát
se obětí trestného činu. Na další
setkání jsou zájemci zdarma zváni 15. prosince do Klubu seniorů
na Václavské 3.
Po přednášce 18. listopadu patřil

hned následující den Společenský sál radnice Brno-střed na
Dominikánské 2 poslechu cimbálové muziky. Cimbál na radnici
zazněl i v pátek 10. prosince.
Jednou za měsíc, kromě období
prázdnin, se mohou všichni příznivci lidové muziky a dobrého
vína těšit do společenského centra na Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františ-

kem Černým. Vystoupení se konají vždy v pátek od 19.00 hod.
Vstupenky v ceně 80 Kč se prodávají v CVČ Botanka, Botanická 13,
tel.: 541 238 664, 725 871 752,
a to ve všední dny v časech
9.00–12.00 hod. a 14.00–18.00
hod. Příští poslech proběhne
14. ledna 2011.


(red)
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Stalo se v naší městské části

Halloween si děti užily v maskách, mezi strašidly a upíry

Lanové centrum Jungle Park
v Brně-Pisárkách přichystalo
pro své příznivce kouzelný
podzimní dárek. V sobotu
30. října zde mohli všichni zažít
ten pravý Halloweenský rej.
Strašidelný den si přišlo užít na
500 dětí a rodičů. Od ranních
hodin na lezeckých trasách lanového centra mohli potkat čarodějky, víly, upíry a další strašidýlka,
která se po obědě přesunula do
Halloweenského paláce a jeho
okolí, aby si zde užila kouzelnické
soutěžení.
Každé soutěžící dítě dostalo Lexikon zvládnutých kouzel, do kterého sbíralo bodíky za úspěšné
zvládnutí halloweenských soutěžních aktivit. Mezi nejoblíbenější
patřil kvíz z křišťálové koule plné
netopýrů či Halloweenská opičí
dráha, kde děti kličkovaly na chůdách mezi dýněmi, létaly na koštěti mezi stromy či opatrně přenášely oční bulvu na lžičce.
Šikovné dětské prstíky vyrobily
spousty strašidelných náušnic,
náramků a přívěsků, malované
kamínky se hemžily netopýry,
duchy a dýněmi. Někteří raději

potrápili svoji hlavičku a nemohli
se odtrhnout od skládání hlavolamů. Jednoznačně největší
nápor malých i velkých čarodějnic
zažil Kouzelnický salon krásy,
strašidelně pomalované obličeje
a natupírované barevné účesy,
doplňovalo tetování a černě nalakované nehty.
Na závěr odpoledního programu
bylo vyhlášeno deset nejúspěšnějších kouzelníků a deset nejzajímavějších masek, nikdo ale
nemusel být zklamaný, všechny
děti si odnesly na 400 heliových
balónků.
Odpolední program zpestřili svým
vystoupením také kouzelníci
z Duo Fernando. Na všechny ještě
čekal lampionový průvod tajuplnou stezkou, vedený králem letošního průvodu masek, Harry Potterem. Celá trasa průvodu byla
lemovaná loučemi a fontánkami
ohňostrojů. Bílá paní s duchem se
procházela mezi dětmi, třímetrová
smrtka k nim vztahovala své kostlivé pařáty, kat ušetřil na prosby
dětí obviněného a nechal ho běžet
a skoro bezhlavý rytíř s ohnivým
mužíčkem završili celou strašidelnou stezku a dovedli průvod zpět
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na fotbalové hřiště. Odtud se
vypouštěly lampiony štěstí
a všichni se podívali na ohňostroj.
Závěrem celého večera bylo
vyhlášení soutěže Magic Pumpkin

a opékání špekáčků. Video z akce
Magic Halloween je na stránkách
www.junglepark.cz.

(red)
Foto: Luděk Škarda

Stalo se v naší městské části

Beseda brněnská oslavila Glagolskou mší své 150. výročí
mistrem Besedy brněnské. Janáček přeměnil původní vlastenecký
spolek ve vysoce kvalitní umělecké těleso, schopné provozovat
vrcholná hudební díla domácí
i zahraniční tvorby. Za jeho působení byly uvedeny nejnáročnější
orchestrální a kantátové opusy
Wolfganga Amadea Mozarta,
Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka a dalších.

Počátek žen v souboru
Janáčkovou zásluhou byly také
od roku 1876 do sboru přijímány
ženy a vytvořen samostatný ženský sbor. S dvěma krátkými pře-

čensky nejvýznamnější událostí
tohoto období se stalo účinkování
na slavnosti pořádané moravským zemským zastupitelstvem
v červnu 1892 v Lužánkách u příležitosti návštěvy císaře Františka
Josefa I. v Brně.
V dubnu 1899 se za dirigentský
pult postavil Rudolf Reissig, který
úspěšně přivedl sbor do 20. století
a vytrval s ním až do konce první
světové války.

Čtvrt století Jaroslava
Kvapila
Další slavná epocha Besedy
brněnské začala rokem 1920 pod

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská v současné podobě
Na slavnostním koncertě nejstaršího pěveckého sboru
v České republice se 6. listopadu v Besedním domě rozezněla
Glagolská mše Leoše Janáčka.
Tu uvedla premiérově Beseda
brněnská pod taktovkou Jaroslava Kvapila v roce 1927 za osobní
účasti Leoše Janáčka. Pěvecké
sdružení v současnosti působí
pod názvem Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a má
60 aktivních členů. V minulosti byli
čestnými členy například Antonín
Dvořák a Bedřich Smetana. Byla
to právě Beseda brněnská, která
se v 70. letech 19. století zasloužila o stavbu Besedního domu,
který dnes využívají filharmonici.

Beseda v Lužánkách
Začátky Besedy brněnské jsou
spojené s lužáneckým parkem.
Tam se před 150 lety uskutečnilo
skromné vystoupení mužského
pěveckého sboru. Toho dne došlo
k dosažení cíle skupinky brněnských vlastenců realizovat pravidelná hudební vystoupení, která
by posílila národní sebevědomí
českého obyvatelstva v poněmčelém městě. Výrazovým prostředkem těchto snah se staly
„besedy“ – společenské zábavní

akce, složené z pěveckých čísel,
instrumentálních skladeb a mluveného slova. A právě první taková beseda proběhla 6. listopadu
1860.

První sbormistr augustinián
Oficiálně byl mužský zpěvácký
spolek Beseda brněnská ustaven
až o rok později, 10. října 1861, ale
faktickým datem vzniku tohoto
pěveckého tělesa je rok 1860.
Prvním sbormistrem se stal kněz
augustiniánského řádu a přední
osobnost brněnského hudebního
života, považovaná za zakladatele
moderního českého sborového
zpěvu, páter Pavel Křížkovský.
S jeho jménem je především spjato
první významné účinkování spolku
v srpnu 1863 na velkolepé národní
pěvecké slavnosti v Brně, konané
k tisíciletému výročí příchodu Cyrila
a Metoděje na Moravu.

Leoš Janáček v čele
V polovině 70. let 19. století se
uměleckým vedoucím stal tehdy
dvaadvacetiletý Leoš Janáček.
Bylo to právě díky páteru Křížkovskému, že mladého umělce původem ze severomoravské vesničky
Hukvaldy přijali v létě 1865 na
výchovu do starobrněnského
kláštera, kde pod Křížkovského
vedením získal důkladnou průpravu nejen v hudební teorii, ale
i v dirigentském umění. Po odchodu Pavla Křížkovského do Olomouce jej Leoš Janáček zastoupil
ve funkci ředitele kůru starobrněnského klášterního kostela
a 3. února 1876 byl zvolen sbor-

Slavnostní koncert k 150. výročí založení Besedy brněnské
stávkami setrval v čele brněnské
Besedy do roku 1888, tedy 12 let.
Je více než symbolické, že právě
Beseda brněnská předvedla
5. prosince 1927 v sále brněnského Stadionu Janáčkův poslední
velký kantátový opus Glagolskou
mši ve světové premiéře. Neuplynul však ani rok od této události
a 12. srpna 1928 Leoš Janáček
zemřel. Když mu byl o tři dny později vypraven v Brně velkolepý
pohřeb z foyeru dnešního Mahenova divadla, vyprovodila Beseda
brněnská svého slavného sbormistra na jeho poslední cestu
I. větou Dvořákova Requiem.

Návštěva Františka Josefa I.
Po Janáčkově odchodu z čela
Besedy brněnské v roce 1888 se
nelehkého úkolu navázat na předchozí vysokou úroveň zhostil Jan
Kompit, který sbor řídil v následující dekádě do roku 1899. Spole-

vedením Janáčkova nejoblíbenějšího žáka, dirigenta a skladatele
Jaroslava Kvapila. Ten řídil sbor
více než čtvrt století přes období
I. republiky a nacistické okupace
až do prvního poválečného roku
1946. Za Kvapilovy éry dosáhla
činnost Besedy vrcholu dosavadního vývoje všestrannou úrovní
a uměleckou výkonností, které ji
stavěly na první místo mezi ostatními českými sbory.
Po odchodu Jaroslava Kvapila
řídili Besedu brněnskou sbormistři Richard Týnský a Dr. Zbyněk
Mrkos. V roce 1966 se na dlouhých 20 let chopil taktovky
prof. Jan Řezníček. Za jeho skvělého vedení byl sbor omlazen
a zvýšila se technická úroveň.
Rozvíjela se stále bohatší koncertní činnost doma i v zahraničí –
např. v Itálii, Francii, Německu,
Rakousku, Polsku nebo MaďarPokračování na str. 8
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Stalo se v naší městské části / Informace z radnice
sku. Beseda spolupracovala
s řadou významných orchestrů,
a také natáčela pro rozhlas i na
gramofonové desky. V posledních
dvou dekádách 20. století se za
dirigentským pultem vystřídali Jan

Rozehnal, Emil Skoták, Petr Kolař
a Stanislav Kummer. V roce 2001
se do čela souboru znovu postavil
profesor varhanní hudby na
brněnské konzervatoři a ředitel
kůru katedrály svatých Petra

a Pavla v Brně Petr Kolař. Pod
jeho vedením se soubor vrátil do
povědomí hudební veřejnosti díky
činorodé a energické práci.
Zřejmě nejvýznamnější sborovou
akcí posledních let byl hudební

doprovod bohoslužby s papežem
Benediktem XVI. 27. září 2009
v areálu mezinárodního letiště
v Brně-Tuřanech.

PhDr. Jan Břečka
Foto: archiv BfsBb

Městská část Brno-střed má od 8. listopadu nové vedení

Zastupitelstvo městské části
Brno-střed zvolilo na svém
ustavujícím zasedání v pondělí
8. listopadu nové vedení radnice.
Starostou byl zvolen Mgr. Libor
Šťástka (ODS), který obhájil funkci
z minulého volebního období.
Zastupitelstvem mu bylo svěřeno
zabezpečování konkrétních úkolů
v samostatné působnosti v oblasti
ekonomické, rozpočtu a financí,
oblasti investic a správy bytových
domů a ve věcech stanovených pro
funkci starosty zákonem o obcích.
Řetěz starosty mu předala Bývalá
starostka a nejstarší členka zastupitelstva MUDr. Dagmar Hrubá. Starosta jí na oplátku poděkoval kyticí.

Prvním místostarostou se stal
Bc. Pavel Sázavský (ČSSD), který
bude zástupcem starosty městské
části v době jeho nepřítomnosti,
nebo v době, kdy starosta městské
části funkci nevykonává, v celém
rozsahu práv a povinností starosty.
Navíc mu bylo svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v oblasti
bydlení a informatiky.
V pořadí druhým místostarostou byl
pro následující čtyři roky zvolen
JUDr. Otakar Bradáč (ODS), který
bude mít na starost oblast majetku
(hospodaření obce), obchodu,
dopravy a služeb.
V pořadí třetím místostarostou,
zabezpečujícím úkoly v technickoorganizačních a organizačně právních záležitostech v oblasti školství,

je PhDr. Tomáš Jilčík (ČSSD).
Rada městské části Brno-střed má
11 členů, kteří byli zvoleni z 45 členů
Zastupitelstva MČ Brno-střed. Starosta a místostarostové jsou členy
Rady městské části Brno-střed ze
zákona.
Rada je odpovědná zastupitelstvu,
její jednání jsou neveřejná.
Obvykle se schází ve 14denním
intervalu. Usnáší se většinou hlasů
všech svých členů. Jednání řídí starosta.
Rada městské části je výkonným
orgánem městské části Brno-střed v oblasti samostatné působnosti.


(red)

Zveme občany na
3. veřejné zasedání
Zastupitelstva
městské části
Brno-střed,
které se koná
ve středu dne

15. prosince 2010
ve Společenském centru
radnice
městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání
a program zastupitelstva
bude zveřejněn
na webových
stránkách radnice
www.stred.brno.cz.

Zaparkovaná auta v plochách silniční vegetace ničí zeleň
Neukáznění řidiči svými špatně zaparkovanými automobily
devastují tzv. silniční vegetaci.
Mnohé ze spoluobčanů právem
pohoršují rozježděné pásy vegetačních ploch, které v podélných
pásech lemují vozovky a chodníky. Jedná se o tzv. silniční vegetaci, jejíž devastaci způsobují

neukáznění řidiči, kteří najíždí na
tyto plochy a využívají je k parkování vozidel. I když jsme již
v minulosti na tento problém prostřednictvím našeho zpravodaje
upozornili, dovolujeme si vám
nyní opět osvěžit informace, týkající se této problematiky.
Silniční vegetaci definuje § 15
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
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Správcem těchto ploch jsou
Brněnské komunikace, a. s.,
a o údržbu čistoty se stará naše
městská část.
V praxi se jedná především
o pásy mezi vozovkou a chodníkem, které jsou buďto zatravněné
nebo navíc osázené keřovými
porosty či se jedná pouze o mlatové plochy. Dále pak se tímto
rozumí i výsadbové mísy, tj. čtver-

ce či obdélníky v chodníku, které
jsou buď mlatové, zatravněny
nebo, a to v nejvíce případech,
osazeny stromy. V tomto případě
se jedná o silniční stromořadí,
jehož péčí o celkový vzhled
a údržbou čistoty je v tomto případě pověřen správce Veřejná
zeleň města Brna, p.o.
Řidiči či vlastníci vozidel, kteří se
snaží vyřešit nedostatek parko-

Informace z radnice

vacích míst tím, že vjíždí či parkují na těchto plochách, tak porušují ustanovení platné legislativy
§ 27 odst. 1) písmeno r) zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, kde je doslova zakázáno
zastavit a stát v plochách silniční
vegetace.
Tímto protizákonným jednáním
dochází nejenom k devastaci
zeleně či devastaci plochy samot-

né (stopy po pneumatikách, prohlubující se terénní nerovnosti
atp.), ale dochází tak i k znemožnění či ztížení údržby ploch, ať
se již jedná o pokos, výhrab,
vymetání mlatových ploch od
nečistot či listí, výsev travního
porostu nebo čištění ploch od
exkrementů. Mimo skutečnost,
že takto zdevastované plochy
působí značně neesteticky,
mohou též zapříčinit úraz chodců

a stávají se tak i častým terčem
jejich oprávněné kritiky.
Vedení naší městské části spolupracuje s městskou policií s cílem zradikálnit řešení tohoto
problému cíleným zaměřením se
na takto zaparkovaná auta.
Apelujeme proto na vás, řidiče,
dbejte dodržování zákona a přispějete tím nejen k pěknějšímu
a čistšímu prostředí naší městské
části, ale zamezíte tím stížnostem

občanů, kteří si právem stěžují na
tyto zdevastované plochy v místě
svého bydliště nebo které pravidelně míjí cestou do zaměstnání.
Snad nejvíce takto postiženou
lokalitou naší městské části je
katastrální území Veveří, kde
např. na zrekonstruované ulici
Jiráskova s nově zvelebenou silniční vegetací dochází k opětovné devastaci těchto ploch.

RNDr. Dana Zálešáková

Zahájení brněnských Vánoc na náměstí Svobody a na Zelném trhu
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Koncept Územního plánu města Brna je vystaven k nahlédnutí
Po tříletém úsilí je koncept
nového Územního plánu města Brna dopracován a ve třech
variantách připraven k nahlédnutí do 28. února.
Strategickým záměrem nového
územního plánu je vyvážený rozvoj města respektující výjimečné
přírodní zázemí. Těžištěm řešení
nového územního plánu je podpora rozvoje v jižním sektoru
města s cílem vyrovnat disproporce v jeho prostorovém uspořádání, vzniklé v důsledku vývoje
v uplynulých desetiletích.
Hlavní stavební rozvoj je orientován směrem jižním (Horní
a Dolní Heršpice, Přízřenice),
směrem východním (Líšeň), jihovýchodním (Tuřany, Chrlice),
v menším rozsahu na západ
(Bosonohy) a sever (Ivanovice,
Řečkovice, Medlánky – perspektiva pásového rozvoje směrem
na Českou a Kuřim).
Oproti předchozím územním plánům je velká pozornost věnována využití přestavbových území
a revitalizaci nevyužitých území
tzv. brownfields (průmyslové,
armádní a zemědělské areály),
které představují velkou vnitřní
rezervu rozvoje města.

Cíle územního plánu
Hlavním cílem koncepce nového
územního plánu je udržení rovnováhy mezi zastavěným územím a jeho rozvojem na jedné
straně a výjimečným přírodním
zázemím města a jeho ochranou
na straně druhé. V praxi to znamená řídit stavební rozvoj tak,
aby nedošlo k poškození přírodních a urbanistických hodnot.
Budoucí rozvoj města je navržen
ve třech variantách konceptu
nového územního plánu.
Spoluobčané mají možnost
zúčastnit se přípravy strategického dokumentu ovlivňujícího
budoucnost města Brna. Zájemci
mohou přijít na výstavu nebo sledovat internetové stránky
www.brno.cz.

Tři varianty
Koncept územního plánu je zpracován ve 3 variantách rozvoje
města.
Varianty I a II navazují na dosavadní vývoj města a jeho infra-

struktury; vycházejí z téže urbanistické koncepce. Rozdíly mezi
nimi spočívají v rozsahu a rozmístění nových zastavitelných
ploch a v rozsahu navržených
přestavbových území.
Varianta I rozvíjí v jižní části města rozsáhlou průmyslovou zónu
Tuřany–Chrlice s přesahem do
území Šlapanic. Tomuto velkorysému rozvoji výrobních a skladových ploch odpovídá velký rozsah nové obytné zóny Líšeň,
západní rozvojový směr (Bosonohy) je doplňkový.
Varianta II je vyváženější – tuřanská průmyslová zóna je navržena v menším rozsahu. Tomu
odpovídá také mírnější rozvoj
bydlení v Líšni, naopak jsou
navrženy významné plochy bydlení v Bosonohách. Varianta II
obsahuje menší rozsah přestavbových území, i menší rozsah
stavebního rozvoje na plochách
zahrádek. Principy ochrany přírodních hodnot a omezení rozvoje města směrem severním
a severozápadním s výjimkou
pásového rozvoje směrem na
Českou a Kuřim jsou společné
pro obě varianty.
Varianta III přináší novou koncepci s trasou rychlostní komunikace R43 mimo území města
Brna, v tzv. boskovické brázdě
přes území Ostrovačic, Veverských Knínic, Hvozdce, Veverské
Bítýšky a Chudčic, což má určité
dopady jak na území jmenovaných obcí, tak na území města.
Zde je třeba uvést, že varianta
trasy R43 boskovickou brázdou
není v souladu s rozvojovými plány dotčených obcí. Pro město
znamená tato varianta menší
nabídku zastavitelných ploch
a revizi dlouhodobě sledované
koncepce komunikačního systému města.
V dopravní infrastruktuře je kromě R43 řešen variantně severojižní diametr. Určité variantní rozdíly jsou také ve vedení velkého
městského okruhu na jihu města.
V železniční dopravě je ve všech
variantách zakotvena přestavba
železničního uzlu Brno (Europoint) s osobním nádražím
v odsunuté poloze u autobusového nádraží Zvonařka.
Varianty konceptu jsou tak podkladem pro diskusi a rozhodnutí
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o výsledné podobě rozvoje města.

Forma a členění
územního plánu
Koncept územního plánu je
vypracován podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), a má proto poněkud
odlišnou formu i členění než
dosud platný územní plán. Dokumentace obsahuje závazné
výkresy a textovou část – tzv.
závaznou část územního plánu
a doplňující výkresy a text
vysvětlující řešení – tzv. odůvodnění územního plánu.
Pro usměrňování rozvoje území
pracuje územní plán s novými typy
ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovenými vyhláškou
č. 501/2006 Sb., které nahrazují
doposud známé funkční plochy,
a formou regulativů stanoví závazně přípustné využití. Intenzita
využití jednotlivých ploch je pak
stanovena místo dnes známých
indexů formou prostorového
uspořádání (struktury zástavby)
a výškou zástavby rozdělenou do
5 výškových úrovní.
Cílem nové metodiky je větší
pružnost územního plánu, současně ale důraznější ochrana
charakteristických struktur zástavby, které vytvářejí obraz města.

Kam zajít
Koncept Územního plánu města
Brna je vystaven k veřejnému
nahlédnutí v budově Magistrátu
města Brna na Kounicově ul. 67,
v zasedací místnosti č. 426 na
4. podlaží do 28. února 2011.
Všechny potřebné informace
k projednání konceptu budou uvedeny na internetové adrese města Brna www.brno.cz – Územní
plán. Na této adrese budou vystaveny výkresy a textová část všech
3 variant konceptu.
Koncept Územního plánu města
Brna bude představen veřejnosti
na besedách s odborným výkladem. Pro bližší seznámení
s řešením konceptu územního
plánu budou uspořádány také
besedy, které budou zaměřeny
na řešení témat Doprava, Bydlení, Pracovní příležitosti, Nákupní
centra a občanská vybavenost,

Zahrádky, zeleň a volný čas. Termíny a místo konání budou aktuálně uveřejňovány na internetu
a úředních deskách Magistrátu
města Brna.
Veřejné projednání konceptu dle
stavebního zákona se bude konat
v únoru 2011. Termín a místo
konání bude předem oznámeno
veřejnou vyhláškou; informace
bude rovněž uvedena na internetových stránkách města.
Po tomto veřejném projednání
konceptu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vyhodnotí všechna stanoviska, připomínky a podněty.
Podle nich zpracuje „Pokyny pro
zpracování návrhu územního
plánu“, které definují výslednou
podobu územního plánu, tedy
jakousi výslednou variantu, která
však může být složena z dílčích
řešení jednotlivých variant konceptu. „Pokyny pro zpracování
návrhu územního plánu“ pak
budou předloženy ke schválení
Zastupitelstvu města Brna. Po
jejich schválení se zpracuje
Návrh územního plánu. Ten bude
opět předložen k veřejnému projednání a následně ke schválení
Zastupitelstvem města Brna.

(red)
Hlavním cílem koncepce
nového územního plánu je
udržení rovnováhy mezi
zastavěným územím a jeho
rozvojem na jedné straně
a výjimečným přírodním
zázemím města a jeho
ochranou na straně druhé.
V praxi to znamená řídit stavební rozvoj tak, aby nedošlo k poškození přírodních
a urbanistických hodnot.
Budoucí rozvoj města je
navržen ve třech variantách
konceptu nového územního
plánu.
Spoluobčané, dnes máte
možnost zúčastnit se přípravy strategického dokumentu
ovlivňujícího budoucnost
města Brna. Přijďte na výstavu, sledujte internetové
stránky www.brno.cz. Sdělte
nám své názory, přijďte se
ptát a diskutovat o budoucnosti města Brna.

Bezpečnost

V předvánoční čas se po městě pohybuje více nebezpečných kapsářů
Čím blíž je Štědrý den, tím se
zvyšuje počet osob pohybujících se v ulicích města a nákupních centrech s většími obnosy
financí ve svých peněženkách.
Vánoční svátky jsou za dveřmi.
Krásné období, kdy se většina
z nás těší na čas strávený v kruhu
svých blízkých. Mnoho z nás chce
svoje blízké kromě své přítomnosti potěšit také nějakým dárkem, a tak vyrážíme za nákupy.
Toto prostředí bohužel neláká jen
obchodníky k prodeji svého zboží,
ale i osoby, které láká získat cenný obsah cizí kapsy, kabelky či
batohu. Tlačenice a nevěnování
pozornosti osobním věcem
nahrává pachatelům krádeží, kteří dokážou využít okamžiku, kdy
se jim naskytne příležitost sáhnout poškozeným do kabelky,
batohu či kapsy. Okradený tak
mnohdy skutečnost, že byl okraden, zjistí až s časovou prodlevou.
V takovém případě ani neví, kdo,
kde a jak jej okradl.
Pachatelé kapesních krádeží jsou
velice zruční a rychlí. Ve většině
případů nepracují sami, ale jako
dobře organizovaná skupina, kdy
jeden ze skupiny věc odcizí,
předá ji dalšímu a ten ji předá dál,
nebo s ní z místa zmizí. Rozdělené role mají i před samotným
činem. Obvykle se část skupinky
buď namáčkne na budoucí oběť,
dotazují se vyhlédnuté oběti např.
na cestu nebo na čas a není
výjimkou, že část skupinky k odlákání pozornosti oběti zinscenuje
hlasitou hádku či menší šarvátku.
Pokud však nosíte svoje cennosti
v
neuzavřených
taškách,
v zadních kapsách batohů či
zadních kapsách kalhot, odkládáte svoje zavazadla s cennostmi
např. do nákupních vozíků, které
necháte byť jen na pár sekund bez
dozoru, nesnaží se pachatelé krádeží o to, aby vás nějakým způsobem zabavili, ale rovnou využijí
možnosti lehké kořisti.
Chtěli bychom vás proto upozornit, abyste v období vánočních
svátků, ale i jindy věnovali pozornost svým věcem. Pokud můžete,
noste svoje cennosti jako je peněženka, mobil a jiné v náprsních
kapsách. Nespoléhejte se na to,
že zadní kapsa batohu je na zip,
a tudíž se do ní nikdo nedostane.

Neukládejte si svoje cennosti do
těchto kapes. Nenechávejte svoje
zavazadla bez dozoru a při nastupování do prostředků MHD je
mějte před sebou, nejlépe je přidržujte rukou. Pokud máte pocit,
že je u vás někdo moc blízko a na
této osobě se vám něco nezdá,
prohlédněte si ji a zkontrolujte,
zda je vše na svém místě.
V obchodních domech neodkládejte svoje tašky do nákupního
vozíku, který při vybírání zboží
nemáte pod dohledem. V restauracích či podobných zařízeních
nenechávejte svoje tašky viset na
opěradle židle, na kterém zrovna
sedíte. Ani přátelé, se kterými jste
přišli posedět, nemusí zaregistrovat, že vám někdo tašku či něco
z ní odcizil.
Pokud zjistíte, že vám byla odcizena peněženka, mobil či jiná
cenná věc, kterou jste měli u sebe
v tašce či kapse, oznamte tuto
skutečnost policii. Jestliže víte,
kdo vám věc odcizil, snažte si
zapamatovat, jak vypadá, co má
na sobě a kterým směrem odchází, každá informace může pomoci
policii k dopadení pachatele. Přivolejte policii i v případě, že jste
pachatele chytli při činu a on vám
vaše věci vrátil. Poproste osoby,
které vše viděly, aby s vámi vyčkaly do příjezdu policie. Nebuďte
lhostejní a v případě, že si všimnete, že se někdo pokouší někoho
okrást, upozorněte jej na to. Opět
platí, že je pro policii k dopadení
a usvědčení pachatele potřeba
popis osoby a pokud možno další
svědek.
Nezaměňujte ztrátu vašich dokladů či cenností s krádeží. V obou
případech však podle toho, co
vám chybí, nezapomeňte zablokovat platební karty a telefonní
účty. Pokud pouze ztratíte doklady, sdělte tuto skutečnost úřadu,
který vám doklady vydal, policii
tuto skutečnost sdělovat nemusíte. Jestliže jste však ztratili např.
kabelku s klíčky od domu
a s doklady, kde je uvedeno místo
bydliště a není ve vašich silách
zabezpečit byt proti vykradení,
oznamte i toto policii.


nstržm. Eva Nevěřilová,
nstržm. Ivana Bártová, DiS.,
Obvodní oddělení
Policie ČR, Brno-střed

 svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí
 peněženku a doklady noste odděleně, nenoste u sebe větší
finanční hotovost a na veřejnosti zbytečně nemanipulujte
s penězi
 tašky s penězi a cennostmi nenoste na zádech, v bočních kapsách oděvů a batohů
 ženy – věnujte pozornost svým kabelkám, kontrolujte, zda jsou
uzavřené, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu
tašek či kabelek
 muži – peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes
 při nakupování neukládejte své kabelky, tašky, batohy a jiná
příruční zavazadla do nákupních vozíků
 bezpečnostní kód k platební kartě (PIN), pokud si jej nepamatujete, noste odděleně od karty, v případě odcizení platební
karty ihned zablokujte účet
 dostanete-li se do tlačenice, věnujte zvýšenou pozornost svému
okolí a své věci dobře střezte

Jak chránit chaty a chalupy
před lupiči v zimě
Nastává zimní období, během
kterého lidé méně navštěvují
své chaty či chalupy. Mnohdy
majitelé rekreační objekty
zazimují a vrací se až na jaře.
Těchto měsíců ovšem hojně
využívají zloději a také nevítaní nocležníci.

•
•
•

Zlodějům tak nastává snadná
příležitost k prohledání objektu
a odcizení zapomenutých cenností. Lidé bez domova v chatách přespávají a často zkonzumují i trvanlivé zásoby či alkohol.
Velkou ztrátou pro majitele chat
je například spálený nábytek či
fotky, kterými si bezdomovci
v chatách zatápí.
Protože není v možnostech Policie ČR chránit nepřetržitě rekreační objekty od „nezvaných hostů“, nabízíme majitelům chat
a chalup několik rad, jak se zlodějům bránit.

•

•

•

Dodržujte následující
doporučení, díky kterým
lze snížit riziko vloupání,
nebo alespoň zamezit
větším škodám:
• neponechávejte přes zimu ve
svém rekreačním objektu cenné věci (televize, rádia, kola,
starožitnosti, historické zbraně
apod.)
• svou pozornost zaměřte na



všechny vstupní otvory do
objektu: dveře „zodolněte“
a zabezpečte kvalitním bezpečnostním zámkem
okna chraňte uzamykatelnými
okenicemi, případně mřížemi
pokud máte verandu, lze ji
zabezpečit např. mříží
v blízkosti objektu nenechávejte viditelně žebříky a nářadí,
které by mohlo pachateli
usnadnit násilné vniknutí do
chaty
chatu či chalupu se snažte
navštěvovat nahodile i v průběhu zimy (uklizený sníh, případně stopy ve sněhu mohou
vzbuzovat dojem kontroly
objektu)
pokud žije v blízkosti chaty
osoba, která zde bydlí trvale,
nebo se zde alespoň zdržuje
častěji než vy, požádejte ji
o kontrolu vaší chaty.
V případě vloupání do vašeho
rekreačního objektu či objektu
vašeho souseda se nezdráhejte okamžitě kontaktovat
Policii ČR přes tísňovou linku
158 (do objektu nevstupujte,
po zlodějích neuklízejte, policistů poskytněte výrobní čísla
elektrických přístrojů, popř.
fotografie odcizených věcí).
nprap. Petra Hrazdírová,
Prevence KŘP JmK
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Rozhovor

Standa Hložek: My kluci stárneme všichni, „ale ty holky nestárnou“!
Pomineme-li novorozenecké
„zpívání“ v kroměřížské porodnici, tak první opravdový veřejný potlesk uslyšel malý Standa
po svém pěveckém výkonu
v Hulíně, kde byl téměř deset
let členem dětského pěveckého sboru. Dalším moravským
městem, které bylo jeho zastávkou na cestě k profesionálnímu
zpívání, byl tehdejší Gottwaldov. Po úspěšných vystoupeních při oblastních pěveckých
soutěžích se zde účastnil
v roce 1974 tehdy velmi uznávané a respektované soutěže
pěveckých nadějí INTERTALENT. A i když nevyhrál, skončil
na druhém místě, brána do světa populární hudby se mu otevřela.

Je pravda, že po Zlínu bylo
i Brno důležitou
křižovatkou na vaší cestě
za úspěchem?
Je to tak. V tehdejším Československém rozhlase Brno jsem
natáčel svoje vůbec první rozhlasové nahrávky. Zazpíval jsem si
dokonce i s orchestrem Gustava
Broma, což byla pro mě tehdy
veliká čest. Jak jsem zjistil, některé ty skladby jsou stále v brněnském rozhlasovém archivu
a nebylo by vůbec špatné je oprášit. Jsem rád že jsou mezi nimi
i písničky autora tohoto rozhovoru, se kterým spolupracuji
dodnes.

Stěžejní pro vaši kariéru
byl ale rok 1980, kdy vás
ke spolupráci vyzval
hudebník a producent
Karel Vágner.
S Karlem a Hankou Zagorovou
jsme se znali už od Intertalentu.
A když potřebovali na sklonku
roku 1980 natočit pro silvestrovskou televizní show zahraniční
šlágr The Locomotion, který Hanka česky otextovala jako Diskohrátky, Karel mě oslovil už jako
dobrého známého. To víte, že mě
to potěšilo. A až přímo ve studiu
mě ještě seznámil s jedním klukem. Do té doby jsem ho nikdy
neviděl a ani neslyšel. Dokonce
jsem ho musel narychlo tu písničku učit, protože ji na rozdíl ode

mě neznal. Péťa Kotvald teď sice
říká, že mi to učení tehdy moc
nešlo, ale výsledek byl nakonec
dobrý.

A odstartoval vaši
společnou kariéru, která
trvala necelých šest let,
ale byla velmi intenzivní.
Přinesla spoustu
populárních písniček
včetně té nejznámější –
Holky z naší školky.
Prodalo se jí přes milión
kusů. Proč jste se v plné
slávě rozešli?
Petr se rozhodl v roce 1986 vydat
na sólovou dráhu. My jsme mu
v tom nebránili, ale přiznávám, že
mě to mrzelo. Ozval se až v roce
1996. Oslovil mě u příležitosti svého výročního koncertu, kde jsme
pak společně s Hankou zazpívali
jednu písničku. Nabízel jsem mu
pak opakovaně spolupráci, ale on
si pořád myslel, že by to nemohlo
fungovat jako na začátku těch
osmdesátých let. Jsem rád, že
jsme se teď u příležitosti třicátého
výročí našeho setkání dali znovu
dohromady a že náš poslední
koncert ve vyprodané Lucerně
(12. listopadu letošního roku,
pozn. red.) mu ty jeho obavy
vyvrátil. Myslím, že je sám rád, že
se mýlil.

Prý vás daly dohromady ty
vaše Holky z vaší školky.
No, taky se to tak dá říct (úsměv).
Pavel Žák pro nás napsal ovšem
nový text, kde jsou úplně jiná dívčí
jména než v té původní verzi.
A zpíváme tam o Vánocích. Tyhle
„vánoční“ Holky z naší školky jsou
pochopitelně i na našem aktuálním společném dvojalbu, které se
jmenuje jako naše první společná
písnička Diskohrátky.

Těšíte se na Vánoce?
Vánoce mám rád a rád mám
především to „těšení se“. Rád
také vystupuji v době adventní.
Dodnes třeba vzpomínám na společné účinkování se svým synem
Matějem při adventním koncertu
v Brně. Jeden můj brněnský
kamarád tam zval ke společnému
zpívání děti se svými rodiči. Já
tam s Matějem zpíval písničku
V pohodě a pak jsme si společně
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Profil
s Romanem Horkým, který vystupoval se svou dcerou Valerií,
zazpívali Když jsem šel z Hradišťa. Já mám lidové písničky rád
a kdo mě zná, tak ví, že zpívání
lidovek u mě není jen nějaká módní a jednorázová záležitost. Třeba
to „Hradiště“ je jedna z písniček,
kterou můžete slyšet v Romanově
a mém podání i na vlnách Českého rozhlasu Brno. S brněnským
rozhlasem se teď dávám znovu
dohromady. Rád sem přijíždím
třeba na Dny otevřených dveří. Při
jednom z nich jsem tady společně
s mluvčí brněnské městské policie Denisou Kapitančikovou
pokřtil svoje CD pro děti, které
jsem připravil ve spolupráci s útulkem pro opuštěná zvířata.

Do Brna nejezdíte ale jen
za kulturou, ale i za
sportem.
Někdy dokonce za obojím. Vystupoval jsem třeba v hale Rondo při
další zajímavé brněnské benefiční akci, která se jmenuje Velikonoce na ledě. A tam jsem bruslil
a zpíval zároveň (akce se koná
tradičně pod záštitou starosty
Brno-střed a s podporou naší MČ,
pozn. red.). V Brně jsem byl letos
i s AMFOROU, což, jak Brňáci
určitě vědí, je parta muzikantů,
herců a dalších nejrůznějších
kumštýřů, kteří pro radost svou
i ostatních hrají fotbal. Hráli jsme
proti Bolkově jedenáctce v rodišti
nejlepšího brněnského fotbalisty
Karla Kroupy – v Bosonohách.
Karel tady slavil svoji šedesátku.

Stanislav Hložek se narodil
16. září 1954 v Kroměříži. Dětství prožil v Hulíně, kde se učil
hrát na klavír a na akordeon
a zpíval v dětském pěveckém
sboru. Od roku 1969 hrál a zpíval v místním tanečním orchestru a do Kroměříže dojížděl
na soukromé hodiny zpěvu. Při
studiu na stavební průmyslovce ve Zlíně přidal ke svým
nástrojům i kytaru. Maturoval
v roce 1974 a ve stejném roce
byl druhý v prestižní pěvecké
soutěži INTERTALENT. Rozhodující pro jeho další kariéru
byl rok 1980, kdy ho ke spolupráci vyzvali Karel Vágner
a Hana Zagorová. Společně
s Petrem Kotvaldem pak vytvořili dnes již legendární dvojici,
která se představila na všech
dostupných hudebních festivalech, účinkovala ve vlastních
televizních pořadech a v anketě Zlatý slavík dosáhla třetího
místa. Standa Hložek rovněž
úspěšně moderoval televizní
pořady Magion a Vega a podílel se na vydání více jak dvaceti
LP a CD. Jeho poslední sólová
alba se jmenují Chlupaté CD
– písničky pro děti – a Taková
je láska má. Horkou novinkou, kterou natočil společně
s Petrem Kotvaldem, je dvojalbum Diskohrátky.

Taky už mě to za pár let čeká. My
kluci stárneme všichni, „ale ty holky nestárnou“!

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Naše školy

Na Bakalce mají s testováním zkušenosti a těší se na něj

V posledních týdnech se na
podnět ministra školství diskutuje o zavedení celostátního
plošného testování žáků v 5.
a v 9. ročnících, které by mělo
zjišťovat, zda žáci dosahují
určitých standardů vzdělávání.
Současně to veřejnosti má přinést
jistý žebříček kvality vzdělávání
na jednotlivých základních školách.
Žáci na Bakalce mají s celostátním testováním již letité zkušenosti. Jako pilotní škola etablované společnosti SCIO, zaměřené
na plošná testování a tvorbu při-

jímacích testů na střední a vysoké
školy, ověřujeme kvalitu vzdělávání již od roku 1998.
Tato testování opakovaně potvrzují, že výsledky našich žáků
vysoce převyšují jak krajský, tak
i celostátní průměr, a to ve všech
testovaných oblastech (český
jazyk, matematika, obecné studijní
předpoklady, anglický jazyk,
německý jazyk, klíčové kompetence) v průměru o cca 20 %. Ze souboru respondentů testování, kterého se pravidelně účastní přibližně
1000 škol a pro jednotlivé typy testování vždy asi 25 000 žáků, se
umisťujeme ve srovnání se základ-

ními školami na předních místech,
v mnoha případech předčíme
i víceletá gymnázia (viz výsledky
školy na www.bakalka.cz).
Na druhou stranu jsme si vědomi,
že pracujeme v řadě případů
s dětmi, které přicházejí z velmi
podnětných rodinných prostředí,
kde je kvalita vzdělání nejvyšší
hodnotou. Také díky vyššímu
zájmu o přijetí do 1. ročníku můžeme provádět jistý výběr žáků už
u zápisu s ohledem na jazykovou
profilaci školy. Předpokládáme,
že někteří naši žáci mají zřejmě
vyšší vstupní studijní potenciál,
než je průměrná úroveň jejich

vrstevníků. Přesto výsledky SCIO
i dalších typů testování (Cermat,
Kalibro, Cefla, IQ – MENSA ČR)
s tak vysokou procentuální úspěšností považujeme za potvrzení
kvality práce našich pedagogů
a za možnost kvantifikace přidané
hodnoty práce školy.
Proto vítáme myšlenku na zavedení plošného srovnávání výsledků vzdělávání jako vynikající možnost zpětné vazby pro učitele, ale
hlavně žáky i jejich rodiče, určité
satisfakce a zároveň i stimulu pro
další práci učitelů.

Vedení ZŠ Brno,
Bakalovo náb. 8

Halloween Contest 2010 připravil pro žáky halloweenské úkoly
Halloween si základní škola
Hroznová připomíná pravidelně každý rok. Úterý 26. října
bylo opět ve znamení dýní, strašidel a dobré nálady.
Akce se účastnili všichni žáci od
1. až do 9. třídy, je rozšířením
jejich hodin anglického jazyka.
Děti z prvního stupně čekaly na
dvaceti stanovištích různé úkoly, na
jejich plnění
dohlíželi žáci

vyšších ročníků. Mohli si vyzkoušet ryze jazykové úkoly (tematické
básničky a slovní zásoba, rozhovory v angličtině apod.), které
doplnily novinky jako zpívání do
mikrofonu, skákání v pytli nebo
sumo. Téměř všichni měli strašidelné kostýmy a vše umocnila
oranžová a černá výzdoba.
Účastníci halloweenského soutěžení byli oceněni certifikátem,
papírovým strašidlem a sladkostí.
Chválíme všechny, kteří se do
soutěžení zapojili a pomohli
úspěšnému průběhu akce. Díky

patří paní učitelce Clasové, která
celou akci zorganizovala.



Mgr. Luděk Balcařík
ZŠ Brno, Hroznová 1

Tvrdý život deváťáka na základní škole Křídlovická
„Píp, píp, píp, píp!“ zvoní budík
už o půl sedmé.
„Klap!“
Úspěšně budík zaklapávám
a spím dál. V sedm třicet mě již
budí brácha, který trtá do práce.
Jdu si vyčistit zuby, hodím žákaj-

du do báglu a už valím za ním.
Cestou na šalinu ještě vzpomínám na věci, jež jsem zapomněl…
„Ježda! Nemám týdeňák!“ nadávám.
„Nevadí?“ ptá se radši souroze-

nec. „Ne, v poho, pro matikářku
si něco vymyslím…“
V osm hodin jsem už ve škole,
teď jen pro třídnici! Ještě potkám
třídní, která mě užuž chtěla sjet
za pozdní příchod. A tak jsem jí
sáhodlouze vysvětloval, jak jsem

si přivstal, ale zrovna dnes nejela
šalina, taková smůla! Tříďaska
mi sice nevěří, ale problém snad
mít nebudu, je v poho.
V matice dostanu spešl úkol, asi
jen pro chytrý, ale ostatní mi tvrdí,
Pokračování na str. 14
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Pokračování ze str. 13
že je to kvůli neodevzdanýmu
týdeňáku. Jenže dostal jsem ho
jen já, takže je jasno. Dopoledko
je za mnou.
Kromě toho, že mě Vallík sejmul
v dějáku, po zábavě veta, a nyní
hurá na oběd!
Všichni tu předbíhají, ale já ne,
stejně se k milovanému PC
dostanu až po odpoledku. Když

dojím UHO (univerzální hnědou
omáčku) s masem a braborama,
jdu do hudebky.
Tady dělají mí spolužáci strašný
bordel, já se „snažím“ nedělat,
a tak si někdy čtu. Kupodivu to
pančelce ani nevadí, asi lepší,
než když kecám. Takže s ní vcelku vycházím.
Konečně už jedu domů! Vyjma
týdeňáku a spešl úkolu z matiky,

slohovky do češtiny, referátu do
dějepisu, projektu do ájiny a přípravy na přijímačky mám už volno! Takže si dneska možná i něco
zahraju.
Doma si už ani nevzpomenu na
úkoly a šup ke komplu, dokud je
ještě volný. O půl jedenácté mě
už bratr od kompíku vykopává.
Tak mi nezbývá, než si psát
s kamošema na méně výkonném

PC o výběru škol a o hrách; když
je nemůžu hrát, aspoň se o nich
pobavím. Jenže k většině úkolů
stejně lepší počítač potřebuji,
a proto si s nadějí, že se ráno
vzbudím dřív, nastavím budík.
A jdu do hajan.
„Píp, píp, píp, píp!“
„Klap!“

Metoděj Klang,
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Základní škola Křídlovická pořádá vánoční jarmark

Tradiční vánoční jarmark se
uskuteční v úterý 21. prosince
od 15.00 do 18.00 hodin v budově základní školy na ulici Křídlovická v Brně.

Připraveny budou stánky žáků
s vlastnoručně vyrobenými dekorativními předměty, bohatý kulturní program i občerstvení.
Výtěžek vánočního jarmarku je

Druháčci z Úvozu se vydali na
výlet do Prahy
Namísto z knih se druháci
z Úvozu rozhodli Prahu poznávat osobně.
Když se v učivu Prvouky na
1. stupni základní školy objeví
téma hlavní město Praha, je většina vyučujících i žáků odkázána
na obrázky v učebnicích. V lepším
případě si děti přinesou pohlednice, obrázky či knihy fotografií,
pokud mají možnost, vyhledají
obrázky na internetu.To však nadaným dětem z 2. třídy ZŠ Úvoz
nestačilo. Rozhodly se po domluvě
s třídní učitelkou a rodiči společně
vyrazit do Prahy a na vlastní oči
vidět, jak vlastně Praha vypadá.
Na cestu se jako správní cestovatelé dobře připravili. V rámci
projektového
dne nejprve
shromáždili
zajímavosti
a potom na-

vrhli plán svého putování. Vyrazilo
se brzy ráno vlakem. Už to byl pro
některé děti zážitek. Putování
Prahou začalo v jejím srdci –
u Prašné brány. Královská cesta
zavedla děti kolem Orloje na Karlův most a dál až na Malostranské
náměstí, odkud se uličkami dostaly až na stanici metra.
Dalším záchytným bodem na
mapě bylo Národní muzeum. To
jim krom své stálé expozice
nabídlo také interaktivní výstavu
Staré pověsti české.
Velkým překvapením pro všechny
bylo neplánované setkání s hlavou státu panem Václavem Klausem a primátorem města Prahy
panem Bémem.
Výlet se podařil. Nezklamalo ani
počasí. A dětem zůstanou nejen
fotografie, kterými dokumentovaly
svou cestu, ale i autentické zážitky z jejich setkání s Prahou.

Mgr. Karla Indrová
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určen na uhrazení školného pro
keňského chlapce Edwina Arasu
a podporu jeho rodiny i na pomoc
Dětskému centru v Brně.
Na setkání se těší učitelé a žáci

Základní školy a mateřské školy
Brno, Křídlovická 30b.


(red)

Úvoz hostil soutěž ve šplhu
Ve středu 3. listopadu organizovala ZŠ Úvoz obvodní kolo soutěže ve šplhu. Soutěže se zúčastnilo osm brněnských škol,
celkem se zde sešlo na 120 žáků.
Soutěž byla určena pro žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd, kteří
byli rozděleni do šesti kategorií.
Nejrychlejší „šplhouni“ z každé

kategorie si odnesli diplom a drobnou odměnu a postoupili do městského kola soutěže. Celé sportovní odpoledne proběhlo bez
problémů díky pečlivé přípravě
organizátorů a spolupráci pedagogického doprovodu dětí.


Mgr. Soňa Šejdová

Školy na Brně-střed

Umělecká škola Fr. Jílka lákala na výstavu i na koncert

Děti ze základní umělecké školy
Františka Jílka uspořádaly
v Besedním domě výtvarnou
výstavu a zazpívaly v Galerii
Vaňkovka.
Vynikající dirigent a uznávaný interpret Leoše Janáčka. Tyto přívlastky
označují osobnost Františka Jílka.
Základní umělecká škola na Vídeňské ulici v Brně, která je nositelkou
jeho jména ve svém názvu, uspořádala ve foyeru Besedního domu

v Brně výstavu výtvarných prací
žáků svého výtvarného oboru,
tematicky věnovanou Františku Jílkovi a hudbě, které zasvětil svůj
život.
Zájemci mohou vidět portrétní kresby a malby, vytvořené různými pracovními metodami. Plošné kompozice s hudebními nástroji dosahují
zajímavých výtvarných účinků kombinací použitých technik a hudebníci, ztvárnění v duchu pop-artu,
bezpochyby zaujmou na první

pohled. Objemovou tvorbu reprezentují hlavy z pálené hlíny od autorů mladší věkové kategorie a nefigurativní vyjádření hudby starších
žáků prozrazují nefalšovaný prožitek, který stál u zrodu jednotlivých
plastik. Soubor doplňuje Bystrouška, tempera kombinovaná s koláží.
S prohnanou liškou se setkali 26.
října návštěvníci vernisáže také prostřednictvím dvou árií z opery Leoše
Janáčka, jež byly součástí hudebního programu. Žáci a učitelé

výtvarného oboru ZUŠ Františka
Jílka nabídli divákům to nejlepší
z projektu, kterému věnovali nemálo
času a pracovního úsilí a který je
poctou významné osobnosti, jejíž
jméno nese jejich škola.
Z dalších akcí bylo vystoupení BB
Bandu z téže školy pod vedením
Petra Kobzy v Galerii Vaňkovka na
výstavě k 10. výročí obnovení krajské samosprávy ČR ve dnech
13. až 24. října.

(red)
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VÝBĚR Z DOPROVODNÉHO
PROGRAMU (pavilon F):
Sobota 11. 12. 2010
í s BROLNem
11.00 – 12.45 Předvánoční muzicírován Koubkovou
Janou
16.00 – 17.30 Swingové Vánoce s

 TRADIČNÍ VÁNOCE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI
 NÁKUP DÁRKŮ V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ PAVILONŮ F a G1
 ŘEMESLNICKÝ JARMARK
 DĚTSKÝ KOUTEK SE ZAJÍMAVÝM PROGRAMEM
 VJEZD BRANOU č. 8 a 9
 PARKOVÁNÍ U PAVILONŮ F a G1 ZDARMA

Neděle 12. 12. 2010
Česko-Slovenské Superstar
16.00 – 17.30 Martin Chodúr – vítěz
Pondělí 13. 12. 2010
15.30 – 16.45 Eva a Vašek
Pátek 17. 12. 2010
Bokomara
16.00 – 17.00 Naďa Urbánková a
Sobota 18. 12. 2010
Folkové a country Vánoce
14.30 – 15.15 Karel Gott Revival

 Otevřeno denně 9.00 – 18.00
 Vstup hlavní branou nebo ze zastávky „Výstaviště – vstup G2“
 Vstupné 20,- Kč s možností účasti v návštěvnické soutěži o zajímavé ceny
(hlavní cena elektrokolo)
 Zdarma poukaz na vstupenku do Palace Cinemas

10. – 19. 12. 2010

TO NEJLEPŠÍ PRO DĚTI:
Sobota 11. 12. 2010
14.30 – 16.00 Dáda Patrasová
Středa 15. 12. 2010
16.00 – 17.30 Majda z Kouzelné školky
Neděle 19. 12. 2010
ls
12.00 – 13.30 „Krásnej den” s 5Ange lníkem Jirkou Hadašem
kouze
13.30 – 16.30 „Hrátky s čertem” a
PO CELOU DOBU AKCE:
Dětský koutek s programem

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 168

BRNO – VÝSTAVIŠTĚ, PAVILONY F a G1

Fax: +420 541 153 068

www.bvv.cz/vanocnitrhy

www.bvv.cz/vanocnitrhy

E-mail: vanocnitrhy@bvv.cz

SLEVA

Brno Kohoutovice, Chalabalova 2
623 00 Brno

www.aquapark-kohoutovice.cz
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.F[OÅLPWB#SOP UFM
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XXXTUVEJPSFMBYCSOPD[

DospĢlí
Mládež do 18 let
DĢƟ do 3 let

80,-Kē / 1 hod.
65,-Kē / 1 hod.
zdarma

Pokladna
06.00–22.00

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

wd Bêuvz{hsnplê
25 m plavecký bazén 25 x 12,5 m,
hloubka vody 1,8–2,0 m (6 drah)
Rekreaēní bazén (perliēkové rošty,
chrliēe vody, vodní trysky)
Tobogán 90 m
Divoká Ǝeka
Whirpool
DĢtské brouzdalištĢ s vodním hƎibem
Sluneēná „vyhlídková“ terasa s venkovním
bazénem 12 x 8m (v letním období)
Pára
Sauna
Posilovna
Mokrý bar
Masáže
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Objednávková místa:
KĢídlovická 31, Brno
Parkování zajištČno
Prac. doba: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 533 42 40 42
Vídeěská 14, Brno
Prac. doba: 8.00–16.00 hod.
Tel.: 543 21 33 28
Kolištď 13
Prac. doba 7.00–17.00 hod.
Tel.: 545 53 43 37

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

Centrum komplexních služeb
pro rodinu a domácnost

Posilovna a Sauna
Po–Pá: 09.00–21.45
So, Ne, Sv: 09.00–19.45

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

 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

Bazén
06.00–21.45

NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

●

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

provozni doba

až 5000 Kč

Inzerce

Kvalita, bezpeĀnost a dobrá cena pro Vaše dĒti.

OBCHOD A BAZAR SE SPORTOVNÍM VYBAVENÍM, HRAÿKAMI A BOTIÿKAMI PRO MALÉ DđTI A ŠKOLÁKY

Otevírací doba:
Po-Pá 9:18, So 9:12
PĢijčte se kouknout !

BotiĀky FARE, KTR, Beča z holínky
batohy TOPGAL z plavání

rehabilitaĀní pomĪcky z pláštĒnky
ĀepiĀky z in-line z míĀe z ponožky

www.detiasport.cz

Darujte zdraví svým blízkým... u nás si vždy vyberete: ♥ dárková balení a balení s dárkem rozličných doplňků stravy (GS, Walmark, Imunit....) ♥ rozmanitá nabídka vitamínů pro děti v balení s dárkem nejen
od Mikuláše (Hello Kitty, Spiderman, Cars,....) ♥ obuv Scholl ♥ kvalitní
kosmetika – Vichy, La Roche, Bioderma, Avene, Saloos
PREZENTACE - Lékárna Sfinx:

15. 12. 10–15 h. – švýcarská kosmetika Fytofontana
(Botoceutical, Collagenceutical, Pureceutical, Aurecon, Hoodia sprej na
hubnutí)–sleva při nákupu 10% + dárek

Akce:

GS Condro Forte Comfort 120+60 vánoční 2010 849,Pharmaton Geriavit cps.100 vánoční
869,CEM-M Děti Hello Kitty/Spiderman tbl.100
299,a mnoho dalších přípravků za akční ceny...

www.zdravialeky.cz

areál koupalištĒ DOBRÁK
Dobrovského 29
BRNO Královo Pole
mob.: 777 270 625
tel.: 549 213 858

749,769,269,-

Lékárna na Josefské Josefská 16, Tel. 542 213 793
Lékárna SFINX Hrnčířská 6, Tel. 541 233 538

www.podlahybrno.eu
Vinylové podlahy
Marmoleum
PVC
Dřevěné podlahy
Laminátové podlahy
Odborná montáž
Poradenství

Tel.: 608 888 715

KOSMETICKÉ
STUDIO KRÁSY
NOVĔ OTEVĤENO,
1. NÁVŠTĔVA 50% SLEVA.

Prodej vánoĆních poukazĭ.
Eva Skryjová, Tel. 723 157 280
Železná 26, Brno-Horní Heršpice
www.esstudio.wz.cz
(Parkování pĥímo u studia)
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Rychlá půjčka SNADNÁ PŮJČKA
až do 500 tis. Kč

PENÍZE VÁM VYPLATÍME
JEŠTĚ DNES!!!
NOVINKA !!!
Tel.: 776 440 470

KLEINER

“NOVINKA“

30–500 tis. Kč

DNES SCHVÁLÍME,
DNES VYPLATÍME!
nízké splátky

Tel.: 777 778 519

PF 2011
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www.levnesporaky.cz

VSTUPNÉ
DospĢlí
50,- Kē
DĢƟ do 15 let, dƽchodci, ZTP a ZTP/P 30,- Kē
Doprovod
10,- Kē
Permanentka dospĢlí (10 vstupƽ)
450,- Kē
Permanentka dĢƟ (10 vstupƽ)
270,- Kē

lu:
rvace na e-mai
Pronájem a rezeort.cz
mraz@starezsp

2
ole, Sportovní
Brno Královo Pizaluzankami.cz
www.bruslen

Nokia C3-00
S Nokia C3-00 můžete odkudkoliv
pohodlně na Facebook, Twitter,
internet a e-mail.
Díky plnohodnotné QWERTY klávesnici
bude komunikace s přáteli hračkou.

PROVOZNÍ DOBA
PondĢlí–Pátek
15.00–17.30 hod.
18.00–20.00 hod.
Sobota–NedĢle
09.00–11.00 hod.
12.00–14.00 hod.
15.00–17.00 hod.
18.00–20.00 hod.

Stáhněte si tisíce aplikací
a her na store.ovi.com

NOKIA STORE
značková prodejna Nokia
Olympia Brno
t: +420 547 212 117
e: info@nokiastore.cz
www.facebook.com/nokiastore
www.nokiastore.cz
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V jezírku v parku na Kraví hoře se na jaře líhnou pulci, a v létě si
v něm hrají děti. Může z něj však být i výtvarné dílo

Jezírko v parku na Kraví hoře
má mnoho podob a funkcí.
Může působit i jako výtvarné
dílo.
Je vybetonované v dolíku, kde by
po jarním tání bylo bláto. Za sucha
si v něm už mnoho dětí hrálo:

s balonem, na kole, na skateboardu nebo je možné se v něm
jen tak proběhnout. Po deštích se
v něm líhnou žabí pulci. V zimě je
dojezdem sáňkařů. Je vděčným
objektem fotografů. Pro svoji performanci s nafukovacími plastovými polštářky si je vybrali i stu-

denti pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové.
Řeč je o jezírku na Kraví hoře pod
hvězdárnou, které vzniklo před
půl stoletím, v akci „Z“. Původnímu účelu již dávno neslouží. Vžilo
se jako víceúčelové výtvarné dílo
vytrvale vzdorující jinému ztvár-

nění. Ve svých počátcích bylo skutečným jezírkem jen krátce. Brzy
do něj vlezly děti z města, pak psi,
smetí, uchytil se orobinec a žáby.
Bylo tedy vyčištěno a slouží jinými
kultivovanějšími způsoby.


Ing. Bohumil Bílek

Sanus: nezisková organizace, která poskytuje zdravotní
a sociální péči klientům v nepříznivé životní situaci
Každý se může dostat do životní situace, kterou sám nezvládá a potřebuje pomoc další
osoby.
V takovém případě nastává otázka jak tuto skutečnost co nejlépe
a rychle řešit. Možností vlastně
na výběr mnoho není. Umístění
osoby v nějakém pobytovém
zařízení, péče v rámci rodiny
nebo za pomoci dalších osob.
Občanské sdružení Sanus vzniklo v roce 1994. Je neziskovou
organizací, která byla založena
za účelem poskytování zdravotní
péče a sociální péče pro klienty,
kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní, či sociální situaci. Poskytuje komplexní (integrovanou)
péči v domácím prostředí klientů.
Cílem občanského sdružení je
poskytovat takové služby, které
lze realizovat v domácím prostře-

dí klienta tak, aby bylo možné
zachovávat si a rozvíjet v co možná nejvyšší míře důstojný život
v domácím prostředí.

Co můžou klienti
očekávat od zavedení
zdravotní péče v domácnosti?
• sledování zdravotního stavu,
• péče o ležící pacienty,
• převazy a ošetření ran (pooperační rány, bércové vředy, proleženiny),
• ošetření stomií, katetrů,
• injekce, odběry krve,
• ošetřovatelská rehabilitace –
kondiční a dechová cvičení –
stavy po cévních mozkových
příhodách,
• podávání předepsaných léků,
měření krevního tlaku,
• vyšetření glykémie glukometrem,

• půjčování kompenzačních pomůcek – chodítko, sedátko do
vany, židle pro inkontinenci,
nemocniční lůžko,
• ošetřovatelské úkony provádíme i ve dnech pracovního klidu.
Zdravotní péče ordinovaná
ošetřujícím lékařem je hrazena
zdravotními pojišťovnami.

Jakou pomoc nabízí
pečovatelská služba?
• dohled nad dospělou osobou
(odlehčovací služby),
• donáška léků,
• doprovod k lékaři, odvoz –
dovoz naším vozem,
• úkony spojené s vedením
domácnosti – nákup, úklid
a jiné,
• hygienická péče, koupel, mytí
vlasů, masáže,

• jednoduché ošetřovatelské výkony,
• nákupy, pochůzky,
• dovoz obědů: máte možnost
výběru z 5 druhů jídel, a to 2
základních a 3 dietních (protisklerotické, žaludeční – žlučníkové a diabetické).
Jedná se o zpoplatněnou službu,
která je prováděna na základě
uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem.
Dostupnost agentury je 24 hodin
denně, 365 dní v roce prostřednictvím stálého mobilního telefonu: 777 758 269, kontakt: Sanus
Brno o. s., Štefánikova 63a,
549 229 999.


(red)
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Mendelovo fórum na PEF MENDELU slavilo úspěch

Provozně ekonomická fakulta
Mendelovy univerzity v Brně
(PEF) představila nový cyklus
panelových diskuzí s odborníky
s názvem Mendelovo fórum.
Prvního setkání proběhlo 15. listopadu.
Cílem fóra je zpřístupňovat odborné
veřejnosti, podnikatelům, akademickým pracovníkům a studentům
nové poznatky a aktuální trendy
vztahující se k podnikání převážně
v Jihomoravském kraji. Prvního fóra
„Jak podnikat na jižní Moravě“ se
účastnilo více jak 30 společností
z Jihomoravského kraje.
„Mendelovo fórum je velmi zajímavým počinem,“ hodnotí první
fórum Václav Sochor, novinář a též
moderátor prvního Mendelova
fóra. „Hned na prvním fóru se pořadatelům podařilo přivést dohromady spektrum hostů ochotných otevřeně promluvit na dané téma
a především poskytnout různé
úhly pohledu,“ dodává Sochor.
První fórum nabídlo možnost
osobního setkání s odborníky,

kteří se problematikou podnikání
zabývají dnes a denně. Principy
firemní komunikace představil
Radek Vítek z Ogilvy PR. „Povědomí o PR se v čase proměnilo
a dnes už začínají PR realizovat
i střední a menší firmy, setkáváme
se s tím, že však dělají často velmi
základní chyby, které mají negativní vliv na jejich podnikání,“ zdůraznil ve svém vystoupení Vítek.
Regionální specifika přiblížila
Pavla Střechová, ředitelka brněnské agentury Bílý Medvěd, aktuální situaci a doporučení z oblasti
personalistiky přinesl Luboš Rejchrt, prezident Asociace poskytovatelů personálních služeb, a se
svým příspěvkem se představil
i ředitel Jihomoravského inovačního centra Jiří Hudeček.
„Cílem Mendelova fóra je zpřístupňovat podnikatelům, vedoucím pracovníkům společností
všech velikostí, akademickým
pracovníkům a studentům nové
poznatky a aktuální trendy vztahující se k podnikání převážně
v Jihomoravském kraji,“ uvedla

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.,
děkanka fakulty. Účastníci fóra
získávají možnost setkat se osobně se zástupci institucí a firem,
kteří se dané problematice věnují
a jsou schopni zodpovědět jejich
dotazy. „Smyslem je vytvořit ucelený a komplexní přístup k dané
problematice z různých úhlů,“
dodává Stávková.
„V kombinaci se studentským
auditoriem a akademickou půdou
jde o potenciálně vysoce životaschopný projekt, který by se mělo

dařit i nadále naplňovat. Témata
připravovaná pro další fóra jsou
toho příslibem,“ dodává Sochor.
Právě o výběru příštího tématu
fóra nyní rozhodují zástupci firem
i studenti na facebookových stránkách fóra. Videozáznam v HD
kvalitě je možné zhlédnout na
adrese: http://mendelforum.cz/video/stream. Bližší informace
a pozvánku na příští ročník najdou zájemci na stránkách
www.mendelovoforum.cz.

Ing. Jiří Urbánek

Family Point má nové místo. V poliklinice „Bílý dům“
Od 1. listopadu poliklinika
„Bílý dům“ na Žerotínově
náměstí 4/6 nabízí další
zkvalitnění služeb pro rodiny,
službu Family Point, bezbariérové místo přátelské rodině.
Na tomto místě mohou rodiče
získat informace o programech
a službách pro rodiny v rámci
regionu, k dispozici je prostor pro
péči o dítě s přebalovacím pul-

tem, hracím koutkem a klidovou
částí.
Jedním z cílů této služby je vytvoření zázemí pro rodiny s malými
dětmi, které navštíví polikliniku.
Provozní doba Family Pointu:
pondělí–pátek 8.00–16.00 hodin.
Více informací info@cdozs.cz,
nebo na tel.: 533 302 111.
Zaměstnanci polikliniky věří, že
tato služba zvýší úroveň poskytovaných služeb a bude rodinami
plně využívána.
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Hlavním cílem projektu Family
Point je zkvalitňování životních
podmínek rodin v městě Brně,
protože podpora rodiny je vnímána jako důležitá investice do
budoucího lidského potenciálu
města.
Konkrétním cílem projektu je
vytvoření sítě míst v městě Brně,
označených logem „Family
Point“, které nabídnou informace
související s fungováním rodiny
v průběhu jejího vývoje. Prostřed-

nictvím Family Pointu město
Brno komunikuje s rodinami
a zjišťuje jejich potřeby.
Místo přátelské rodině bezplatně
poskytuje informace, nasměrování a pomoc v oblastech života
rodin, možnost přebalení a nakrmení dětí, prostor pro setkávání a dětský koutek.



(red)

Rozhovor

Pavel Horna odkrývá podzemní království obývané skřítky
Na pultech knihkupectví se
před časem objevila novinka,
kniha s tajuplným názvem
Middlestone. Na zadní straně
obálky je charakterizována
jako Fantasy dle pravděpodobně skutečných historických událostí. Jedná se
o prvotinu brněnského spisovatele Pavla Horny.

Kniha Middlestone je
charakterizována jako
Fantasy dle
pravděpodobně
skutečných historických
událostí. Co to znamená?
Middlestone je dobrodružný příběh, fantasy, mystifikace a detektivka současně. Hraje si
s myšlenkou, že vše, co je v knize popsáno, se také skutečně
odehrálo. Proto Fantasy dle
pravděpodobně skutečných historických událostí. Kniha je určena čtenářům od desíti let a myslím, že se líbí i dospělým.

O čem je příběh?
Podotýkám, že donedávna to
bylo přísně střežené tajemství.
Pod Evropou je totiž pravděpodobně skutečně po staletí ukryto
pět podzemních království, obývaných skřítky. Jelikož je pod
zemským povrchem problém
získat dostatek potravy, mění
skřítčí králové s vybranými
pozemskými panovníky zlato za
jídlo. Proč o tom nikdo z nás

neví? Proč se o tom nepíše
v žádných historických pramenech? Vysvětlení je jednoduché.
Vyvolení panovníci spolupráci
se skřítky vždy pečlivě tajili.
Samozřejmě, byla pro ně ohromně výhodná a nechtěli o tento
snadný zdroj příjmů bojovat se
svými sousedy.

Vy toto přísně střežené
tajemství ve své knize
odhalujte?
Ano. Stejně jako hrdinové příběhu, i já jsem se ho dozvěděl
z rukopisu jisté Terezie Krásnohorské. Podotýkám, že jsem
mnohé musel zamlčet a pozměnit. Především cesty, vedoucí do
Middlestone a ostatních skřítčích království. Je tam totiž
pořád ještě spousta zlata.
Během pár dnů by u nás vypukla
Zlatá horečka (smích).

V Middlestone vystupují
také skutečné historické
postavy.
Jelikož je knížka hrou na alternativní historii, skutečné osobnosti naší minulosti jí dodají punc
opravdovosti. V příběhu se objeví
W. A. Mozart. V té době měl problém s předehrou k jedné své
opeře. Čtenář se dozví, kdo a jak
mu pomohl.

V první knížce
o Middlestone mimo jiné
zmiňujete velmi
odvážnou myšlenku
o vzniku nalezišť ropy ve
světě.
Ano, toto je další závažné odhalení. Tvrzení pochází z rukopisu
Terezie Krásnohorské a já jsem
přesvědčen, že její vysvětlení
vzniku nalezišť ropy a zemního
plynu je naprosto logické. Víc
bych asi neměl prozradit. Ale jak
se praví v knížce: Šejkové moc
dobře vědí, co prodávají
a důsledně to tutlají!

Na obálce knížky
najdeme název
Middlestone, kniha první.
Je příběh uzavřený?
A kolik knížek vznikne?
Příběh zcela uzavřen není. Hrdinové vyluští první hádanku Terezie Krásnohorské a dozví se, kde
hledat druhý díl rukopisu. Poté

Profil
kniha končí a čtenáři najdou
pokračování v Middlestone, knize druhé. Ta se objeví na pultech
knihkupectví v první čtvrtině roku
2011. Třetí a závěrečná kniha
bude vydána zhruba kolem letních prázdnin 2011.

Úvod do knížky napsala
Alena Antalová (rozhovor
s Alenou Antalovou na
straně 26, pozn. red.).
Mimo jiné se v něm
zmiňuje, že se těší, až se
podle Middlestone bude
točit film, a přemýšlí,
jakou postavu by v něm
hrála.
Když jsme paní Antalovou oslovili, přislíbila, že knížku nezištně
podpoří v případě, že se jí bude
líbit. K mé velké radosti se jí příběh líbil a velmi oceňuji, že si na
jeho přečtení našla čas. To, že
by se podle Middlestone točil
film, je krásná představa. Alena
Antalová by hrála skřítčí královnu Vanilii, to je jasná věc!

Co budete psát po
dokončení trilogie

Pavel Horna se narodil
25. května 1964 v Přerově.
V roce 1980 začal studovat
gymnázium na Lerchově ulici
a od té doby spojil svůj osobní
i pracovní život s městem
Brnem. Po několikaleté práci
reklamního textaře a studiu
tvůrčího psaní si řekl, že by
mohl napsat knihu. Tak vzniklo
Middlestone. Momentálně bydlí v malé vesnici poblíž Brna.
Je ženatý a má dceru Pavlínu,
které knihu věnoval.

Middlestone? Hodláte se
věnovat výhradně tvorbě
pro mladé čtenáře?
V hlavě mám zhruba pět námětů
na další knihy. Jak pro mládež,
tak i pro dospělé. Od hravého
příběhu pro malé děti až po
detektivku. Ale hlavně žádná
vážná témata. Ta nám přináší
život a myslím, že to bohatě stačí.


(red)
Foto: Tomáš Repa
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Pozvánky na akce radnice
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Pozvánky na akce radnice

23
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2010

Sport

Na prvním ročníku mezinárodní soutěže Brno Team Open 2010 Brno zazářilo
V sobotu 18. září proběhl
v brněnské hale TJ Tesla první
ročník mezinárodní soutěže
Brno Team Open 2010 v taekwon-do ITF.
Soutěže se zúčastnily státy
Rakousko, Chorvatsko, Slovensko a ČR v zastoupení celkem
15 klubů. Jedná se o první ročník
týmového turnaje, jehož záměrem bylo založit v Brně tradici
týmových taekwon-do soutěží.
Závodilo se ve dvou týmových
disciplínách TUL (cvičení sestav)
a MATSOGI (sportovní zápas).
V týmových sestavách je úkolem
pěti členů týmu (v žákovské kategorii pouze tří členů) zacvičit
předepsané sestavy co nejpřesněji a co nejvíce jednotně. Jednotlivé týmy mohou sbírat body
za zdařilou choreografii, sílu
techniky, kontrolu dechu a rytmus
cvičení sestavy.
U sportovního zápasu nastupují
vždy dva týmy o pěti závodnících
proti sobě a střídavě nasazují své
závodníky proti sobě bez rozdílu

váhové kategorie. Vítězí ten tým,
který první získá tři vítězství (šest
bodů). Jednotlivé zápasy probíhají systémem jedno kolo po
dvou minutách a cílem je úspěšně provést co nejvíce bodovaných technik – závodníci získávají body zasažením soupeře
úderem či kopem.
Jeden bod je udělován za správně technicky provedený úder do
hlavy nebo kop na střední pásmo, dvěma body je ohodnocen
zásah rukou ve výskoku nebo
kop na hlavu. Tři až pět bodů
může závodník získat při úspěšném provedení různě obtížných
kopů na střední nebo horní pásmo ve výskoku a s otočením
o 180–360 stupňů.
Soutěž začala v sobotu ráno
registrací jednotlivých týmů, pak
proběhlo poučení rozhodčích
a porada kaučů a konečně kolem
desáté hodiny vše vypuklo.
Na ploše, kde byly připraveny tři
ringy, byla soutěž zahájena slibem taekwon-do, byly představeny jednotlivé týmy a rozhodčí,

poděkovalo se sponzorům
a začaly boje, nejdříve v žákovské kategorii.
Brněnská škola opět ukázala, že
její žákovský tým nemá v soutěži
sestav konkurenci.
V minulých letech získal brněnský tým čtyřikrát za sebou titul
mistrů ČR a své postavení
potvrdili i na této soutěži. Dokonce i druhý brněnský „B“ tým
postoupil až do finále, první dvě
místa tedy patřila Brnu. Žákyně
získaly stříbrnou medaili, když
ve finále prohrály s týmem z Prahy složeným z juniorek. Také juniorský tým obsadil krásné
2. místo, které si tvrdě vybojoval.
Seniorské týmy bohužel nedosáhly takových úspěchů jako
závodníci a závodnice v nižších
věkových kategoriích a oba týmy
obsadily 3. místa.
V kategorii sportovní boj se ale
Brnu velmi dařilo. Týmy žákyň
a juniorů obsadily 1. místo a tým
žáků skončil těsně druhý, když
prohrál s pražským týmem až
v prodloužení.
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V seniorské kategorii byla opravdu velká konkurence a celkově
se proti sobě postavilo devět
týmů. Brněnští senioři krásně
vyhráli první kola soutěže, kde
porazili 3 konkurenční týmy
a v semifinále pak zvítězili nad
týmem Třebíče.
Ve finále ale bohužel brněnský
tým podlehl týmu složenému
z reprezentantů oddílů Třeboně
a Českých Budějovic a získal
krásné druhé místo. Tým seniorek se umístil v obrovské konkurenci na třetím místě.
Celkem Brno získalo 3҂ zlato,
5҂ stříbro a 2҂ bronz a obsadilo
tak v celkovém hodnocení nejlepších škol 2. místo pouze o jednu medaili za pražskou školou
Sonkal.

Libor Macháň

Akci

podpořila

Sport

Gymnastky z Brna slavily úspěch na mistrovství Evropy v TeamGymu

Družstvo žen Klubu sportovní
gymnastiky Moravská Slavia
Brno vyrazilo na Mistrovství
Evropy TeamGym do Švédska.
Ve dnech 21. – 23. října se uskutečnilo ve švédském Malmö
Mistrovství Evropy TeamGym

2010. Za Českou republiku bylo
nominováno pět týmů v seniorských kategoriích a jeden tým
v kategorii juniorů, která měla na
tomto mistrovství premiéru.
V kategorii žen startovalo seniorské družstvo KSG Moravská Slavia Brno, které sice nebylo na

evropském šampionátu žádným
nováčkem, ale po čtyřleté odmlce
na evropském poli a po generační
výměně gymnastek začíná opět
od začátku, což bylo bohužel znát
a nervozita s děvčaty zalomcovala dostatečně. I přes to všechno
se gymnastky se závodem sta-

tečně popraly a umístily se v nejsilnější kategorii žen na krásném
15. místě. Což byl jeden z nejlepších českých výkonů tohoto
mistrovství.


(red)

Závod pro plavce s tělesným postižením zná své vítěze
V sobotu 23. října proběhl ve
Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora už třetí ročník
„Brněnského DRAKA“, závodu
pro plavce s tělesným postižením.
Také díky finanční podpoře městské části Brno-střed se mohlo 85
plavců z pěti sportovních klubů
pustit do soubojů.
Letos poprvé byl závod koncipován jako sprinterský. Plavci tudíž
překonávali nejkratší tratě – konkrétně 25 m – plaveckými způsoby znak, prsa a motýlek a 50 m
volným způsobem. Zaplavané
časy byly plavcům započítány do
žebříčku Českého poháru v plavání tělesně postižených.
Bodový přepočet, který je vytvořen na základě výsledků z posledních paralympijských her pro každou klasifikační třídu a disciplínu
umožňuje srovnat výsledky plavců různých klasifikačních tříd,
a tudíž i rozdílné míry postižení.
Bodovým přepočtem, který je
vlastním systémem KONTAKTU
bB, jsou hodnoceni dohromady
muži a ženy.
Nejvyšší zisk bodů si odnesla
v kategorii nejmladší žactvo plav-

kyně ze sportovního klubu PK Zlín
Adéla Chrástecká, v kategorii žáci
zvítězila třináctiletá Michaela Philippi, plavkyně domácího SK KONTAKT BRNO.V juniorské kategorii
zlato s bodovou převahou získal
Milan Man z SK KONTAKT KARLOVY VARY a mezi dospělými
podle očekávání zvítězil plavec SK
KONTAKT PRAHA Vojtěch Franěk, finalista dvou paralympijských
her a dvou mistrovství světa. Ten
také zaplaval celkový nejlepší čas
v kategorii muži, ženský nejlepší
výkon patřil plavkyni téhož klubu,
šestnáctileté Janě Beruškové. Oba
získali nejvyšší počet bodů za přepočet času na 25 m motýlek.V prestižní soutěži družstev nejlépe
obstáli plavci SK KONTAKT PRAHA před brněnským klubem a třetí
místo patřilo karlovarskému týmu.
„Brněnský DRAK“ je jedním ze
dvou závodů a dvou týdenních
pobytových akcí, které brněnské
středisko pro osoby s tělesným
postižením připravuje.
Jestliže se chcete přidat k těm,
kteří plavání bez bariér podporují,
můžete zaslat na telefonní číslo
87 777 dárcovskou zprávu ve tvaru DMS KONTAKT, cena DMS je
Pokračování na str. 26
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Sport

Pokračování ze str. 25
30 Kč, plavci s tělesným postižením obdrží 27 Kč. Nebo přijďte na

předvánoční setkání do obřanské
Orlovny, kde 17. prosince zahraje
skupina Zadáci všem, kteří mají
k vodě blízko. Plavat s námi může-

te také na www.kontaktbb.cz nebo
na Facebooku.

Marta Vojáčková
Foto: Vít Franta

Akci

podpořila

Kultura

Výstava 100 let Domu umění představí nejdůležitější mezníky
Od 14. prosince až do února
následujícího roku slaví Dům
umění města Brna 100 let od
svého vzniku rekapitulační
výstavou.
V roce 1910 byl v Brně postaven
Kaiser Franz Josef-JubiläumsKünstlerhaus – Dům umělců.
O jeho vybudování usilovali již
řadu let členové Moravského
uměleckého spolku, kteří se
zasloužili o to, že roku 1908 byla
vypsána soutěž na stavební projekt, z nějž vítězně vyšel vídeňský architekt Heinrich Carl Ried.
Výstavní provoz v novostavbě
byl zahájen spolkovou výstavou
25. března 1911. V následujících
desetiletích byl výstavní program pestrý – střídaly se zde
výstavy monografické, tematické, přehlídky uměleckých spolků
a sdružení, výstavy prezentující
sbírky brněnských sběratelů
umění, objevovala se zde tvorba
převážně německých a rakouských umělců, ale i českých
a moravských autorů včetně
ukázky světového výtvarného
umění i uměleckého řemesla.
Bezprostředně po ukončení
2. světové války byla budova
přestavěna architektem Bohu-

slavem Fuchsem v duchu brněnského funkcionalismu, dům
dostal nový název. Výstavní činnost Domu umění reflektovala
současné společenské a politické události, proměny soudobé
kultury, reagovala na aktuální
umělecké projevy. Od roku 1958
získal Dům umění města Brna
další výstavní prostory v Domě
pánů z Kunštátu na Dominikánské ulici.
Výstava připravovaná u příležitosti stoleté existence této
významné výstavní instituce sleduje několik cílů. Ve sborníku
i v rozsáhlé expozici ve všech
prostorách Domu umění i Domu
pánů z Kunštátu budou připomenuty nejvýznamnější mez níky dějin tohoto výstavního
zařízení.
V hlavní budově Domu umění se
představí stavební historie
budov, archiválie a dokumenty
z počátečního období výstavní
činnosti Domu umělců, tvorba
německých a rakouských umělců – členů uměleckých spolků
z meziválečného období včetně
plakátové produkce, doprovázející výstavní činnost Domu umělců a ukázek ze sbírky V. Oppenheimera, jednoho z brněnských

26
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2010

sběratelů a organizátorů kulturního života. Poválečná desetiletí
se soustředí především na
období, kdy se Dům umění pod
vedením jeho ředitele Adolfa
Kroupy stal významným kulturním centrem. Tuto skutečnost
budou reflektovat ukázky děl
z výstav padesátých a šedesátých let vrátí k uměleckému
odkazu zakladatelů českého
moderního umění (mj. Josef
Čapek, Bohumil Kubišta, Josef
Šíma, Jan Zrzavý, Emil Filla,
Antonín Procházka, Toyen)
a následně pak ke tvorbě členů
brněnských tvůrčích skupin, jež
zanikly v období normalizace
(Brno 57, Profil 58, M Brno,
Parabola).
V Domě pánů z Kunštátu se
objeví některé osobnosti posledních desetiletí 20. století, jejichž
práce se vymykaly požadavkům
oficiální kulturní ideologie, které
se podařilo v Domě umění vystavit v průběhu osmdesátých let,
ještě před politickým zvratem na
konci tohoto desetiletí – tuto
situaci budou evokovat díla
několika z nich (mj. Jiří Kolář,
Milan Knížák, Václav Boštík,
Adriena Šimotová, Zdeněk
Sýkora, Eva Kmentová, Jiří

John, Stanislav Kolíbal, Karel
Malich). Expozice obracející se
k současnosti bude uzavřena
ukázkami tvorby umělců, kteří
zde vystavovali na přelomu tisíciletí (např. Tony Cragg, Jiří
Georg Dokoupil, Magdalena
Jetelová, Arnulf Rainer, Daniel
Spoerri). Dlouholetou tradici
výstav fotografie (od existence
Kabinetu fotografie Jaromíra
Funka, první výstavní síně
u nás, jež soustavně prezentovala fotografii) připomene soubor děl autorů představujících
různá období dějin české fotografie od meziválečných let po
současnost. Samostatnou součástí projektu bude prezentace
galerie G99, zaměřená na tvorbu nejmladší umělecké generace.
Instalace výtvarných děl bude
konfrontována se soudobým
děním v městě Brně prostřednictvím fotografií, zachycujícími
důležité události politického
a společenského charakteru
včetně stavebních proměn
městského exteriéru.
Aktuální verze doprovodných programů bude zveřejňována průběžně na www.dum-umeni.cz.

(red)

Kultura

Baron Trenck Gallery zve na adventní výstavu betlémů

Baron Trenck Gallery v kapucínském klášteře v sousedství
krypty připravila do 6. ledna
adventní výstavu betlémů.
Betlémy ze sbírek Horáckého
muzea v Novém Městě na Moravě a ze soukromých sbírek, betlémy české provenience, exotické

betlémy ze tří světadílů (Afrika,
Jižní Amerika, Asie) a adventní
dekorace vytvořené profesionálními floristy.
Stalo se již tradicí, že je adventní
čas v Baron Trenck Gallery věnován výstavě betlémů a vánočních
dekorací. Ani letošní rok není
výjimkou. Po loňské výstavě lido-

vých betlémů galerie letos představí kromě českých a moravských prací také betlémy ze
zahraničí. Návštěvníci se mohou
těšit například na betlémy ze
zámoří. Doplňkem výstavy budou
inspirativní adventní dekorace
vytvořené brněnskými floristy.
Expozice je umístěná v prosto-

rách v sousedství kapucínské
krypty, protože v galerii na nádvoří
je prodloužena úspěšná výstava
Večerníčky a pohádky z tvorby
Ateliérů Bonton Zlín. Na ni mohou
návštěvníci zavítat do 9. ledna
2011. Více informací na
www.barontrenckgallery.cz.

(red)

Ema Destinnová: výstava k 80. výročí úmrtí operní pěvkyně

Letohrádek Mitrovských láká
až do 6. ledna na výstavu
o významné české celebritě.
Připomíná i její vztah k Brnu.
Originální exponáty z Národního
muzea v Praze, Muzea Jindřichohradecka a Nadace Emy Destin-

nové v Londýně (např. obraz
Strážské černé paní, zámecký
nábytek z paroží, divadelní kostýmy a rekvizity, cestovní klavír,
vějíře, rybářský prut, korespondence se sestrou Jindřiškou,
deníky, památník, pas, zvukové
nahrávky a filmové dokumenty

nebo album karikatur) si mohou
návštěvníci prohlédnout do 6. ledna v Letohrádku Mitrovských.
Emu Destinnovou obdivovali vládci světa, stejně jako ti méně urození. Byla milována publikem a její
jméno znamenalo kvalitu i hvězdný lesk. Jmenovaly se po ní módní
salony, rozličné pochoutky, ale
i parfémy, cigarety a růže.
V letošním roce uplynulo 80. let
od úmrtí ženy, která je stále považována za jednu z českých
legend. Poté, co za přerušením
její slibné kariéry v zámoří a internací na jejím zámeckém sídle
v jižních Čechách stály vlastenecké postoje a aktivity během první
světové války, rozhodla se – o to
silněji – podpořit „národní vědomí“
houževnatým koncertováním
s ryze českým repertoárem, byť
v té nejzapadlejší vísce tehdejší
česky mluvící části Rakouska-Uherska.
Zajímavostí je vztah umělkyně
k hudebnímu skladateli Leoši
Janáčkovi a dirigentovi z Metropolitní opery v NY Gustavu
Mahlerovi, se kterým se jí podařilo
takřka přes noc proslavit v Americe Bedřicha Smetanu – uvedením Prodané nevěsty. Část výstavy je věnovaná soukromí
Destinnové – ať už formou fotografií, pohlednic a osobní kore-

spondence se sestrou Jindřiškou
„Čiči“, deníků, do kterých si velice
precizně zaznamenávala, kolik
vážily její rybářské úlovky, kolik
se urodilo meruněk na zahradě
nebo jaké byly výdaje na chod
strážského zámku, který ji přivedl
téměř k bankrotu. Zaujme jistě
ukázka nábytku z paroží a obraz
Strážské černé paní v podobě
Destinnové, stejně jako příbory
vyrobené na zakázku prestižním
klenotnictvím Tiffany & Co. Součástí expozice jsou rovněž slavné
operní kostýmy, vějíře, paruky
a mnohé další.
Jako chuťovku je možné zakoupit
„splněný sen“ Emy Destinnové –
likér Strážská černá paní, dále
čokoládky s vyobrazením nejslavnějších rolí, s nimiž pěvkyně
dobyla svět.
K dispozici je systém slev a výhod
nejen na samotném vstupném,
ale i u partnerů Letohrádku
Mitrovských. Pro skupiny dětí
a studentů je připraven výukový
program, pro dospělé teplý nápoj, křížovka, recept na pochoutku Emy Destinnové a soutěž
o slosovatelné vstupenky. V období je výstava doplněna o floristické dekorace v duchu secese
a art deca. Více informací na
www.letohradekbrno.cz.

(red)
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Rozhovor

Alena Antalová: Mary Poppins jsem nabídla své tělo, ale nepřekážím jí
Alena Antalová vystupuje na
hudební scéně Městského
divadla Brno jako zázračná
chůva Mary Poppins, která na
přání dětí přijde do rodiny
Banksových. Městské divadlo
se stalo teprve šestým divadlem na světě, které získalo
licenci pro muzikál, který
původně vznikl na motivy dětských knížek známé anglické
autorky Pamely Lyndon Traversové. Od roku 1934 se Mary
Poppins stala klíčovou hrdinkou anglické dětské literatury.
V představení na diváky kromě
stepařských čísel čekají skutečná kouzla.

Jaký pocit máte ze
zkoušek a z blízké
premiéry (rozhovor vznikal
před prvním uvedením
představení Mary Poppins
20. listopadu, pozn. red.)?
Byly v něčem jiné, než jste
zvyklá?
Možná byly trochu intenzivnější,

Profil
protože Mary Poppins je opravdu
komplikovaná inscenace. Stepařské tréningy jsme měli už od února.

Měla jste se stepem
nějaké předchozí
zkušenosti?
Na JAMU, kterou jsem tady
v Brně vystudovala, jsme měli
step dva nebo tři roky. Takže mezi
nejhorší jsem nepatřila (smích).

Přiznám se, že když má
nějaký film či představení
nálepku „rodinný“,
většinou mě to odradí.
Čím Mary Poppins zaujme
dětského diváka a čím
naopak dospělého?
V tom s vámi souhlasím, na mě
to taky lákavě nepůsobí. Osobně
si myslím, že Mary Poppins není
určena vysloveně pro dětského
diváka. I když hlavní role mají dvě
malé děti. Sama autorka Mary
paní Traversová říkala, že nikdy
pro děti nepsala.

Městské divadlo Brno je
šestým světovým
divadlem, které
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Alena Antalová se narodila
v Bratislavě. Již od mládí se
objevovala v TV inscenacích
a také se věnovala zpěvu. Je
absolventkou bratislavské konzervatoře. Poté studovala katedru muzikálu na JAMU v Brně.
V roce 1995 se stala členkou
Městského divadla Brno. Ztvárnila zde mj. postavu Roxany
v Cyranovi z Bergeracu nebo
postavu Lízy v My Fair Lady ze
Zelňáku. V roce 1999 získala
cenu Thalie jako talent roku,
a to především díky roli Markétky v inscenaci románu Mistr
a Markétka. Zahrála si v TV filmu Společník a také se objevila v seriálu Četnické humoresky.
V roce 2004 se dostala do povědomí diváků především díky
jedné z hlavních rolí v úspěšném seriálu Pojišťovna štěstí.
Své pěvecké schopnosti uplatnila ve filmu Kytice, kde nazpívala sólové party vokálů. Žije
v Brně se svým manželem
a třemi dětmi. Od 20. listopadu
se objevuje na prknech Městského divadla Brno v muzikálu
Mary Poppins. V hlavní roli se
s ní střídá Radka Coufalová
a Johana Gazdíková.

Rozhovor

k představení získalo
licenci. V čem se jeho
provedení muzikálu liší od
divadel ostatních?
Na tuto otázku by vám lépe odpověděl Petr Gazdík (šéf muzikálové sekce a herec Městského
divadla Brno, pozn. red.), který
všechny tyto licenční manévry
v Londýně absolvoval. Já jsem
bohužel zatím žádnou jinou Mary
Poppins neviděla. Takže nemůžu
porovnávat. Podle mě máme velkou výhodu, že nemusíme vysloveně zkopírovat originál, ale
můžeme si ji udělat po svém.
I když jsem slyšela že ta londýnská Mary byla úžasná. Určitě se
zajedeme podívat do New Yorku,
kde se momentálně hraje.

Jak se po roli Sukie
v Čarodějkách
z Eastwicku nebo Dolly
Leviové z muzikálu Hello,
Dolly! cítíte v kůži
vychovatelky
s kouzelnými
dovednostmi?
Postava Mary je magická se vším
všudy. Takže i kolem mě se takové
to její nadpřirozeno od samého
počátku vznášelo a vznáší. Já se
v podstatě snažím Mary co nejmíň překážet a zavazet. Nabídla
jsem ji své tělo, svůj hlas, ať si do
mě vklouzne a dělá, co potřebuje
a chce. Má mou plnou důvěru.

Čeká na diváky i nějaké
opravdové kouzlo?
Čeká je spousta kouzel, ale to největší je podle mě to, že Mary
Poppins dokáže otvírat lidská srdce. To na ní obdivuji nejvíc. Lítat
umí i Batman se Spidermanem
(smích).

Čím osobně myslíte, že
jste tuto postavu
obohatila?
Že se ji nesnažím hrát, ale jí být.

Souhlasíte s Mary
Poppinsovou, že „stačí jen
chtít a rázem vše je
možné“?
Naprosto.

Jste maminka tří dětí, jak
tuto roli zvládáte se svou
profesí, která je časově
náročná? Nadneseně jste
tak trochu vychovatelkou
i v soukromí.

divadlo bych neměnila za nic na
světě.

Původem jste ze
Slovenska, mají nějakým
způsobem tyto kořeny vliv
na vaše herectví?
Myslím, že ano. Hlavně herecká
škola, kterou jsem tam vystudovala. Podle mě je zcela zásadní,
co se o divadle a herectví dozvíte
jako první. To vás nasměruje

náct let žila. Ale musím říct, že
česky jsem mluvila současně se
slovenštinou od malička. Národnost mám českou. Moje maminka je Češka. Takže mi to nebylo
cizí.

Čemu se kromě herectví
ráda věnujete? Jste
například patronkou
brněnského Klokánku.
Ráda se věnuji své rodině. Na nic

Máme celkem čtyři děti, ještě
s námi žije Pepa, manaželův dvacetiletý syn z prvního manželství.
To zní příšerně být vychovatelkou.
Mám pocit, že je to přesně obráceně. Že děti vychovávají mě.
Že se my dospěláci máme co učit
od nich, než ony od nás. Ale to je
na jinou kapitolu. Tento náročný
koloběh zvládám jenom díky svému úžasnému manželovi a rodině.

Vaše jméno si diváci více
než s divadlem spojují
spíše s rolemi
v televizních seriálech
Četnické humoresky nebo
Pojišťovna štěstí. Mrzí vás
to, nebo jste se smířila, že
televize je zkrátka silnější
médium?
Je to tak a nic s tím nenaděláme.
Za jediný večer v divadle vás vidí
maximálně 800 lidí. Poslední díl
první série Pojišťovny štěstí sledovaly bez pár stovek čtyři miliony
diváků u televize. Co na to říct?
Není to fér. Je taky hloupost se
tím trápit. Je to prostě tak. Ale

z podstaty, vaše myšlení. A to
jsem měla štěstí na Lubomíra
Pauloviča. Jeho nejzákladnější
připomínka, kterou jsme slýchávali dokola čtyři roky, byla nevěřím, nevěřím, nevěřím! Ale někdy
nás i pochválil (smích).

Jak jste se vypořádávala
s přeučováním se na
češtinu?
Poslechněte si to na jevišti
(smích). Asi se ale nedá úplně
skrýt, že jsem na Slovensku osm-

jiného mi bohužel moc času
momentálně nezbývá.

V roce 1999 jste získala
Cenu Thálie v kategorii
Talent roku do 33 let, jste
obsazovaná do
prestižních rolí, jak se
s úspěchem
vypořádáváte?
Snažím se dělat svou práci nejlíp
jak umím.

(red)
Foto: Jef Kratochvil
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Neziskovky

Mezinárodní den porozumění koktavosti proběhl koncem října

Jak je již tradicí, na konci října
se sešli zástupci odborné
veřejnosti u příležitosti Mezinárodního dne porozumění
koktavosti.
Ve dnech 22. – 23. října se tato
konference konala v prostorách
Kongresového sálu na Veletrzích
Brno, kde je optimální zázemí pro
realizaci podobného projektu.
Letošní téma tohoto sympozia
bylo využití uměleckých terapií
v logopedii a sociálních službách,
proto řada tuzemských i zahraničních přednášejících se zaměřovalo právě na tuto oblast. Historickým milníkem byl fakt, že tato
konference byla tentokráte dvoudenního charakteru, přičemž den

první se orientoval zejména na
vystoupení jednotlivých řečníků
a jejich vzájemné interakce. Druhý den měli účastníci konference
šanci si prohlédnout prostory
Soukromé kliniky LOGO s. r. o.,
a seznámit se s konceptem komplexní terapie, která je na tomto
pracovišti s úspěchem realizována.
Hosty konference byly velmi vážené osobnosti, které se koktavostí
již dlouhou dobu zabývají. Namátkou lze zmínit například prof.Davida A. Shapiro, Ph.D., z Western
Carolina University, USA, světového odborníka, který dokonce
sám dříve koktal. Dále se konference zúčastnili terapeuti z Centra
pro terapii koktavosti Michaela

Palina v Londýně či odborníci na
muzikoterapii z Muzikoterapeutického centra Nordoff-Robbins,
rovněž z Londýna. V kontextu
letošního tématu, navštívil konferenci i Aldo Rommozzi, který
vystavoval výtvarná díla svého
syna, progresivního italského
malíře Riccarda Rommozziho,
člena malířů ARTMARCHE
a výherce prestižní artistické soutěže Premio Arte 2009. K tuzemským odborníkům, kteří svým
pojetím obohatili tuto významnou
akci byli kupříkladu prof. PaedDr.
Milan Valenta, Ph.D., z University
Palackého v Olomouci či PaedDr.
Ilona Kejklíčková, Ph.D., přední
český odborník na koktavost.
Pořadatelem tohoto sympozia

Vánoční dárky se dají vybírat i ekologicky
Výběr vánočních dárků může potěšit jak
darovaného, tak také přírodu.
Pro většinu z nás jsou Vánoce spojeny kromě
jiných rituálů samozřejmě s vánočními dárky,
kterými obdarováváme své blízké. Přitom
zároveň tušíme, že přepych a plýtvání „není
zadarmo“, ale že tyto dárky nemusí nutně
znamenat drancování přírody ani naší peněženky.
Pokud už dárky dáváme, máme řadu možností, jak pořídit takové, které znamenají
menší zátěž pro životní prostředí, případně
které mohou pomoci a udělat radost i jiným.
Darujte ostatním svůj čas, pozornost či práci
(např. v podobě poukazu na hlídání dětí nebo
budoucí libovolné výpomoci). Můžete věnovat
dárkový certifikát, který potvrzuje, že obdarováváte bližní částí lesa nebo mokřadu.
Věnovat lze desítky typů permanentek, vstupenek či poukázek: do divadla, na koncert,
do kina, na bazén, pro jízdy na koni, na sady
masáží. Předplatit je možné blízkým také

nákupy biopotravin v prodejnách zdravé výživy či nákup Fair Trade zboží. Nakupujeme
místní produkty či výrobky z blízka a z místních surovin, biopotraviny, výrobky se značkou ekologicky šetrný výrobek, výrobky ze
dřeva, které nesou certifikát FSC pro šetrné
lesnictví. Nákupem těchto výrobků propagujeme šetrnost a povzbuzujeme firmy, aby
výrobky s deklarovanou šetrností produkovali. Nákupem jedliček v květináči v Ekologické poradně Veronica nejen ušetříme jeden
stromek před zničením, ale naopak po vánočním veselení počká stromek na své vysazení
do lesa. Další informace v Ekologické poradně Veronica na Panské 9 v Brně, každé
pondělí až čtvrtek 9–18 a v pátek 9–14 nebo
na tel. čísle 542 422 750. E-mailu
veronica@veronica.cz a na www.veronica.cz/vanoce.


Petr Ledvina,
Ekologická poradna Veronica

30
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2010

bylo Občanské sdružení LOGO
ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s. r. o., ale bez podpory celé řady subjektů by se tato
výjimečná událost mohla realizovat velmi těžko. Mezi nimi byla
i městská část Brno-střed.
Již devátý ročník této konference
přinesl řadu nových podnětů
k přístupu a řešení jedné z nejtěžších typů narušené komunikační schopnosti, koktavosti,
a díky mediální podpoře oslovil
i upozornil širokou veřejnost na
tuto problematiku.

(red)
Akci

podpořila

Sleva v Knihovně J. Mahena
pro držitele Senior pasu
Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM)
se od 1. listopadu zapojila do projektu
„Senior pasy“.
Projekt je určen obyvatelům Jihomoravského kraje, kteří dovršili 55 a více let a KJM
na všech svých provozech nyní poskytuje
držitelům Senior pasu při registraci slevu
10% z registračního poplatku knihovny.
V automatizované knihovní síti KJM tak
dospělí, kteří dovršili 55 a více let, zaplatí
při registraci 180 Kč na místo základní ceny
200 Kč, a důchodci 90 Kč (základní cena
100 Kč). V neautomatizované knihovní síti
pak dospělí zaplatí po slevě 90 Kč a důchodci 45 Kč. Zapojením do tohoto projektu navazuje KJM na spolupráci na projektu Rodinné
pasy, do kterého se zapojila v roce 2008
a kde jsou slevy poskytované knihovnou
držitelům Rodinných pasů hojně využívány.
Více informací o projektu Senior pasy lze
 (red)
získat na www.seniorpasy.cz.

Krátce

Nejen muži a ženy nad 50 let jsou zváni na počítačové kurzy
Občanské sdružení Ženy50
zahájí od ledna 2011další běh
kurzů pro lidi ve věku 50+.

mohou navštěvovat i muži a mladší lidé.

Jednotlivých počítačových kurzů
se může zúčastnit maximálně 5
osob, které do tajů výpočetní techniky zasvěcují dvě lektorky, rovněž ve věku 50+. Tyto okolnosti
jsou hodnoceny absolventy kurzů
velice kladně, jelikož výuka je individuální, přizpůsobena tempu
účastníků a navíc odpadá ostych
způsobený věkovou bariérou
mezi mladým lektorem a starším
žákem.
V předvánoční čas nabízí sdružení mladším ročníkům, aby
zakoupili svým rodičům účast na
některém z nabízených kurzů formou dárkových poukazů. Kurzy

• PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
Út 10.00–12.00 hod. (zahájení
18. 1. 2011)
Út 17.30–19.30 hod. (zahájení
18. 1. 2011)
St 10.00–12.00 hod. (zahájení
19. 1. 2011)
St 16.00–18.00 hod. (zahájení
19. 1. 2011)
Naučíte se základy obsluhy PC,
psaní textů, internet, využití elektronické pošty.
Kurzy budou probíhat 1x týdně
v dvouhodinových lekcích – celkový rozsah je 20 hodin, tj. 10 lekcí. Cena: 2 100 Kč / členky
1 800 Kč

POČÍTAČOVÉ KURZY

• POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Po 18.00–19.30 hod. (zahájení
17. 1. 2011)
Čt 10.30–12.00 hod. (zahájení
20. 1. 2011)
Úpravy digitálních fotografií,
vytváření koláží – přání k narozeninám, Novému roku apod. 1x
týdně v 1,5hodinových lekcích –
celkový rozsah je 15 hodin, tj. 10
lekcí.
Cena: 1 650 Kč / členky 1 500 Kč
• Kurz – trénink paměti
Po 16.00–17.30 hod. (zahájení
17. 1. 2011)
Osvojíte si různé techniky, které
vám pomohou zapamatovat si
téměř nemožné. Prostřednictvím
koncentračního cvičení a používáním komplexních paměťových strategií jako asociace

leden 2011

leden 2011

pondělí 3. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Tady je Krakonošovo

pondělí 17. ledna, 19.00 hod.
Na křídlech české poezie

úterý 4. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Tady je Krakonošovo

úterý 18. ledna, 8.30 a 10.13 hod.
Bitva u Lipan

středa 5. ledna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

středa 19. ledna, 9.30 hod
Romeo a Julie aneb Město hříchu

čtvrtek 6. ledna, 9.30 a 19.00
Z jedné i druhé kapsy

čtvrtek 20. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu

pátek 7. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Kolotoč Cirkus LeGrando

středa 26. ledna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

sobota 8. ledna, 15.30 hod.
Jen počkej, zajíci!
Český rok

čtvrtek 27. ledna, 9.30 a 19.00 hod.
Z jedné i druhé kapsy

pondělí 10. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!

pátek 28. ledna, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

úterý 11. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Urašima a mořská princezna

pátek 28. ledna, 19.00 hod.
Co Čech, to Improvizátor

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

a vizualizace, ve spojení s paměťovými technikami si ověříte, že
vaše paměť je stále ještě funkční.
Proběhne 10 lekcí. Cena:
1 500 Kč / členky 1 350 Kč
• 3měsíční kurz zdravotní sestavy Tchai-ti (24) styl Jang.
St v 18.00 a 19.00 hod. (zahájení
2. 2. 2011)
Obsahem kurzu je výuka základní
sestavy Jang 24, rozhýbání
a uvolňování kloubů, účinná cvičení na protažení šlach a svalů,
nenásilné posilování všech svalů,
koordinace pohybů, umění vnímání vnitřní energie a uvolnění
se.
Proběhne 12 lekcí. Cena:
1 000 Kč / členky 900 Kč

(red)

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

úterý 4. ledna v 19.30 hod.
Jiří H. KRCHOVSKÝ
Setkání s osobitým básníkem
středa 5. ledna v 19.30 hod.
BEZOBRATŘI – téměř lidová muzika
+ JAZOO – zoologický jazz
čtvrtek 6. ledna v 19.30 hod.
COWHILL
Jazz-rock fusion
úterý 11. ledna v 19.30 hod
AVOCADO – folkrock, blues
+ ONEN SVĚT – folková alternativa

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/
Změna programu vyhrazena!

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!

KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí
od 18 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC
– Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Inzerce
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Mojmírovo náměstí 26
Brno Královo Pole
(„u Pošty“)

VÁS ZVE NA VÝSTAVU VÍN
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11. 11. od 11.00 do 20.00
SVATOMARTINSKÁ a MLADÁ VÍNA
cca 40 vzorků, vstupné 160 kč/80 kč
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27. 11. od 10.00 do 16.00
NAŠI DODAVATELÉ
cca 90 vzorků, vstupné 200 kč
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ZAMĚŘENO NA KVALITU • WWW.MORAVSKA-VINOTEKA.CZ
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5LQSLWúxJLUHUH[YO\
nejlepší obchod mého života

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

Otevřeno
Po–Pá 8–17

LEGO DUPLO
Rodinný domek
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)

(včetně DPH

Řada stavebnic: LEGO DUPLO
Určeno pro věk: 2–5 let
Stavebnice obsahuje 71 dílů.
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