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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Brněnská rodačka, moderátorka České televize Barbora Černošková, by si měla užívat
mateřské dovolené a na obrazovce by neměla
být vůbec vidět. Před narozením dnes už roční
dcery Eleny si totiž řekla, že se na tři roky vzdá
práce a bude se věnovat hlavně dceři. Naposledy jsme ji měli vidět při vysílání Branek,
bodů, vteřin v červnu loňského roku, ale její
návrat na televizní obrazovku nenechal na
sebe dlouho čekat. Pokračování na str. 21

rie
Fotogale y str. 4 a 5
d
z Drakiá

Z obsahu
3 Všude dobře, v centru nejlíp

Vánoce na Zelňáku se po roce vrátí do Brna
Vánoční trhy, které premiérově uspořádala
minulý rok radnice městské části Brno-střed, opět na necelý měsíc zaplní Zelný
rynk.
Loňský úspěšný ročník Vánoc na Zelňáku byl
impulsem k tomu, aby se v podobném duchu
nesl i letošní předvánoční čas. Od 26. listopadu
bude Zelňák patřit nejrůznějším lidovým řemeslům přes hrnčíře, dráteníka, skláře, kožešníka,
mýdlaře, kořenáře, kováře, květinářku, medaře,
svíčkaře, šperkaře až po cínaře. Rodiče s dětmi
nebo i přáteli si budou moci na náměstí znovu
vychutnat atmosféru dob minulých. Vrátí se do
časů, kdy jejich prarodiče zdobili vánoční stromeček, a připomenou si dávno již zapomenuté
tradice a náladu tehdejší doby.
Prvorepublikové téma Vánoc podtrhne dobové
oblečení prodejců i swingové a jazzové melodie, které v některých dnech zpříjemní náměstí
a jeho okolí. Vystoupí například Big Band Mr.
Swing nebo smyčcové kvarteto Indigo Quartet. Návštěvníci se také dozví zajímavé vánoční zvyky našich sousedů, ať už formou mluveného slova, soutěží či vystoupení
zahraničních umělců. Stejně jako loni vystoupí
naši nejmenší, děti ze základních, mateřských
a hudebních škol, nachystaní prezentovat svá
pečlivě připravovaná vystoupení.
Pokračovat se bude i v duchu seriálu pravidelných večerníčků. Každý všední den v 17.00
hodin budou moci malí i velcí návštěvníci zhlédnout divadelní představení anebo vyslechnout
vánoční babičku vyprávějící z houpacího křes-

la jednu ze svých pohádek plnou mouder. Unikátní Betlém, který bude ztvárněn v rámci pódia, podtrhne výzdobu celého náměstí. Nebude
chybět rozmanité občerstvení jako je vánoční
guláš, bramborové speciality, palačinky, grilované maso nebo zabíjačkové speciality. Slavnostní zahájení a rozsvícení vánočního stromu
proběhne 26. listopadu v 18.00 hodin. Trhy
potrvají do 23. prosince.
Festivaly, které pravidelně pořádá radnice
Brno-střed, jsou mezi Brňany i návštěvníky
města oblíbené. Nedávné slavnosti Festival
v centru dění, měsíc trvající festival konající
se na náměstí Svobody, skončil 15. října Slavnostmi regionů. Ty zahájil premiér České republiky Petr Nečas.
Pro návštěvníky bylo připraveno tržiště otevřené
denně od devíti hodin od rána do sedmi do večera, na němž své umění a výrobky nabízeli šikovní
lidé z celé republiky. Kromě toho se myslelo i na
vhodné občerstvení – prodávaly se například
valašské frgály, slovenské sýry, tvarůžky, klobásky, punč, svařené víno, pivo a medovina.
V doprovodném programu se představilo
několik regionů – Hodonínsko, Vyškovsko,
Blanensko, Znojemsko a Olomoucko, a to
především folklórními vystoupeními. Dále program nabídl koncerty populárních umělců –
Petera Lipy, Moniky Bagárové, Ladi Kerndla,
Jiřího Helána, Jaromíra Hniličky či skupiny
Čankišou; pro děti pak byl v provozu ZOO koutek. Fotogalerie je na stranách 10–11 tohoto
vydání zpravodaje. Program a více informací
na www.vanocenazelnaku.cz.
 (red)
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Akce radnice

Lehce vědomostní hry o Brně a po Brně se zúčastnila padesátka týmů
Padesátka soutěžních týmů, tvořených především rodinami s dětmi, si našla v sobotu 2. října cestu
na radnici městské části Brno-střed, kde měla start „lehce vědomostní hra“ o Brně a po Brně
nazvaná Všude dobře, v centru
nejlíp. Úkolem soutěžících bylo na
jedné ze dvou tras, zvolených dle
náročnosti, projít historickým
jádrem města, najít různá na mapce vyznačená zákoutí a zajímavá
místa, splnit několik znalostních
úkolů a navštívit Muzeum města
Brna, Urban centrum Brno a Knih-

kupectví Barvič a Novotný. Odměnou za zhruba dvouhodinové plnění úkolů pak byly zlaťáky a knížky
o městské části či o Brně a samozřejmě také poznání různých prostor, kterých si běžně při chůzi
městem ani není možné všimnout.
Hru Všude dobře, v centru nejlíp
pořádala radnice městské části
Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko ve spolupráci
s internetovou Encyklopedií dějin
města Brna spolu s dalšími partnery uvedenými v tomto článku.

(red)
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Akce radnice

Dvoudenní Drakiáda začala stavěním draků na radnici a pokračovala
Dvoudenní Drakiádu, a to o víkendu 23.–24. října, připravila pro rodiče s dětmi radnice městské části
Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko.Sobotní odpoledne patřilo stavění draků ve Společenském centru radnice na
Dominikánské ulici, kam si našlo
cestu kolem šedesáti rodin – stavěli se klasičtí draci spíše menších
rozměrů, ale i tak měli malí i velcí
„konstruktéři“ o zábavu minimálně
na dvě hodiny postaráno. V neděli
po obědě pak Drakiáda pokračovala v parku na Kraví hoře. Počasí,

jak už to u Drakiád bývá, pouštění
draků příliš nepřálo – téměř nefoukalo a drobně mžilo. Ale ani tyto
podmínky letuchtivé návštěvníky
neodradily, takže se především
běhalo z kopce, a to jak s draky
vyrobenými v sobotu, tak s těmi
přinesenými, na místě vyrobenými či zakoupenými. Každý, kdo
svého draka dostal alespoň na
chvíli do vzduchu, dostal osvědčení od letového inspektora
a sladkosti. Odvážlivci si pak mohli
s drakem proběhnout slalom.

(red)
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Akce radnice

druhý den i v nepříznivém počasí jejich pouštěním na Kraví hoře
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Stalo se v naší městské části

Na Světovém dni zraku si Brňané vyzkoušeli chodit se slepeckou holí

V úterý 5. října obyvatelé Brna
spolu s neziskovou organizací
Světlo pro svět oslavili Světový
den zraku.
Prevenci a léčbu slepoty si připomínají lidé po celém světě.
Kolemjdoucí a návštěvníci si

mohli na vlastní kůži vyzkoušet,
jaké je to být nevidomý či slabozraký. Například si se zavázanýma očima a pouze se slepeckou
holí projít překážkovou dráhou.
Smyslem Světového dne zraku
je podle Světové zdravotnické
organizace zvýšení všeobecného

povědomí o slepotě jako globálním problému.
Nezisková organizace Světlo pro
svět se zaměřuje na prevenci
a léčbu slepoty a na systémovou
podporu osob s postižením v rozvojových zemích. Je součástí sítě
Light for the World a v České

republice působí od roku 2007.

(red)

Projekt

podpořila

Více jak 1 300 prvňáčků se zapojilo do projektu Poprvé do školy –
Poprvé do knihovny a po celý rok si budou zdarma půjčovat knihy

Neděle 10. října byla posledním
dnem, kdy se mohli prvňáčci
nového školního roku 2010/2011

registrovat v Knihovně Jiřího
Mahena v Brně (KJM) zdarma.
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Část z nich se také zúčastnila slavnostního pasování na rytíře knih
a čtenáře knihovny ve čtvrtek 7. října. Knihovna Jiřího Mahena v Brně
se proměnila v rytířské sály a králové za doprovodu princezen pasovali nové prvňáčky na rytíře knih
a čtenáře knihovny. Celkem se
v ústřední knihovně a na pobočkách KJM od 1. září do 10. října
zaregistrovalo 1 316 prvňáků. Bezplatná registrace prvňáčků a jejich
slavnostní pasování se konalo
v rámci 8. ročníku projektu na podporu dětského čtenářství „Poprvé
do školy – Poprvé do knihovny“.
Projekt provázelo mnoho zajímavých akcí k seznámení dětí i jejich

rodičů s prostředím knihovny
a pro motivaci dětí ke čtení jako
zábavě. Letošní program byl věnován především Františku Nepilovi,
od jehož úmrtí uplynulo 15 let.
Oproti roku 2009 bylo letos registrováno o 397 prvňáků více
(v roce 2009 jich bylo 919, v roce
2008 500). Zejména spolupráce
se školami na tomto projektu se
postupně rozšiřuje a přivádí více
nových čtenářů do knihovny. Projekt uzavírá jarní část školního
roku, kdy prvňáčci sami představí,
co se jim povedlo během jejich
prvního roku ve škole přečíst, a získají pomyslný klíč od knihovny.

(red)

Stalo se v naší městské části

V kapucínských zahradách diváci zhlédli představení o sv. Františkovi
Premiéru hry Kvítky svatého
Františka tam předvedlo 29. září
Malé divadlo kjógenu.
Díky předchozí spolupráci s farností kostela Nanebevzetí svatého Kříže bylo možné představení
zahrát v prostorách kapucínských
zahrad, které jsou běžně Brňanům nepřístupné. Kvítky svatého
Františka navazují na divadelní
projekt konaný v roce 2009, který
byl prezentován pod názvem Živé
sochy a realizován při příležitosti
Noci kostelů. Vzhledem k výsledkům projektu (představení zhlédlo
v jednom dni přes tisíc diváků) se
členové MDK rozhodli na popud
otce Pavla Uhříka z kláštera kapucínů připravit divadelní představení, tentokrát s tématem svatého
Františka z Assisi. Kvítky svatého
Františka vychází z postupů náboženského divadla, narativního
divadla a němé grotesky. Rovnocennými složkami jsou stylizovaný
herecký pohyb, živá hudba,
osmičlenný pěvecký sbor a výraz-

né kostýmy. Vzhledem k výraznému géniu loci kapucínských
zahrad nebyly použity žádné
dekorace. Scénář Kvítků svatého
Františka vznikal částečnou
improvizací herců na scéně. Text
vychází z několika zásadních františkánských pramenů. Hlavní
dějovou kostrou byl sám život
Františkův – od období bujarého
mládí před konverzí, přes obrácení, putování a kázání až po světcovu smrt. Tato hlavní dějová linie
byla doplněna o několik zajíma-

vých i komických scén z jeho života, kázání a dalších „obrazů“.
Představení nepřineslo jen historické či mytizované předvedení
světcova života, ale vhled do jeho
myšlení a hlavně lidskosti – lidských ctností i neřestí, které má
každý z nás. Poutavým divadelním
vyprávěním má zaujmout nejen
věřící. Malé divadlo kjógenu,
občanské sdružení (MDK) je profesionální divadelní soubor, který
se od roku 2001 zabývá tvůrčím
překladem, realizací a uváděním
tradičních japonských frašek kjógen v češtině a projektů inspirujících se v lidovém a jarmarečním
divadle. Vzhledem k hlavním programovým cílům MDK (rozvoj
netradičních divadelních forem,
realizace nekomerčních divadelních projektů, specializujících se
na japonské frašky, ale i jiné alternativní divadelní formy) usilují členové souboru o vytváření uměleckých aktivit, v jejichž centru stojí
nejen japonská tradiční fraška kjógen, ale i tzv. divadlo jarmareční

nebo formy divadla pohybového,
které pracuje s principem výrazné
stylizace. Dramaturgický směr
MDK tvoří dvě systematicky rozvíjené oblasti: projekty spojené
s prezentací japonských divadelních forem (přednáškové cykly
a vlastní inscenování kjógenů)
a projekty zaměřené na lidové
a pololidové formy divadla (projekty s liturgickými náměty, představení lidových a kočovných her
anglické a německé provenience).
Soubor MDK vznikl z podnětu čes-

kého dramatika, režiséra a mima
Huberta Krejčího a předního představitele kjótské tradiční školy
Ókura mistra Šigejamy Šimeho
(ředitele Herecké asociace her nó
a kjógen, patrona Malého divadla
kjógenu). MDK se věnuje převážně studiu, realizaci a uvádění
japonských frašek kjógen v českém jazyce. Svým způsobem jde
o světové unikum. Jedná se o ojedinělý a dlouholetý projekt vzájemné kulturní spolupráce mezi
českými a japonskými divadelníky,
podporovaný pravidelně pořádanými dílnami, v rámci nichž je vždy
za účasti japonského mistra
nastudována nová hra v češtině.
MDK je ojedinělým divadelním
seskupením působícím za hranicemi Japonska, které se systematicky věnuje pěstování tohoto
tradičního uměleckého žánru. Kjógen (v překladu „bláznivá“ nebo

„umně vyšperkovaná slova“)
reprezentuje komickou divadelní
formu, která se vyvinula, stejně
jako divadlo nó, z původně
čínských her sarugaku. Rozkvětu dosáhl tento žánr v polovině
14. století a v nepřerušené tradici
je provozován do dnešních dnů.
Slovo „kjógen“ je samo o sobě většinou chápáno jako výraz označující samostatnou komickou
divadelní hru, tradičně vkládanou
mezi dvě hry divadla nó.

(red)
Foto: Jakub Jíra
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Soubor Musica Poetica zavedl posluchače do ukrajinského baroka
V neděli 24. října se v konventu
Milosrdných bratří na Vídeňské 7 uskutečnil koncert s názvem Ukrajinské baroko.
Na úvod promluvil a koncert uvedl
konzul Ukrajinské republiky Yaroslav Asman. Jednalo se o koncert
z dlouhodobého cyklu Baroko
v evropských zemích, kterým se
soubor Musica Poetica snaží
představit hudbu a poezii, jak se
hrála v barokní době v jednotlivých částech Evropy. Díla autorů
z Ukrajiny přednesl se souborem
Musica Poetica (J. Janků –
mezzosoprán, E. Kalová – housle,
K. Stávková – viola da gamba, M.
Jakubíček – cembalo, I. Dostálek
– recitace) také Pěvecký sbor
VUT v Brně VOX IUVENALIS se
sbormistrem J. Ocetkem. Na programu zazněla sborová tvorba M.
Berezovského a D. Bortnjanského, jež byla v programu zastoupena i vokálně-instrumentálními
komorními skladbami. Poezii H.
Skovorody přednesl Igor Dostálek. Komorní barokní soubor
Musica Poetica působí na kulturní

scéně již 12. rokem. Vznikl jako
seskupení lidí, zaujatých dobovou
interpretací barokní hudby. Soubor, jehož členové hrají na kopie
dobových nástrojů, koncertuje
v obsazení: Jana Janků – zpěv,
Lucie Pelíšková – barokní příčná
flétna, Martin Jakubíček – cembalo, Kateřina Stávková – viola
da gamba, Eva Kalová – barokní
housle a Igor Dostálek – recitace.
Aktivity souboru se soustřeďují
především na koncertní činnost
(účast na domácích i zahraničních hudebních festivalech: Milénium 2000 v Plzni a Theatrum
2002 a 2003 v Kuksu, BAROK
FORUM 2005 Varšava aj.). Nevyhýbá se ale ani netradičním projektům – např. představení Vespillův barokní kabaret (2001)
v brněnském experimentálním
divadle Husa na provázku. Podílel
se i na několika dokumentech
České televize (např. Cesty víry
– Boj o Brno). Své koncerty již od
začátku soubor koncipoval jako
spojení barokní hudby a poezie
a snažil se znovuobjevit vztah
hudby a slova v barokní hudební

literatuře. Jeho cílem je zprostředkovat posluchačům atmosféru
a myšlení barokního člověka.
V dlouhodobém koncertním projektu Baroko v evropských
zemích představil soubor již hudbu a poezii osmi evropských národů. Na koncertě, který podpořila
také radnice městské části Brnostřed, představil kulturu doby
barokní ve východním cípu Evro-

py – na Ukrajině. Bez ukázek ze
sborové tvorby by ale nebylo možné ukázat ukrajinskou hudbu
v plné šíři. Proto byl hostem souboru Pěvecký sbor VUT v Brně
VOX IUVENALIS (sbormistr Jan
Ocetek), který provedl sborová
díla Dmitrije Bortnjanského
a Maxima Berezovského.


(red)

Pohodové filmy byly letos věnovány úsměvům Ladislava Smoljaka

Jihomoravský festival pohodových filmů uspořádal letos klub
Šelepova No.1 a Vladimír Koudelka již podesáté.
Prvními letošními festivalovými
hosty byli populární herec Jiří
Krampol, producent obou promítaných filmů – Bobule a 2 Bobule
– Tomáš Vican a největší představitel nejmenší role ve druhém

jmenovaném filmu, Miloš Škrdlík.
Festival pokračoval v úterý
28. září, kdy uplynulo přesně osmdesát let od prvního historického
startu na Masarykově okruhu
v Brně. Díky Sylvii Zouharové –
Dykové z Technického muzea
v Brně se podařilo přivézt přímo
na pódium zaplněné Šelepky historický ČZ Walter z 50. let minulého století, v jehož skrytu bese-
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dovaly motocyklové legendy Miroslav Čada a Frank Mrázek. Svoje
dva videofilmy, inspirované Masarykovým okruhem, předvedl producent a motoristický filantrop
František Kocman a povídka Smrt
pana Baltazara z filmu Perličky
na dně byla pak třešinkou na
dortu při netradičním, ale o to zajímavějším pokračováním tradičního pohodového festivalu.

Letošní desátý ročník se konal
i s podporou městské části Brno-střed.

(red)
Foto Igor Zehl

Informace z radnice

Centrum denních služeb se s uživatelkami vydalo za kulturou i pečením
Klientky Centra denních služeb
sídlící na ulici Lipová 31 podnikají pravidelně nejrůznější akce.
Dne 27. září se vydaly na výstavu fotografií „Úhel pohledu“ do
knihovny Jiřího Mahena na Kobližné ulici. Tématem výstavy byly
„Ženy 50 o.s.“. Po prohlídce vystavených fotografií si v 1. patře
knihovny prohlédly výstavku dětských malovaných obrázků. V říjnu
společně pekly perník a pobavily
se na besídce, kterou pro ně připravily studentky střední zdravotní

školy na Lipové ulici. Do přípravy
pohoštění pečením plněného perníku „Sakrajdy“ se uživatelky pustily
11. října. Perník byl určený pro studentky zdravotní školy jako sladká
odměna a poděkování za připravenou podzimní besídku, která proběhla o dva dny později. Za doprovodu kláves a kytary studentky
zazpívaly známé populární písně
a hity. Jejich vystoupení se setkalo
s velkým ohlasem.


(red)

Sběr drobného chemického odpadu proběhne 23. a 24. listopadu
Chemický odpad se bude vybírat dva listopadové dny na
několika místech městské části Brno-střed v přesně stanovený čas.
Sběr drobného chemického
odpadu jako jsou chemikálie,
léky, nádoby od barev, zářivky,
baterie aj. provádí firma Ecotechniek-East/Aquatest, spol. s r.o.,

a to již osvědčenou formou
zastávek sběrového vozu ve stanovený čas a na přesně stanovených místech.

– Bayerova; 16.55–17.05 Čápkova č. 31; 17.10–17.20 Gorkého – bří Čapků; 17.25–17.35
Všetičkova č. 15

23. listopadu proběhne mobilní sběr na následujících zastávkách a v daném čase:
16.10–16.20 Příkop – Bratislavská; 16.25–16.35 tř. Kpt. Jaroše
21; 16.40–16.50 Dřevařská

24. listopadu proběhne mobilní sběr na následujících zastávkách a v daném čase:
15.45–15.55 Sedlákova č. 37;
16.00–16.10 Barvičova – u „HORIZONTU“; 16.15–16.25 Bohu-

slava Martinů č. 61; 16.30–16.40
Kalvodova – u konečné trolejbusu; 16.45–16.55 Rybářská –
Zedníkova; 17.00–17.10 Kamenná – Ludmily Konečné;
17.15–17.25 Vinohrady č. 20;
17.30–17.40 Havlenova – Sobotkova; 17.45–17.55 Polní –
u garáží


(red)

Bezpečnost

Lidé mohou pomoci při dopadení nejen mladistvých pachatelů
Policie ČR obvinila mladíka
z fyzického napadení dvou
osob. Následkem jednání mladíka, který poškozené několikrát opakovaně udeřil pěstí do
obličeje, je zlomenina nosních
kůstek a pohmožděniny v obličeji obou poškozených.
Násilná trestná činnost je jedním
z nejzávažnějších problémů, které
Policie ČR v rámci své působnosti
řeší. Zvlášť závažný a komplikovaný
je tento jev, pokud se jedná o osoby
mladší osmnácti let nebo dokonce
mladší patnácti let. Vzhledem
k věku pachatel výše zmíněného
skutku je tento v současné době
stíhán pro provinění výtržnictví dle
§ 358 odst. 1 trestního zákoníku
a provinění ublížení na zdraví podle
§ 146 odst. 1, odst. 2, písm. b) trestního zákoníku. Dospělému
pachateli by za takovéto jednání

hrozil trest odnětí svobody až na tři
roky. V případech, kdy je pachatelem činu, který je uveden v Trestním
zákoníku, osoba mladší osmnácti
let, ukládá Zákon o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže oproti
dospělým pachatelům rozdílný
postup při projednávání skutku,
šetření a následném rozhodování
o „trestu“. Jedním z rozdílů je např.
to, že pachatelé mladší osmnácti
let (starší patnácti let) svým protiprávním jednáním nespáchají přečin či zločin, ale dopouští se provinění. Jednání před soudem
v případě mladistvých či nezletilých
pachatelů je vždy neveřejné. Na
základě rozsudku, případně trestního příkazu může soud mladistvému
pachateli uložit kromě výchovného
opatření (např. výchovné omezení,
dohled probačního úředníka aj.) či
výchovné povinnosti (např. podro-

bení se léčení závislosti na návykových látkách, nutnost bydlet
s rodiči nebo jiným dospělým, který
je odpovědný za jeho výchovu aj.)
také ochranné opatření (např.
ochranné léčení, zabrání věci,
ochranou výchovu aj.). V případě
uznání viny mladistvého pachatele
místněpříslušným soudem (kdy
místněpříslušný soud se rozumí ze
zákona soud, v jehož místní a věcné příslušnosti má mladistvý trvalý
pobyt) je tomuto uloženo trestní
opatření, což znamená v intencích
trestněprávní odpovědnosti v obecné rovině uložení trestu za spáchanou trestněprávní činnost (např.
peněžité opatření, domácí vězení,
obecně prospěšné práce, odnětí
svobody aj.) Obecně se v těchto
případech trestní sazby snižují
oproti dospělým pachatelům na
polovinu. Chtěly bychom vás upozornit, že k výše uvedenému činu

může dojít i v případě šikany, kdy
„agresor“ ubližuje své oběti (fyzické,
psychické útrapy, poškozování cizí
věci aj.). Vzhledem k tomu, že
následky násilné trestné činnosti
jsou závažné a kromě zdravotního
stavu oběti může být zásadně ohrožen i její psychický stav, apelujeme
i na občany s tím, aby si všímali, co
se děje okolo a nechovali se lhostejně k tomu, co případně vidí či ví.
Vždyť i telefonickým oznámením na
bezplatnou linku (158, 156, 112)
s uvedením přesného místa, skutečnosti, co se děje, a popisu
pachatele (oblečení, markanty –
tetování, náušnice, vada chůze,
vada řeči aj.) pomohou jak oběti,
tak policii k odvrácení útoku na
poškozeného a následnému dopadení pachatele.


nstržm. Eva Nevěřilová.
nstržm. Ivana Bártová, DiS.
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Festival v centru dění

Na Slavnostech piva se představilo několik větších i menších pivovarů
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Festival v centru dění

Slavnosti regionů ukončily měsíc trvající festival v centru Brna

11
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Listopad 2010

Naše školy

Děti ze čtyř základních škol závodily v Lužánkách v maratonu
Jako každý rok se koncem září
sešly děti 1. stupně základních
škol Husova-Rašínova, Botanická, Herčíkova a Kotlářská v parku
v Lužánkách za Centrem volného
času, aby si zaběhly svůj, možná
první, štafetový závod.
V letošním roce to byl již sedmý ročník maratonu, který každoročně
pořádá ZŠ Kotlářská v rámci
„Brněnských dnů pro zdraví“. Závod
je nádherný svou atmosférou i myšlenkou. Trať dlouhou 42 km, rozdělenou na 84 částí, uběhne 84 dětí
z prvních, druhých, třetích, čtvrtých
a pátých ročníků základních škol.
Předávají si svůj štafetový kolík,
každé dítě uběhne 500 m, část ze
42 km. V letošním roce se celkem
336 dětí pokusilo překonat rekord
tratě z roku 2006, kdy štafeta ZŠ
Kotlářská uběhla tuto trať v čase
2.56:50 a nejrychlejší čas dívky
Rebeky Šilhanové, která uběhla
svůj úsek štafety 500 m v čase
1 minuta 24 sekund. Bojovalo se do
poslední chvilky o vítězství své školy, o vítězství jednotlivců v kategoriích děvčat a chlapců v každém
ročníku. Letošní maratón byl velmi
napínavý závod. Několikrát se
měnilo pořadí na prvním a druhém
místě a také mezi třetími a čtvrtými
v pořadí. Závod začal v 9.00 a pro
první školu skončil ve 12.04:24.
Vítězná štafeta, štafeta ZŠ Kotlářská, porazila své soupeře letos ve

velmi těsném vítězství v čase
3.04:24. Druhá ZŠ Herčíkova za
vítěznou štafetou doběhla v čase
3.04:28. Konec závodu byl neuvěřitelně dramatický. V cílovém stoupání se objevila děvčata s číslem
84 vedle sebe a dívka ze ZŠ Kotlářská Tereza Dohnalová předběhla
svoji soupeřku ze ZŠ Herčíkova
pouze o 4 sekundy. Na třetím místě
doběhla štafeta ZŠ Botanické
s časem 3.15:53 a na čtvrtém místě
ZŠ Husova – Rašínova v čase
3.18:17. Nejrychlejší kolo s časem
1:44 zaběhli Ina Vymazalová, Filip
Štross a Pavel Jeřábek, všichni ze
ZŠ Herčíkova a dále s časem 1:45
to byl Jan Soukup ze ZŠ Kotlářská.
Za krásné sportovní dopoledne
můžeme poděkovat závodícím školám, dětem, které se aktivně zúčastnily závodu i těm přihlížejícím,
fandícím, jejich pedagogům, přítomným rodičům a v neposlední
řadě pořádající škole. Děkujeme za
ozvučení panu Křížovi, za moderování panu řediteli Liboru Zřídkaveselému ze ZŠ Kotlářská a všem
ostatním, kteří pomohli s organizací
tohoto závodu. Poděkování patří
i kanceláři Brno-Zdravé město pořádající Brněnské dny pro zdraví
a Všeobecné zdravotní pojišťovně
za pozornosti pro děti a neméně
panu Barvířovi, tatínkovi dvou
našich žákyň, za hromadu plyšáků.
Výběr krásných fotografií pana Müllera a paní Štůstkové, dalších zapo-

jených rodičů našich žáků, je možné si prohlédnout na stránkách školy www.kotlarska.cz. Věříme, že se
za rok opět sejdeme, zasportujeme
si a že tato a podobné akce, a nejen
akce při „Brněnských dnech pro
zdraví“, přispějí k tomu, že se připojíme ke všem, kteří pro své zdraví
něco dělají. Odkaz naší bývalé kolegyně Aničky Koporové v našem

maratónu – memoriálu Anny Koporové, naplňujeme. Nejen pořádaným maratónem, ale především
aktivitami, které ve škole dětem
nabízíme.


Za pedagogický sbor
ZŠ Kotlářská 4
Mgr. Miloslava Schwabová
a Mgr. Stanislav Skřička

Budoucí prvňáčci usednou nanečisto do školních lavic na Rašínově

Všichni předškoláci, kteří od
září 2011 zavítají do prvních
tříd základních škol, si mohou
pobyt ve škole vyzkoušet nanečisto.

Hru na školu pro zvídavé děti
a rodiče připravili učitelé z mateřské a základní školy Husova 17.
První z možných termínů, kdy se
mohou nedočkavé děti podívat do
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školy mezi své budoucí starší
spolužáky, je v úterý 23. listopadu
v 15.15 hodin v budově školy na
Rašínově 3. Děti si vyzkouší, jestli
vydrží sedět v lavici, dávat pozor
a poslouchat celou dobu paní učitelku, plnit zadané úkoly, pracovat
celou vyučovací hodinu. Na konci
je bude čekat velká pochvala
a malá odměna. Hra na školu je
určena nejen všem předškolákům, ale i těm, kteří v září 2011
nastoupí do první třídy na jinou
ZŠ nebo zůstanou v MŠ po odkladu školní docházky. S sebou
budou děti potřebovat přezůvky
a pastelky. Rodiče na své předškoláčky počkají ve vestibulu školy v 16.00 hodin. Škola také pořádá dny otevřených dveří ve čtvrtek
25. listopadu a v úterý 11. ledna

2011 od 8.00 do 10.00 hodin.
Všechny děti a rodiče jsou zváni.
Další dny, kdy proběhne Hra na
školu, jsou stanoveny na 30. listopadu, 14. prosince, 11. a 25. ledna 2011, 8. a 22. února 2011,
8. a 23. března 2011. Případné
změny termínu budou zveřejněné
na stránkách školy nebo v mateřských školách. Více informací na
www.zshusovabrno.cz.

(red)

Naše školy

Vánoce přicházejí aneb Křenová pořádá předvánoční koncert

Základní a mateřská škola Křenová 21 zve na předvánoční
koncert 17. prosince, který
začne v 10.00 hodin v Chrámu
Spasitele Církve československé husitské na Karáskově
náměstí v Židenicích.
Základní a mateřská škola Kře-

nová 21 je zapojena do několika
projektů, kterými by chtěla zlepšit
podmínky pro školní i mimoškolní
práci. V rámci prezentace aktivit
projektu Otevřená škola, projektu
ESF OP Amen sikhľuvas pre
dživipen a ke stému výročí školy
připravila předvánoční koncert
s názvem Vánoce přicházejí.

Bude určen pro širokou veřejnost
a školy zapojené do projektu Sítě
brněnských otevřených škol. Na
koncertu vystoupí hudební skupina Bongáči a pěvecký kroužek
ze ZŠ a MŠ Křenová 21
a s vánočním pásmem se představí ZŠ Gajdošova. Dále vystoupí přátelé školy na Křenové

Andrea Kapounková a brněnská
hudební skupina Svítání. V rušné
předvánoční době bude jistě koncert vhodnou příležitostí k relaxaci, odpočinku a navození klidné
vánoční nálady.

Mgr. Ludmila Kotlánová,
koordinátorka aktivit
Foto Mgr. Petr Kapounek

Po dvou letech mezinárodní spolupráce vznikla detektivka
Celé dva školní roky spolu
s partnerskými školami zVelké
Británie, Německa, Holandska
a Španělska pracovala základní
škola Hroznová 1 na společném projektu Whodunit.
Projekt probíhal v letech 2008–
2010 v rámci programu Comenius,
podporovaného Evropskou unií.
Spolupráci s partnery jsem navázal na kontaktním semináři
v estonském Tallinnu v říjnu 2007.
Mezi jeho hlavní cíle patřilo vytvoření společné detektivní knihy
v angličtině (detective/mystery
novel) a také souborů informací
o partnerských zemích (factfiles).
Nedílnou součástí bylo pravidelné
setkávání žáků a učitelů jednotli-

vých škol a jejich vzájemná komunikace, která probíhala po celou
dobu trvání projektu. Navštívili
jsme všechny partnerské školy,
poznávali kulturu méně i více vzdálených evropských zemí. Vždy
jsme přišli na řadu věcí, které nás
spojují. Poznali jsme také věci, které jsou v jednotlivých zemích odlišné. Tyto zkušenosti se odrazily ve
sbornících, které budou nadále
využívány ve výuce. Práce na
detektivce byla vždy velmi zajímavá, ale ne jednoduchá. Každá
země měla za úkol napsat v angličtině jednu kapitolu a závěrečnou
kapitolu. Jako první začali studenti
z Velké Británie. Další země pak
navazovaly na předešlé kapitoly,
rozváděly děj, přicházely s dalšími

postavami, záhadami a jejich řešeními. Cílem bylo nejenom posunout příběh, ale také představit
v kapitole svoji zemi a město, poukázat na krajové zvláštnosti a tradice. Se závěrem se každá země
vypořádala po svém. Pokud jsme
právě nepřipravovali české kapitoly, studenti se věnovali práci na
sbornících, ale také prezentacích
o naší škole nebo zemi. Po celé
dva roky jsme intenzivně pracovali
na zdárném průběhu a ukončení
projektu. Knihu a factfiles je možné
si prohlédnout na www.zshroznova.cz. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se mnou na projektu
Whodunit spolupracovali. Oceňuji
usilovné snažení našich žáků, kteří
se aktivně zapojili do práce v pro-

jektové skupině a vždy vzorně
reprezentovali ZŠ Hroznová i Českou republiku na zahraničních
výjezdech. Děkuji učiteli Bínovi,
který mně po celou dobu pomáhal
s koordinací jednotlivých prací
a přípravou projektových setkání.
Projekt by nebylo možné uskutečnit bez soustavné podpory ze strany vedení školy.

Mgr. Luděk Balcařík,
koordinátor projektu
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Rozhovor

Bořivoj Obořil: Na silnici jezdím opatrně, ale když za mnou někdo
V 60. letech patřil vedle Valenty,
Rosického a Kroupy k nejlepším automobilovým závodníkům v Brně. Najel stovky závodů, jejichž data dnes už
v paměti těžko loví. Za výstřižky
z novin, kde se objevuje jeho
jméno a dokumentující fotografie, vděčí 74letý brněnský bývalý závodník Bořivoj Obořil své
mamince a přátelům, kteří mu
vše pečlivě schovávali.

Jaká cesta vede k tomu,
aby se z člověka stal
automobilový závodník?

půjčené. Tato auta byla na počátku 50. let klasifikována jako československá Formule 1. Později
jsem v Kanadě jezdil například
v osmiválcovém Chevrolet Camaro Z28, to bylo speciální auto
upravené od továrny pro závody.
Vzhledově vypadalo jako normální auto, ale ve skutečnosti to normální auto nebylo.

V čem zejména se závodní
auto liší od vozidla
běžného?

Začal jsem jako mladý šestnáctiletý kluk jezdit na motocyklu, který
jsem si sám poskládal. Tehdy
nebyly jiné možnosti, pomáhali mi
kamarádi. Někde jsem musel
začít, v té době to bylo dost obtížné. U motocyklů jsem ale žádné
velké úspěchy neudělal. Od osmnácti jsem přešel na automobily.

Když jsme si auta upravovali, snažili jsme se zprvu soustředit na to,
aby mělo co nejlepší brzdy a podvozky. Aby vydržela spojka
a z motorů jsme se snažili dostat
co nejvyšší výkon. Přestože jsem
vyučený automechanik, sám jsem
si auto většinou neupravoval, měl
jsem šikovného kamaráda Ludvíka
Hrdličku, který mně dělal celé ty
roky mechanika. Později začal sám
jezdit, teď už závodí i jeho vnuci.

A tak jste se začal
přihlašovat na závody?

Co říkali rodiče na tento
váš riskantní sport?

Abych mohl jezdit závody v autech
na okruzích a tak podobně, musel
jsem mít nejdříve najetý určitý
počet automobilových soutěží.
A tak jsem se zúčastnil několika
rallye včetně mezinárodních. Postupně jsem začínal jezdit do zahraničí, kde jsem se zúčastňoval
nejrůznějších závodů cestovních
automobilů.To je většinou klubovní
záležitost, firmy si vybírají závodníky, které pak angažují do soutěží.

Mamince se to samozřejmě moc
nelíbilo. Každý rok se jeden nebo
dva závodníci zabili. Zabil se například můj přítel Josef Brázda (zemřel
při závodech v roce 1966 v sokolovských ulicích, kde se konal
závod mistrovství republiky vozů
Formule 3. Formule, kterou řídil
Brázda dostala smyk, vlétla mezi
diváky a rozlomila se o sloup veřejného osvětlení. Kromě závodníka
zemřeli také tři diváci včetně čtyřleté holčičky, pozn. red.) Takových
podobných smutných osudů bych
mohl vyjmenovat třeba patnáct.

Měl jste svůj vlastní
automobil?
Na začátku jsme museli všichni.
Každý si pořídil auto dle svých
finančních možností. Měl jsem auto
vyrobené takzvaně na koleni.
Továrním automobilům, které
u nás podporovala Škodovka aTatra Kopřivnice, jsem pochopitelně
nemohl konkurovat. Když jsem
postupně získal nějaké jméno
a zkušenosti, dostal jsem právě od
Škodovky propůjčené auto na určité závody.

Jezdil jste také i Formuli 1.
Asi jeden rok jsem mohl řídit Tatru
monoposta. V té době byly u nás
jen čtyři Tatry, dvě jezdili tovární
jezdci, dvě starší nám byly pro-

Dnes už naštěstí tolik
úmrtí na závodech není.
V té době jezdit automobilové závody bylo oproti současnosti mnohem
nebezpečnější. Dneska, když to
takzvaně ztratíte, jak se říká, když
závodník udělá chybu, vyjedete do
štěrku. Dříve se ale jezdilo po městských čtvrtích, takže závodník
občas chytl kandelábr, zeď nebo
cokoliv jiného. Už tehdy se sice
dosahovalo vyšších rychlostí přes
140 km/h, Tatra jela i 200 km/h, ale
jezdili jsme na tenkých galuskách,
tehdy neexistovaly široké pneumatiky, jak známe ze současných
závodů. Nebyly to ani speciální
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Profil
pneumatiky, ale obyčejné tržní, které jsme si dokonce nechávali vyrábět přímo na objednávku.V autech
nebyly žádné bezpečnostní pásy
a úpravy, lokty jsme měli z auta
vystrčené ven.

Jaký byl váš nejvážnější
úraz?
Mám na sobě asi 124 stehů. Jednou jsem se v Kanadě dokonce
převrátil a s autem udělal asi pětadvacet salt. Ale přežil jsem.

Kdy jste naposledy
závodil?
V padesáti letech jsem jel mistrovství Kanady, závod cestovních automobilů Sérii Honda Michelin. To už
ale bylo spíše ze zábavy. Jel jsem
mezi dvacetiletými kluky, byl jsem
mezi nimi úplný dědeček. Ze začátku ale ze mě měli strach. Ze sta
závodníků jsem dojel jako dvanáctý.

Bořivoj Obořil se narodil v Brně
v roce 1936. Je vystudovaným
automechanikem a technikem.
Živil se jako taxikář, instruktor
v autoškole, pracoval v brněnských uhelných skladech na
ředitelství jako technik a později také v Kanadě podnikal.
Začínal jezdit na motocyklu,
z kterého záhy přesedlal na
automobily. V 60. letech se jeho
jméno objevovalo pravidelně
na stránkách českých i zahraničních novin. Zúčastnil se
stovek mezinárodních automobilových závodů. K jeho brněnským úspěchům patří dvě
vítězství na závodech na
výstavišti a účast na Velké
ceně Československa v roce
1963 v Brně. Část života strávil
v Kanadě, kde jezdil závody
tzv. série různých automobilových značek. Žije v Brně.
Má dvojí občanství, české
a kanadské.

Tak to byl přece velký
úspěch.
Někde o tom novináři dokonce
psali. Byla to více méně jen taková
sranda, ne úspěch. Už jsem tolik
neriskoval jako mladí dvacetiletí
kluci.

Čím jste se živil?
Kdysi jsem začínal jako taxikář.
Po večerech jsem dodělával technickou školu. Na strojírenských
veletrzích, když byla příležitost,
jsem jezdíval také jako zkušební
řidič pro nějakou firmu. Později
jsem působil jako instruktor
v autoškole v Brně na Bratislavské ulici. Jako hlavní učitel jsem
měl pod sebou externí zaměstnance a několik tříd.

Co se vám v životě nejvíc
podařilo?
Nebyl jsem první vždycky. To
nejde. Jezdit mezi prvními deseti
je vždycky úspěch. V Brně jsem
dvakrát vyhrál závody na výstavišti, to byl tehdy u nás v této
oblasti nejpopulárnější závod. Jel
jsem také v roce 1963 Velkou cenu
Československa v Brně na Masarykově okruhu. Jeli jsme s upraveným továrním vozem proti
západním Němcům. Jenomže my
jsme jeli ve škodovce a Němci měli
porsche. Samozřejmě proti tomu
jsme neměli šanci, takže jsme
dojeli až za nimi. Jejich auta byla

Rozhovor

začne blikat a dojíždí mě, tak ujedu a uhnu mu, až já chci

S přítelem a prvním vyrobeným autem.

Bořivoj Obořil (napravo) s motocyklovým závodníkem
Frantou Šťastným (uprostřed).

Padesátiletý závodník.

Začátky na motocyklu.

neporovnatelně konstrukčně lepší. Museli jsme to dohánět třeba
technikou jízdy v zatáčkách nebo
odvahou. Naše výhoda byla
i v tom, že jsme to tady znali.

Získal jste v kanadském
Vancouveru smlouvu na
závody a nakonec jste tam
řadu let zůstal. Nyní tam
žijí vaši synové, vnuci
a pravnuci.
Od BMW jsem v Kanadě dostal
smlouvu, abych pro ně jezdil závody. Bylo to přes jednoho Čecha, který v Kanadě začal otvírat zastoupení bavoráka. Měl jsem dočasné
povolení pracovat v zahraničí.
Smlouvu jsem měl na rok 1969.
Ještě v roce 1968, těsně před příchodem Rusů, jsem jel jako druhý
jezdec Masarykův okruh. Ale
úspěch jsme neměli, auto nedojelo.
To se ale občas stane. Závod takového druhu je prostě souhra náhod,
snahy a kvality auta. Pak jsem se
vydal do Kanady a hned v 70. letech
jsem se tam oženil. Od naší republiky jsem dostal souhlas k trvalému
vystěhování. Svým způsobem jsem
měl štěstí, že jsem se poznal se

svojí budoucí ženou, rodačkou
z Vancouveru, díky které jsem mohl
v Kanadě oficiálně zůstat.V té době
totiž hodně známých sportovců
emigrovalo. Já jsem měl vystěhovalecký pas, takže jsem se domů
mohl normálně vracet, když jsem
dostal vízum.

Ve Vancouveru jste také
podnikal, jaké byly začátky?
Všechno, co jsme se ženou měli,
jsme prodali, dokonce jsme se
zadlužili, abychom si mohli koupit
benzínovou pumpu. Byl to risk.
Postupně jsme se začali rozjíždět
a zřídili dílnu, autoservis a prodejnu
aut. Dnes v podnikání pokračují
moji synové.

Nakonec jste se ale vrátil
zase do Brna.
V roce 1985 jsem se rozvedl,
z Kanady se odstěhoval. Začal
jsem do ČSSR jezdit za přáteli.
Vzhledem k tomu, že jsem měl
vystěhovalecký pas, tak to bylo
možné. Natrvalo jsem se do Brna
vrátil po roce 1995.

Kde jste byl v době
revoluce? Jak jste ji
prožíval?
To jsem byl naštěstí v Brně.Vzpomínal jsem na maminku, která říkala:
Všechno se to jednou změní. S těmito slovy ona dlouhé roky setrvávala, ale roku 1989 se nedožila.

Podařilo se vám
i v Kanadě získat si jméno
jako závodník?

Co se vám honilo hlavou,
když jste jezdil v závodním
autě?

I když jsem jezdil závody cestovních
automobilů, v Kanadě jsem se prosadil jako technik. Měl jsem zkušenosti
s evropskými automobily, což se hodilo. Navíc jsem platil, odvažuji se říct,
za odborníka na Wankelovy motory,
které vyráběla japonská Mazda. To
byla v té době velká novinka.

To je nádherný, neopakovatelný
a nepopsatelný požitek! To je lepší
než cokoli na světě. Jízda člověka
ale neuvěřitelně vyčerpá, je potřeba
se soustředit na každý moment
a pohyb.Ve starších dobách se auta
musela šetřit. Když závodník věděl,
že nemá naději, bylo rozumné se

držet zpátky. To se ale děje i dnes.

Když jsem si s vámi
domlouvala místo
rozhovoru, řekl jste, že
dnes už vzhledem ke
svému zdraví chodíte jen
tam, kam dojedete autem.
Jezdíte podle předpisů?
Mám sice malé a rychlé auto, ale
jezdím velmi opatrně a podle předpisů. Dožil jsem se tolik let a nehodlám se nechat na silnici zabít. Ale
tím, že mám rychlé auto, když za
mnou někdo začne blikat a dojíždí
mě, tak ujedu a uhnu mu, až já chci
(smích).
 (red)
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Inzerce

Starožitnosti
Starožitnosti

Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
zastávka Konopná (u hotelu Bílá růže, tr.: 9, 12)

IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: Nábytek • obrazy • rámy • hodiny • kapesní a náramkové
hodinky do r. v. 1970 • stříbrné příbory • české granáty • tabatěrky •
pudřenky • svícny • lustry • šperky • alpaku kombinovanou se sklem
• porcelánové figurky • veškeré sklo • bižuterii • světla • rádia •
gramofony • fotoaparáty • dalekohledy • hračky • divadla • betlémy
• vánoční ozdoby • vojenské věci, hudební nástroje • plakáty • knihy
• pohlednice • reklamní předměty a další

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367
po–čt: 11–16.30, pá: 11–15 • PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
Poskytování služeb
pro rodinu a domácnost

pŐedevším pro seniory
- nákup
- úklid atd...
- rehabilitaÿní tĚlocvik
- možnost i masáže
mob.: 775 628 000
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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)

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Brno-Žabovřesky,
Brno-Bohunice,
Brno-Starý Lískovec

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz

Inzerce
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Neúčelové půjčky bez

Máte-li dotaz ohledně životního prostředí
či ochrany přírody, obraťte se na nás

EKOPORADNA
REZEKVÍTKU
Kamenná 6, Brno
tel.: 543 216 483
poradna@rezekvitek.cz
www.rezekvitek.cz
Jsme tu pro vás:
pondělí, středa a čtvrtek
9–15 hod
Ekoporadna je součástí Sítě environmentálního poradenství v JMK, která je finančně podporována SFŽP, MŽP a JMK.
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www.noretrade.cz

Tel.: 543 215 724

NÁVRHY, PORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ,
MONTÁŽE, SPOTŘEBIČE, DŘEZY,
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, VESTAVNÉ SKŘÍNĚ,
BYTOVÝ NÁBYTEK, MATRACE A ROŠTY

/JINSJĄSđIgWJPUWT;FJGQp_Pl

Centrum komplexních služeb
pro rodinu a domácnost

tel.: 723 299 996
axa-axa@seznam.cz

Bez poplatku, Okamžité čerpání,
Bankovní úrok, Možnost předčasného splacení, ZDARMA pojištění
schopnosti splácet

 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

Po–Pá 10–17,
i dle domluvy

zajištění!!!

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

nová adresa poradců AXA:
Orlí 3, 602 00 Brno

Minská 109, Brno
tel.: 541 247 755, 602 933 328
po–pá 10–12 13–18
e-mail: nore@volny.cz

17
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Listopad 2010

Inzerce

Zlatnictví Jozepe pĢipravilo až 50% podzimní slevy

VÁNOČNÍ POBYT

FIREMNÍ
AKCE A
ŠKOLENÍ

- školící prostory pro 30, 50 a 100 osob.
- bazén, sauna, bowling, kulečník, stolní tenis
- vinárna s otevřeným krbem, restaurace s grilem, pískovcový sklep
- okolí vhodné pro celoroční turistiku – CHKO Žďárské vrchy

VEČÍRKY, SVATBY, OSLAVY
TĒšíme se na Vás v OD Tesco, Dornych 4, tel.: 542 212 809

Rychlá půjčka SNADNÁ PŮJČKA
až do 500 tis. Kč

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

“NOVINKA“

30–500 tis. Kč

DNES SCHVÁLÍME,
DNES VYPLATÍME!
nízké splátky

Tel.: 777 778 519

VÝHODNÉ POBYTY PRO SENIORY
ŠKOLY V PŘÍRODĚ A SPORTOVNÍ ODDÍLY
DÁRKOVÉ POUKAZY na ubytování a služby

www. hotelpodlesi.cz
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Boraê 89
Pošta Doubravník 592 61
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Neziskovky

Eliada a Dorea oslavily pět let v terénu benefičním koncertem
Střediska Slezské diakonie Eliada a Poradna rané péče Dorea
oslavila svých 5 let v terénu
benefičním koncertem.
Konal se ve středu 15. září v kavárně Trojka na nádvoří Domu pánů
z Kunštátu. Slavnostní atmosféru
celé benefiční akce podpořilo
a o skvělý kulturní zážitek se postaralo divadlo Facka a také
hudební skupiny Poletíme?, Nuck
Chorris Gang a Don Juan Disco.
„Akce proběhla velice úspěšně
vzhledem k organizaci i počtu
návštěvníků, kterých bylo kolem
stopadesáti. Celý koncert se uskutečnil na volném prostranství nádvoří, proto jsme se obávali nepřízně počasí. Navzdory dvěma
menším dešťovým přeháňkám se
však posluchači nerozutekli a zvesela tančili. Při
divadelním

představení (pohádka Pižďuchové), které probíhalo nejen na pódiu, ale i mezi diváky, se všichni dobře bavili,“ zhodnotila průběh akce
vedoucí střediska Eliada Martina
Tůmová. Benefiční koncert „5 let
v terénu“ měl za úkol nejen oslavit
kulaté výročí, ale také podpořit
potřebné. Částka získaná na
vstupném se díky dalším darům
vyšplhala až na 30 947 korun. Po
odečtení nezbytných nákladů na
koncert zbyla částka 25 931 korun.
Tento čistý výtěžek z akce Nadace
Divoké husy zdvojnásobí na částku 51 862 korun. „Finanční prostředky budou použity na nákup
speciálních pomůcek pro klienty
střediska Eliada a Poradny rané
péče Dorea,“ představil využití
peněz získaných benefiční akcí
Jan Valer, vedoucí sekce Brno
Slezské diakonie. Celou akci slovem provázel moderátor Lukáš
Typlt, zvučení zajistil Dušan Souček a na organizaci se podíleli

a zdarma vypomáhali také osvětlovač Petr Valihrach a produkční
kafé 3ka Pavel Baďura. Svou podporou přispěli i Dům umění Města
Brna, Metropolis, městská část
Brno-střed a další dobrovolní
fanoušci. Slezská diakonie již pět
let poskytuje rodinám s dětmi
s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením z Brna a okolí
sociální služby. Původní centrum
denních služeb Eliada zahájilo svoji činnost v červnu 2005. Od počát-

ku byla poskytována respitní péče,
osobní asistence a raná péče
terénní a ambulantní formou.
V únoru 2009 došlo k rozdělení
střediska Eliada a vznikla i samostatná Poradna rané péče Dorea.
Střediska nadále poskytují osobní
asistenci, odlehčovací služby
a ranou péči, zapůjčování speciálních pomůcek a odborných knih.
Dále organizují nejrůznější volnočasové aktivity.

(red)

Persefona bezplatně pomáhá a radí obětem domácího násilí
Domácí násilí je častým jevem.
Sama oběť i okolí mají často
strach tento trestný čin nahlásit. V souvislosti s tímto tématem pořádá 1. prosince Persefona benefiční akci.
Od sousedů slyším často křik, ale
nechci se do něčeho zaplést. Do
této věty lze shrnout obavy, které
se týkají jednak nejistoty, jak může
cizí a někdy i blízký člověk pomoci
v situaci domácího násilí, a dále
nejistoty zda je možné rozpoznat
násilí od konfliktu. S těmito obavami se setkávají pracovnice Persefony poměrně často na přednáškách a besedách, které
sdružení pořádá v rámci aktivit
v oblasti prevence domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. „Výzkumy i praxe poukazují na silně zakořeněné
pochybnosti, zda je možné domácí násilí dobře identifikovat,
a s nimi související bezradnost,
jak se tváří v tvář domácímu násilí
zachovat. Proto se snažíme
odbornou i laickou veřejnost informovat o tom, jak postupovat.
Pokud nechceme být lhostejní
vůči domácímu násilí, kterého si

všimneme, nabízí se nám řada
možností, jak jednat – a to od
porady ve specializovaném zařízení, kterých je v Brně několik, až
po přímou podporu dané osoby
či jejího okolí. Pro oběť obecně
může být užitečné a velmi důležité, když jí někdo projeví pozornost a citlivě se zeptá, zda nepotřebuje pomoc, i kdyby ji v dané
chvíli nevyužila,“ vysvětlila
Mgr. Jitka Čechová, ředitelka
a psycholožka Persefony o. s.
Oběti se totiž za násilí často stydí,
schovávají ho před okolím a minimalizují jeho dopady. „Tím, že projevíte upřímný zájem o člověka,
můžete pomoci nastartovat proces řešení jeho situace. Pojmenování problému a nasměrování
k jeho řešení může pomoci cyklus
násilí zastavit,“ dodala Čechová.
Podle ní neexistuje jediný recept,
jak postupovat v případě podezření na domácí násilí. Například
je možné se s obětí domluvit na
nějaké signály, kterými dá najevo,
že je v nebezpečí a druhý zavolá
pomoc. Je lepší se vyhnout přímé
konfrontaci s agresorem a v případě nebezpečí volat policii.
Zákeřnost tohoto patologického

jevu spočívá také v tom, že se po
čase oběť izoluje a je i agresorem
izolována od okolí, v takové situaci
přetrhává všechny sociální vazby
a zůstává se svým problémem
sama. Pak už si sama nemusí
umět poradit, anebo si myslí, že
z této situace už není východisko.
„Trestný čin ,domácí násilí‘ český
právní řád nezná, toto jednání se
však zahrnuje pod skutkovou podstatu trestného činu týrání osoby
žijící ve společném obydlí,“ objasnila Mgr. Hana Jandová, právnička Persefony o. s. Jednání, které
je označováno jako domácí násilí,
ale může naplňovat i znaky jiných
trestných činů jako např. ublížení
na zdraví, omezování osobní svobody, vydírání, znásilnění atd.
Občanské sdružení Persefona
poskytuje bezplatné poradenství
obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Dalšími organizacemi zabývající se
touto problematikou jsou například Intervenční centrum, azylové
domy, občanské poradny. Persefona poskytuje registrovanou službu odborného sociálního poradenství obětem domácího násilí.
Primárně nepracuje tedy s rodi-

nou nebo partnerskou dvojicí.
Pomáhá vždy konkrétnímu člověku s konkrétním problémem. Nikdy nenutí k rozvodu, podání
trestního oznámení či k jiným
striktním řešením. „Jsme tu od
toho, abychom vytvořili bezpečný
prostor pro klienta, aby se ve své
situaci zorientoval a rozhodl se
pro to řešení, které mu bude vyhovovat a hlavně, které on sám unese a zvládne ve své situaci podstoupit. V případě, že existují jiné
formy pomoci klientovi, odkazujeme ho na další instituce či organizace, například do manželské
a rodinné poradny, na příslušný
sociální odbor, pomůžeme vyhledat odbornou lékařskou pomoc,“
zdůraznila projektová manažerka
Persefony Julija Křivská Prejsová.
Klienty Persefony nejsou jenom
ženy, řešící své problémy s partnery. Jsou to i muži, senioři anebo
zdravotně postižení. Více na tel.:
545 245 996, 737 834 345,
domacinasili@persefona.cz,
www.persefona.cz nebo na
benefiční akci Jana Pere, kterou
Persefona pořádá 1. prosince
v kavárně Trojka.

(red)
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Neziskovky

Muzeum romské kultury láká návštěvníky na kulturu, vzdělání i bádání
Muzeum romské kultury je
místo, kde si na své přijdou
milovníci výtvarného umění
i návštěvníci, kteří se zajímají
o rozličné kultury. Je to také
místo, kde se nebudou nudit
ani dospělí návštěvníci, ani
rodiny s dětmi.
Víte, proč se novorozeným dětem
v romských rodinách váže na ruku
červená stužka? Proč není muže
nad kováře? Proč je romská vlajka
modro-zelená? A víte, jak se dělají
pravé marikľa neboli bramborové
placky? Přijďte najít odpověď na
všechny tyto otázky, poslechnout
si přitom ukázky z tradičních romských písní a dozvědět se něco
více o této stále skoro neznámé
kultuře. Do podzimní sezóny
vstoupilo muzeum hned se dvěma

novými výstavami. Výstava Bylo,
nebylo… (Kaj sas, kaj nasas, guleja bachtaleja…) zavede návštěvníky do světa romských pohádek,
kde se magické světy diamantových chlapců a dívek se sluncem
na čele a hvězdami na rameni
setkávají se současností, kde
princezna „září jako dvoustovka
žárovka“. Druhou výstavou tohoto
podzimu je výstava fotografií
romisty Lukáše Houdka, která pod
názvem D/ROMové návštěvníky
seznamuje s indickou kastou
dómů, nejbližšími příbuznými
evropských Romů v Indii. Muzeum
romské kultury je součástí brněnské kulturní scény již od roku
1991. Od roku 2005 je státní příspěvkovou organizací. Kromě
dočasných výstav je zde ke zhlédnutí také stálá expozice Příběh

Klub Za rohem pořádá kroužky
V listopadu otevře Centrum
sociální rehabilitace aktivitu,
klub Za rohem.
Klub je určen nejen pro současné
klienty Centra sociální rehabilitace, ale i pro ty, pro které vzhledem
k jejich situaci nejsou současné
aktivity vyhovující či dostačující.
Po úvodní informační schůzce
s pracovníkem klubu se mohou
zájemci účastnit jednotlivých
setkání, která se budou odehrávat
v klubové místnosti v prostorách
Ligy vozíčkářů, na Bzenecké ul. 23
v Brně-Vinohradech. Na Labužníkově středě (středa 9.00–12.00
hodin) se klienti naučí vařit pokrmy
v bezbariérově upravené kuchyni
a dozví se víc o vaření, zdravém
životním stylu a hospodaření.

V Tvořivce (úterý 14.00–17.00
hodin) si mohou vyzkoušet výtvarné techniky, řemesla a práci
s různými materiály. V bloku Kudy
kam, aneb vím si rady (čtvrtek
14.00–17.00 hodin) se klient naučí
samostatně orientovat v běžných
životních situacích, ve svých právech a povinnostech a naučí se
pracovat s potřebnými informacemi. Hlavolamky (pátek 9.00–12.00
hodin) nabízí příležitost protrénovat a vylepšit si svou paměť,
pozornost, vyjadřovací schopnosti
apod. Jednou měsíčně se pak
všichni setkají na neformálním
posezení u kávy či dobrého čaje.
Více informací na 777 010 334,
537 021 485 a veronika.koudelova@ligavozic.cz.
 Bc. Veronika Koudelová, DiS.

Romů, kde je v současné době
otevřena etapa od roku 1939 do
roku 2005. Činností muzea ale
není jen sbírkotvorná a výstavní
činnost. Lektorské oddělení nabízí
školám širokou škálu programů,

knihovna pak nabízí zázemí pro
badatele a zájemce o romskou
a romistickou literaturu v Čechách.
Každou první neděli v měsíci má
muzeum vstup zdarma.

(red)

Bezplatný kurz nezaměstnaným
poradí, jak si najít práci
Občanské sdružení Agapo
pořádá v termínu od 23. listopadu do 9. prosince pro lidi
se zdravotním a sociálním
znevýhodněním bezplatný
JOB klub.
Jde o motivačně-vzdělávací
kurz, který se snaží zájemce
naučit základní dovednosti
potřebné k nalezení práce.
Například jak hledat pracovní
nabídky, jak odpovídat na inzeráty, jak napsat průvodní dopis,
životopis, jak komunikovat se
zaměstnavateli a mnohé další.
Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstná-

váním a ukázky práce na PC.
Kurz je ukončen získáním certifikátu. JOB klub se skládá ze
šesti lekcí, které se konají v úterý
a ve čtvrtek po dobu tří týdnů,
vždy od 9.00 do 14.00 hodin. Za
celý cyklus se probere vše
potřebné tak, aby se účastníkům
dařilo snáze uplatnit na otevřeném trhu práce. Skupina účastníků je tvořena osmi až deseti
lidmi. Informace o JOB klubu
lze získat přímo v občanském
sdružení Agapo na ulici Cejl 68
nebo na telefonních číslech:
541 210 549, 608 605 240.


(red)

Nový dětský koutek pomůže rodičům při běžném denním zařizování
Lužánky – středisko volného
času otevřelo dětský koutek
v centru Brna na ulici Novobranská 4, kousek od Měnínské
brány.
Každý všední den je otevřen od
8.00 do 14.00 hodin odpoledne
a je určen pro děti od dvou do pěti
let. Maximální délka pobytu je čtyři
hodiny. Za dvě hodiny hlídání
zaplatí rodiče dvacet korun a za
každou další započatou hodinu

dalších 20 Kč. První návštěva je
zdarma. „Dětský koutek je určen
jen pro občasné hlídaní dětí, pro
rodiče, kteří potřebují pravidelné
hlídání provozují Lužánky – středisko volného času na 13 místech
v Brně Macešku, což je nejrozsáhlejší síť mikroškolek pro předškolní děti v Brně a okolí. Tématicky zaměřený program obsahuje
pohybové cvičení, hudební a výtvarnou činnost a tyto aktivity
budeme s dětmi pod vedením lek-
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torek provádět i v Dětském koutku,“ vysvětlila koordinátorka celého projektu Renata Veselá. Cena
za hlídání je minimální díky tomu,
že Projekt dětského koutku je
součástí programu Evropské
unie, který podporuje návrat rodičů do zaměstnání po mateřské
dovolené a tento projekt bude
trvat do konce července 2011.
Pokud o něj bude zájem, Lužánky
– středisko volného času v něm
budou pokračovat i nadále, ten-

tokrát ale jako s komerční nabídkou. Pobyt v koutku je možno
rezervovat na tel. č. 725 444 012.
Nevyužitá rezervace propadá po
10 minutách od nahlášené hodiny. Děti by měly mít svačinu,
podepsané pití v uzavíratelné lahvi, přezůvky, popřípadě náhradní
oblečení. Více na 725 373 989,
rasha@luzanky.cz, www.luzanky.cz/esf.


(red)

Rozhovor

Barbora Černošková: Vážím si těch, kteří něco dokázali a nedávají to znát
Usměvavou Barboru Černoškovou jsme měli možnost vidět
nedávno jako reportérku jubilejního 120. ročníku Velké Pardubické České pojišťovny
anebo při uvádění zahájení
Mistrovství světa basketbalistek, které po 43 letech hostila
Česká republika a kde nakonec
domácí reprezentace vybojovala senzační stříbrné medaile.
Pravidelně se teď také objevuje
jako moderátorka sportovní
části Událostí v regionech, které vysílá brněnské studio České televize.

Co vás vedlo k tomu, že
jste svoje plány věnovat
se po tři roky výhradně
rodině přehodnotila?
Vyplynulo to ze situace. Pořád se
sice věnuji hlavně dceři Elence,
ale když se naskytne zajímavá
nabídka, je mi líto odmítnout.
Zahájení mistrovství světa v basketu byla srdeční záležitost. Můj
manžel je basketbalista (bývalý
reprezentant Jiří Černošek, pozn.
red.) a organizátoři na tuhle strunu zahráli. Ale byla to čest, přece
neodmítnu přímý přenos, který se
vysílá do 140 zemí světa.

Pozdravit každou z dvaceti
delegací jejím rodným
jazykem, to byl váš
nápad?
Ale ušila jsem si na sebe pěknou
boudu. Za pomocí rodiny a kamarádů jsem zvládla sedm z deseti
jazyků, ale problém byl s japonštinou, korejštinou a čínštinou.
Pravda je, že i brazilská výslovnost portugalštiny nebyla nic moc.
Nakonec jsem právě tenhle
pozdrav zvládla až dvě hodiny
před přenosem, když jedna z členek štábu zjistila výslovnost od
kamarádky. Ale myslím, že to
mělo úspěch a vždycky jsem
z pódia cítila, jak se před pozdravem publikum ztišilo.

Zahájení mistrovství světa
basketbalistek bylo
v Brně, kde trvale žijete,
ale co ta Velká
Pardubická? To se vám
chtělo s dcerkou
cestovat?
Vlastně jsme ani nemusely cestovat víc než obvykle. Manžel totiž
tuto sezónu hraje za Pardubice.
Možná i proto mě z Prahy kolega
Marek Svačina oslovil. Měla jsem
z toho velkou radost, poprvé se
vysílalo šest hodin, z toho tři hodiny na ČT1 a tři na ČT4. Člověk
nevidí na vlastní oči sedmé vítězství Josefa Váni každý den. Bylo
skvělé být součástí takového projektu, divákům se vysílání líbilo.

Kdo vám hlídá dceru, když
pracujete?
Podle toho, v jakém městě tu práci
mám. Většinou si to naplánuji tak,
že hlídá manžel. Jsme skvěle
sehraný tým. Z Velké pardubické
jsem se letos vrátila pět minut po
půl šesté večer, před domem
jsme si předali s manželem malou
a on běžel na trénink, který mu
začínal v šest. Naštěstí je závodiště, náš pardubický byt i tréninková hala blízko sebe. Ale není to
vždycky tak jednoduché. Jako
profesionálnímu sportovci se mu
často mění plán, a tak musím
vymýšlet náhradní varianty. Doma
v Brně pomůžou rodiče nebo
kamarádi a dokonce jsme zavolali
už párkrát paní na hlídání. Do Pardubic jednou přijela z Brna hlídat
i moje mladší sestra. A díky tomu,
že Jirka s basketem procestoval
celou republiku, mám skoro všude možnost zavolat někomu blízkému. Ale takhle to vypadá, že
pořád jen pracuji, ale je to naopak.
Jsem pořád s Elenkou a výjimečně jdu do práce.

A až budou dceři tři roky,
plánujete návrat do
Branek, bodů, vteřin? Ty
se vysílají pro změnu
z Prahy.
Jak se říká, když chcete rozesmát
Boha, řekněte mu o svých plánech. Takže já radši nic moc
neplánuji, ale dost mě překvapuje,
že právě v téhle době přichází
tolik nabídek. V prosinci budu
sekundovat Petru Vichnarovi při

Profil
vyhlášení nejlepšího českého
tenisty Zlatý kanár, kam se sjíždí
celá naše špička a účastní se
i řada osobností společenského
života. Mám ráda setkání přesahující sportovní oblast. Proto se
už teď těším třeba na další Koncert lidí dobré vůle na Velehradu
a na společné moderování s „básníkem“ Pavlem Křížem. Moderovat budu také galavečer České
ručičky, kde se vyhlašují vítězové
vybraných učňovských soutěží.

Barbora Černošková se narodila jako Koudelková 12. března 1982 v Brně. Je absolventkou Gymnázia Matyáše
Lercha a v roce 2004 získala
titul bakaláře na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity
v Brně v oboru historie-filozofie. Od roku 2007 je nositelkou
titulu Mgr. K jejím největším
úspěchům jako aktivní sportovkyně patří 9. místo na
Mistrovství světa juniorek
v synchronizovaném plavání
v Kolumbii v roce 1999 (duo
společně s Kateřinou Kudelovou, trenérka Hana Rozumková) a třináct titulů mistryně
České republiky v kategorie
sólo, duo a tým od mladších
žákyň až po ženy. Se synchronizovaným plavání skončila
v roce 2001. V roce 2003
nastoupila jako externí redaktorka Redakce sportu ČT Brno
a od 1. října 2007 je redaktorkou Redakce sportu České
televize v Praze. Známá je
nejen z vysílání Branek, bodů,
vteřin, ale i dalších televizních
pořadů. S manželem Jiřím má
roční dceru Elenu.

Při své práci potkáváte
spoustu zajímavých lidí.
Jakých si nejvíce vážíte?
Vážím si těch, kteří něco dokázali
a nedávají to najevo. Na zmíněném galavečeru České ručičky
jsem se v brněnském Divadle
Reduta potkala s Jaroslavem
Uhlířem. Bylo velmi příjemné pracovat s člověkem, jehož písničky
jsem si zpívala jako malá holka
a teď je zpívám své dceři. Přesvědčila jsem se, že je to milý člověk, kterého těší dělat lidem
radost.

Společně s manželem jste
patrony občanského
sdružení Handisport, jak
jste se k tomuhle projektu
dostali?
Přes kamarádku a kolegyni Alici
Tejkalovou, která v roce 2005
založila první zpravodajský server
o sportu handicapovaných a dodnes ho vede. Oslovila nás a rádi
jsme přijali. Máme mezi handicapovanými sportovci hodně kamarádů. Můj manžel třeba svědčil na

svatbě Martinu Němcovi, paralympijskému vítězi a světovému
rekordmanovi v atletice. Ale je
fakt, že občas ve srandě říká, že
nás Alice oslovila jen proto, že je
pořád zraněný a když se ráno probudí, sotva chodí.


Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl
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Mohlo by se hodit

EKOLAMP podporuje vánoční strom a nabádá lidi k recyklaci zářivek
Vánoční strom v městské části
Brno-střed má již druhým rokem svého ekologického partnera, neziskovou společnost
EKOLAMP, která se dlouhodobě věnuje zpětnému odběru
a recyklaci osvětlovacích zařízení.
Její vánoční informační kampaně
mají přesvědčit běžné spotřebitele, že nefunkční úsporné či lineární zářivky mají být odevzdávány k recyklaci, protože obsahují
malé množství rtuti.
Za uplynulý rok bylo pro tento účel
v Brně vytvořeno 30 nových sběrných míst, kam občané mohou
zářivky odnést.
Aktuální informace o jejich umístění a otevírací době jsou k dispozici na webové stránce www.ekolamp.cz/msn.
Nová síť malých sběrných nádob
se začala budovat od září loňského roku zejména v obchodech,
na úřadech, ve školách či ve firmách.
K dnešnímu dni bylo v Česku
instalováno bezmála tisíc malých
sběrných nádob a povědomí
o jejich existenci a poslání má dle
průzkumu agentury Markent
téměř třetina domácností.

„Snaha přiblížit sběrnou síť
domácnostem je hlavním trendem zpětného odběru malých
elektrozařízení.
Čím větší aglomerace, tím kratší
vzdálenosti, kam jsou lidé ochotni
s nefunkční zářivkou jít,“ vysvětluje důvody vzniku unikátní sběrné sítě Alexandr Hanousek, jednatel společnosti EKOLAMP.
Sběrné dvory jsou pro odevzdání
malé zářivky pro občany daleko
a mobilní sběry probíhají jen
někde a jen občas.
Podle výzkumů je tak vhodnější
zřizovat stacionární místa zpětného odběru tam, kam jsou lidé
zvyklí chodit i za jiným účelem.
Malá sběrná nádoba je určena
pro zpětný odběr úsporných kompaktních zářivek, výbojek, lineárních zářivek do délky 40 cm a světelných zdrojů obsahujících LED
diody.
EKOLAMP dodává sběrné nádoby včetně dalších materiálů
potřebných ke zřízení sběrného
místa zcela zdarma a nabízí navíc
i různé motivační finanční bonusy.


(red)

Informujeme

Informační kampaň: Domov je doma aneb
co všechno nevíte o rané péči
V době od 22. do 28. listopadu bude v celé
České republice probíhat informační kampaň Týden rané péče.
V tomto období se mohou zájemci častěji
než jindy setkat s informacemi o zajímavé
sociální službě.
• Raná péče je určena rodinám nebo osobám, které se starají o malé dítě se závažnějším zdravotním postižením.
• Raná péče je sociální služba, za kterou
nemusí rodina nikam dojíždět – pracovníci
jezdí k rodině domů.
• Raná péče podporuje rodinu v rozhodnutí
vychovávat své dítě doma – nabízí k tomu
rodičům podporu odbornou i lidskou.

• Raná péče je služba, kterou si rodina neplatí – poskytovatel na ni získává finanční prostředky z různých zdrojů (dotace, granty,
dary atd.).
• Raná péče má v naší republice již dvacetiletou tradici, rodinám jsou k dispozici
vyškolení odborníci – poradci rané péče.
Více podrobností a informací podá 23. listopadu Středisko rané péče na Nerudově 7
v Brně, které bude mít otevřené dveře a pracovníci budou ochotní odpovědět na všechny
otázky. Informace jsou také na www.ranapece.cz.


(red)

Brněnské teplárenství
slaví 80 let
Při příležitosti oslav 80letého výročí
brněnského teplárenství se budou
začátkem prosince konat dny otevřených dveří.
Následující provozovny budou pro veřejnost otevřeny 3. prosince od 12.00 do
18.00 hodin a dne 4. prosince od 9.00 do
14.00 hodin:
Špitálka, Špitálka 6, Brno
Červený mlýn, Cimburkova 2, Brno
Brno-sever, Obřanská 60, Brno
Staré Brno, Rybářská 4, Brno
Kamenný vrch, Svážná 27, Brno
Bystrc, Teyschlova 33, Brno
Podrobnější informace
na www.tepl-brno.cz.


(red)
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Vilám Čech, Moravy a Slezska se věnuje nová publikace

Novou publikaci, kterou také
podpořila radnice městské části
Brno-střed, doprovází do konce
listopadu výstava v Národní
technické knihovně v Praze.
Brněnské a jihomoravské vily
představil profesor Jan Sedlák.
Kniha Slavné vily Čech, Moravy
a Slezska přináší 120 příkladů nejslavnějších vilových staveb a rodinných domů z Čech, Moravy a Slezska, líčí jejich vznik a následné
osudy i jejich současný stav v rozpětí dlouhého období od XIX. století
až po současnost. Editory publikace

jsou profesor Pavel Zatloukal a profesor Vladimír Šlapeta. Každé ze
staveb je věnováno samostatné
heslo, doprovázené archivními fotografiemi, plánky i snímky jejich současného stavu. Publikace obsahuje
také vycházkové okruhy po uvedených vilách s mapou, díky nimž se
čtenář může snadněji zorientovat
v daných oblastech.V rámci výstavy
se také konají dny jednotlivých krajů
a měst, které rozšíří představy
a povědomí o architektuře a tradicích částí České republiky. Dny
Jihomoravského kraje proběhly 20.
a 21. října a promluvil na nich pro-

fesor Jan Sedlák.Završením rozsáhlého projektu Slavné vily Čech,
Moravy a Slezska bude mezinárodní seminář Dům včera a dnes, který
uzavře dlouholetou badatelskou
práci o vilové architektuře, z níž
postupně vznikaly publikace
o architektuře rodinného bydlení
všech 13 krajů ČR, Brna a Prahy.
V souvislosti se seminářem byla
oslovena řada odborníků z Čech
i ze zahraničí. Seminář by měl reagovat na specifika architektury,
veřejného prostoru a historických
tradic prostoru střední Evropy a formulovat jasný teoretický názor

o stavu a vývoji architektury individuálního bydlení tohoto celku. Jeho
cílem je vytvořit na mezinárodní
úrovni laboratorní prostředí pro tvorbu ideového konceptu uplatnitelného individuálního bydlení.Tématem
bude architektura, design, dějiny
a teorie vizuálního umění s přesahy
do současnosti.

(red)

Projekt

podpořila

Knihovna Jiřího Mahena zvítězila v nové soutěži hned dvakrát
V prvním ročníku soutěží, které
nově vyhlásil Svaz knihovních
a informačních pracovníků
(SKIP), Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) obsadila dvakrát druhé místo.
V soutěži o nejlepší městskou
knihovnu roku 2010 skončila KJM
v kategorii měst nad 40 tisíc oby-

vatel jako druhá nejlepší, hned za
Knihovnou města Ostravy. Ocenění kromě prestiže mezi ostatními knihovnami přináší výhercům také finanční odměnu.
Druhá soutěž nazvaná MARK
(Mladý Atraktivní Rozumný
Knihovník/Knihovnice, též Moudrý Aktivní Rozkvétající Knihovník/Knihovnice) se zaměřila na

jednotlivé pracovníky či pracovnice a studenty oboru knihovnictví
ve věku do 35 let. Cílem soutěže
bylo podpořit mimořádné tvůrčí
aktivity knihovníků či studentů
knihovnictví a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru
v daném kalendářním roce. Za
KJM byla nominována vedoucí
Dětské knihovny Bc. Helena

Selucká pro svůj kreativní a inspirativní přístup k práci v knihovně,
zejména s dětmi. Obsadila taktéž
druhé místo a získala zajímavou
finanční odměnu. KJM si cen velmi váží a jsou pro ni motivací
i energií do další činnosti.

Mgr. Lucie Anderová,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

S návratem do práce po mateřské pomáhá projekt Aktivní rodina
Tématu návratu do práce po
mateřské nebo rodičovské
dovolené se již rok úspěšně
věnuje bezplatný projekt Aktivní
rodina financovaný z ESF. Nové
skupiny začínají v listopadu.
Mateřská dovolená bývá dlouhou odmlkou od pracovního
procesu. Je to čas, kdy se rodiče naplno věnují rodině a nezbývá jim moc prostoru na jiné
aktivity. O to těžší je potom návrat do práce. Desítky maminek
a tatínků si již vyzkoušely výběrové řízení, pracovní pohovor,

dozvěděly se tipy a rady, jak sladit pracovní a rodinný život.
Nyní projekt pokračuje s dalšími
zájemci. V brněnských Černovicích se mohou vždy jedno dopoledne týdně setkat a vyměnit
si zkušenosti s dalšími účastníky s podobnými zájmy a starostmi. O hlídání dětí bude
postaráno. Nové skupiny poběží
od listopadu a potom od ledna.
Podrobnější rozpis a systém přihlašování bude uveřejněn na
www.aktivni-rodina.cz nebo na
545 234 698, 777 668 476
a marakova@motivp.cz. Projekt
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je určen maminkám a tatínkům
na RD/MD v JMK, kteří po rodičovské dovolené plánují znovu
nástup do zaměstnání. Může
pro ně být velmi přínosný proto,
že to, co se v něm naučí, jim pomůže sladit rodinný a pracovní
život a v neposlední řadě také
zvládnout úspěšně výběrové
řízení. Nejde v nich jen o jednostranné školení lektory – účastníci si mohou vyzkoušet situace,
které jsou používány v reálných
výběrových řízeních, natrénovat
vyučované dovednosti. Velmi
cennou součástí setkání je sdí-

lení zkušeností, nejen s lektory,
ale i s ostatními účastníky. Díky
tomu navíc mohou získat velmi
cenné aktuální informace a kontakty. Tento projekt je pro rodiče
zcela zdarma a je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR. Je organizován do sedmi dopoledních kurzů v Brně-Černovicích,
vždy stejný den v sedmi po
sobě následujících týdnech.
Každé setkání má jiné téma.

(red)

Kultura

Mezinárodní festival Janáček Brno podruhé uctí slavného skladatele

Druhý ročník mezinárodního
festivalu Janáček Brno 2010
rozezní Brno od 16. do 28. listopadu.
Mezinárodní festival Janáček Brno
patří mezi nově etablované kulturní akce, jež se snaží zaplnit bílá
místa v tuzemské festivalové
nabídce. Základní myšlenka je
zviditelnit Brno na mapě Evropy
podobným způsobem jako je tomu
například ve spojení Mozart –
Salzburg, popřípadě Wagner –
Bayreuth a využít tak alespoň částečně potenciálu, jenž značka
Janáček Brno přináší. Festival je
koncipován jako bienále. Hlavní

těžiště dramaturgie spočívá v uvedení díla Leoše Janáčka s důrazem na jevištní tvorbu. Zatímco
prvnímu ročníku připadl především úkol etablovat se v tuzemské
festivalové nabídce, poslání tohoto
ročníku spočívá v uspokojení
enormního zájmu publika o osobnost Leoše Janáčka, zaměření se
na import zahraničních návštěvníků a s ním spojené rozšíření dramaturgie o nadstandardní projekty.
Vedle skutečnosti, že se program
rozšíří o originální řadu matiné,
představuje novum uvedení činoherních a baletních představení
a příprava zajímavého studentského projektu. Festival Janáček Brno

se pokouší světově uznávaného
skladatele importovat zpět do místa, kde strávil většinu života
a vytvořil podstatnou část svého
uměleckého díla. Celkem se
mohou návštěvníci těšit na více
než tři desítky pořadů, zahrnujících
širokou škálu žánrů od opery
a činohry, přes recitály a hudební
večery až po čtení a site-specific
projekty či workshopy pro studenty.
Pestrý program čítá dva zahraniční
(Rusko, Německo) a rovněž také
domácí operní soubory, jako je
Národní divadlo Brno, Národní
divadlo v Praze a Národní divadlo
Moravskoslezské v Ostravě.
V rámci letošního ročníku zazní

dvě světové premiéry původních
Janáčkových oper v produkci opery Národního divadla Brno – Výlet
pana Broučka na Měsíc (původní
verze z roku 1917) a Šárka (původní verze z roku 1887). Předprodej
vstupenek v Národním divadle
Brno, Student Agency, Filharmonie Brno, více na stránkách
www.janacek-brno.cz. Vysokoškolští studenti do 26 let mají vstupenku půl hodiny před představením za 50 Kč, děti, studenti
a senioři platí poloviční vstupné.
Při zakoupení tří představení má
divák čtvrtou vstupenku dle vlastního výběru zdarma.

(red)

Program druhého ročníku festivalu Janáček Brno 2010
16. 11. | 19.00 preview | opera – Mahenovo divadlo
Leoš Janáček| Věc Makropulos –Moskevské hudební divadlo „Helikon-Opera“ Dmitry Bertmana
17. 11. | 16.00 oficiální zahájení festivalu | komorní koncert
Nová radnice – Leoš Janáček | Říkadla – Komorní opera
Hudební fakulty JAMU v Brně
17. 11. | 19.00 slavnostní zahájení festivalu | balet | opera –Janáčkovo divadlo
Leoš Janáček | Sinfonietta | balet
Leoš Janáček | Výlet pana Broučka do Měsíce | opera (festivalová předpremiéra původní verze z roku 1917) – Národní
divadlo Brno – Sinfonietta
18. 11. | 16.00 vernisáž – Janáčkovo divadlo (foyer)
Leoš Janáček – portrétní fotografie
18. 11. | 19.00 přednáška | komorní koncert
Starobrněnský klášter – Výběr archivních skladeb z dob
Janáčkových studií –Ken Shifrin aPosaune Voce Trio s hosty
18. 11. | 19.00 činohra – Mahenovo divadlo
Karel Čapek | Věc Makropulos – Klicperovo divadlo
18. 11. | 19.00 scénický projekt – Divadlo Barka
Leoš Janáček| Říkadla, Mládí, Zápisník zmizelého –Komorní opera Hudební fakulty JAMU v Brně
19. 11. | 19.00 balet | opera – Janáčkovo divadlo
Leoš Janáček | Sinfonietta | balet
Leoš Janáček | Výlet pana Broučka do Měsíce | opera

Projekt

podporuje

20. 11. | 10.00 matiné – Památník Leoše Janáčka
Výběr z Janáčkových klavírních skladeb
20. 11. | 15.00 komorní opera o L. Janáčkovi a H. Cowellovi
Janáčkovo divadlo (foyer)
Ivo Medek, Alois Piňos, Miloš Štědroň | Věc Cage aneb
Anály avantgardy dokořán – Ensemble Opera Diversa
20. 11. | 17.00 komorní opera o L. Janáčkovi a H. Cowellovi
Janáčkovo divadlo (foyer)
Ivo Medek, Alois Piňos, Miloš Štědroň | Věc Cage aneb
Anály avantgardy dokořán – Ensemble Opera Diversa
20. 11. | 19.00 alternativní koncert
Divadlo Reduta – Moravská lidová poezie v jazzovém hávu
Mozartův sál – Zuzana Lapčíková kvintet
20. 11. | 19.00 scénický projekt – Divadlo Barka
Leoš Janáček| Říkadla, Mládí, Zápisník zmizelého –Komorní opera Hudební fakulty JAMU v Brně
21. 11. | 10.00 matiné – aula HF JAMU
Quartetto gi gioia (vítěz Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka)
Bohuslav Martinů | Smyčcový kvartet č. 7 „Concerto da camera“
Leoš Janáček | Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
21. 11. | 16.00 duchovní koncert – Bazilika na Starém Brně
Leoš Janáček | Otčenáš, Hospodine!
Arnold Schönberg | Ten, který přežil Varšavu – Pražský filharmonický sbor
21. 11. | 19.00 multimediální projekt – Janáčkovo divadlo (foyer)
Pocta atonalitě a abstrakci | Tři skladby pro klavír op. 11 |
Druhý smyčcový kvartet fis-moll | Pět písní op. 2
a op. 6 | První smyčcový kvartet
22. 11. | 15.00 hudební beseda – aula HF JAMU
Iva Bittová
22. 11. | 19.00 alternativní koncert – Besední dům
Leoš Janáček| Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“

Leoš Janáček | Moravská lidová poezie v písních, výběr
Iva Bittová improvizace
Iva Bittová | Crying Epilog
Pavel Fischer | Smyčcový kvartet „Morava“
Iva Bittová | Déšť
Iva Bittová | 2 věty z Cory
Iva Bittová
Škampovo kvarteto
23. 11. | 19.00 opera – Janáčkovo divadlo
Leoš Janáček | Káťa Kabanová – Národní divadlo
24. 11. | 19.00 komorní koncert
Divadlo Reduta – Leoš Janáček | Kreutzerova sonáta
Mozartův sál – Erwin Schulhoff | Smyčcový kvartet No. 1 |
Felix Mendelssohn-Bartholdy| Smyčcový kvartet f moll op.
80 | Henschel Quartett
25. 11. | 10.00 workshop – aula HF JAMU
Roland Pöntinen (klavír)
25. 11. | 19.00 komorní koncert
Divadlo Reduta – Arnold Schönberg | Zjasněná noc
Mozartův sál – Anton Webern | Tři kousky pro violoncello
a klavír op. 11 – Pöntinen Trio
25. 11. | 19.00 opery – Mahenovo divadlo
Leoš Janáček | Šárka
Bohuslav Martinů | Ariadna – Národní divadlo moravskoslezské
26. 11. | 17.00 vernisáž – Památník Leoše Janáčka
Druhotvary II | interpretace Janáčkových partitur
26. 11. | 19.00 činohra – Divadlo Husa na provázku
Brian Friel| Listy důvěrné (Leoše Janáčka) –Národní divadlo
26. 11. | 19.00 opera – Divadlo Reduta
Leoš Janáček| Šárka(světová premiéra původní verze z roku
1887) – Národní divadlo Brno
27. 11. | 10.00 matiné – aula HF JAMU

Leoš Janáček | Moravská lidová poezie v písních (výběr)
Leoš Janáček | Po zarostlém chodníčku (Naše večery, Frydecká Panna Maria, Sýček neodletěl)
Leoš Janáček | árie Lišky „Dvoreček“,
Leoš Janáček | árie Lišky „Kradla jsem…!“
Leoš Janáček | V mlhách (Andante, Molto adagio, Andantino, Presto
27. 11. | 19.00 opera – Janáčkovo divadlo
Alban Berg | Lulu – Divadlo a filharmonie Essen
28. 11. | 10.00 matiné – Besední dům
Vítězslava Kaprálová | Smyčcový kvartet op. 8
Alfred Schnittke | Smyčcový kvartet č. 3
Leoš Janáček | Smyčcový kvartet „Listy důvěrné“
Kaprálová Quartet
28. 11. | 16.00 opera – Divadlo Reduta
Leoš Janáček | Šárka (původní verze z roku 1887) Národní
divadlo Brno – hudební nastudování: Ondrej Olos
28. 11. | 19.00 slavnostní závěr festivalu | site-specific performance
| koncert – Janáčkovo divadlo
Leoš Janáček | Na Soláni čarták
Arnold Schönberg | Klavírní koncert
Alban Berg | Tři kusy pro orchestr
Leoš Janáček | Věčné evangelium
Národní divadlo Brno
Filharmonie Brno

Více informací
najdete na
www.filharmonie-brno.cz,
www.kirillgerstein.com,
www.zsoltnagy.de,
www.choirphilharmonic.cz
a na www.karineguizzo.nl
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Brno se dočkalo svého Muzea hraček. V Měnínské bráně
Měnínská brána, detašované
pracoviště Muzea města Brna,
patří nově světu hraček.
V roce 2007 připravilo Muzeum
města Brna velkou sezónní výstavu historických hraček brněnské
výtvarnice a sběratelky Milady
Kollárové. Výstava měla velký
ohlas veřejnosti a inspirovala Kollárovou k uskutečnění dávného
snu vytvořit v Brně vlastní
Muzeum hraček. V letošním roce
se její snaha zúročila – získala
Měnínskou bránu, detašované
pracoviště Muzea města Brna, pro
expozici nazvanou Muzeum hraček. A tak Měnínská brána,
někdejší součást městského
opevnění má novou úlohu – střežit
Svět hraček – Svět několika generací. Kollárová ve své sbírce dává
přednost českým hračkám, a tak
jsou k vidění hračky od známých
firem Schovanek, Hamiro, Merkur
a mnoha dalších. Expozice je rozdělena do dvou částí – hry a hračky pro děvčata a pro chlapce.
Expozice překvapuje rozmanitostí

a růzností vystavených panenek,
kočárků, pokojíčků, nádobíčka,
her stolních, venkovních, společenských, hraček plechových,
pohyblivých, hraček z textilu, hraček lidových, stavebnic, koníčků,
figurek, zvířátek; autíček, vláčků,
stavebnic dřevěných, kovových,
loutek, loutkových divadel a dalších. Milada Kollárová studovala
Střední uměleckoprůmyslovou
školu, obor drobný umělecký průmysl. Studium ukončila v oddělení
prof. Langra v roce 1966 a zvolila
si práci návrhářky textilních hraček. Většinu života se však věnovala volné tvorbě. Je autorkou tapiserií podle vlastních návrhů a také
poetických pastelů. Její práce je
známá u nás i v zahraničí, ve Švýcarsku, Německu, Rakousku i na
Kubě, tam pobývala s celou rodinou dva roky. Poslední dvě desetiletí se její velkou zálibou stalo
sběratelství hraček, doplněné hledáním původní i fotografické dokumentace.


(red)

Prastarý vodní nástroj rozezní na koncertě
v Besedním domě Tomáš Pfeiffer

Koncert Společná věc se uskuteční 26. listopadu v Besedním domě na Komenského
náměstí 8.
Historie Vodnářského zvonu sahá velmi daleko, prvé písemné zmínky o něm jsou z období
čínské dynastie Ming, ale může sahat mnohem dále. Nástroj má mnoho význačných
vlastností a podle lámaistické tradice působí
na buňky lidského těla i přímo na bytost. Hraje
se na něj mokrýma rukama, které se přikládají
na madla a tím je zvon rozezníván. Nedílnou

součástí koncertu je
i velkoplošná filmová
projekce, která je
promítána na unikátní parabolické plátno.
V poslední době
úpravou projekce
a parabolického projekčního plátna byl
významně zvýšen
3D efekt. Díky 3D
mohou diváci například ve skladbě Universum zažít hloubku
nádherných záběrů
z vesmíru a stát se
tak součástí promítaného. Obraz citlivě a ne
náhodně doplňuje zvuk. V závěrečné části
koncertu probíhá prohlídka Vodnářského zvonu, diváci se budou moci zblízka podívat
na rezonanční obrazce vznikající při hře
na vodní hladině. Koncert se uskuteční v 18.30
hodin, vstupenky v ceně 160 Kč a zlevněné
na 120 Kč (studenti, děti, ZTP) je možné objednat na www.dub.cz, dále zakoupit v prodejně
Indies, Poštovská 2, Brno, tel.: 542 218 382
nebo na telefonu 603 723 713.

(red)
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Tlustice láká na zimní
výstavu sukulentů
Výstava „Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin“ bude pro zájemce otevřená
od 10. prosince.
Výstava bude letos okořeněná kvetoucími tlusticemi včetně té největší, zvané „Pramáti tlustic“. Ta je stará 74 let, vysoká dva metry a váží
kolem dvou metráků. K vidění nebudou jen
tlustice, ale i mnoho dalších exponátů. A protože tlustice nakvétají v zimě, bude tato výstava až od 10. do 19. prosince, denně od 10 do
17 hodin
v Brně-Bystrci,
v Zahradním centru Čtyřlístek,
v e d l e
O B I ,
u Čtyřlístku
lze
zaparkovat.


(red)

Volný čas
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Krátce

Výstava
Komiks z okruhu
De Inktpot
Nápad založit časopis De Inktpot
se zrodil v prosinci 2002, kdy
utrechtští komiksoví kreslíři Niels
Bongers a Albo Helm usoudili, že
pokud chtějí publikovat své další
výtvory, musí si pro ně platformu
vytvořit sami. Záhy kolem sebe
shromáždili další podobně naladěné tvůrce z Utrechtu a nejbližšího okolí a první číslo nového
magazínu spatřilo světlo světa
v listopadu 2003. Od té doby je
každé vydání občasníku De
Inktpot zaměřeno na konkrétní
téma, které se vždy vztahuje
k domovskému městu autorů.
Výstava Utrechtská oranžáda –
Komiks z okruhu De Inktpot
mapuje tvorbu devatenácti komiksových kreslířů, která se během
let v časopise objevila. Přehlídka
bude rozdělena do tří částí.
V Knihovně Jiřího Mahena je
oddíl zaměřený na nejširší veřejnost, v Sále Břetislava Bakaly jsou
představeny komiksy zaměřené
na mladší čtenáře/diváky a v galerii G2, jež spadá pod Brněnské
kulturní centrum, se návštěvníci
dozví víc o pozadí vzniku prezentovaných komiksů – vedle výsledných výtvorů budou k vidění i skici,
podkladové fotografie apod.
Výstava byla zahájena 5. října za
přítomnosti řady utrechtských
autorů a potrvá do 31. prosince.
Návštěvníkům jsou k dispozici
katalogy i ukázková čísla časopisu De Inktpot doplněná českými
překlady, které zajistili studenti
katedry nederlandistiky Masarykovy univerzity v Brně.

Výlet
Mikulášská vycházka
V sobotu 4. prosince zve Rezekvítek na Mikulášskou vycházku
zimní přírodou pro rodiče s dětmi.
Možná potkáme i Mikuláše s družinou. Pořádá také akci Vánoční

stromky – stromky pro život. Jedná se o tradiční akci, která má
letos již své dvanácté pokračování. Lidé, kteří chtějí přispět
k ochraně přírody i během vánočních svátků, si mohou zakoupit
živý vánoční stromek (jedličku
v květináči). Na jaře budou mít
možnost vysadit jej při společné
výsadbě za asistence lesníků na
vybrané místo v okolí Brna. Probíhá ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica, Lipkou
a YMCA Brno.
Rezekvítek je občanské sdružení
zabývající se ekologickou výchovou a aktivní ochranou přírody.
Každý měsíc pořádá poznávací
exkurze pro veřejnost na přírodně
i kulturně zajímavá místa po celé
jižní Moravě. Organizujeme další
osvětové akce jako je Den Země,
projekt na podporu živých vánočních stromků či Den koupání
v řekách. Významnou část činnosti tvoří metodická i praktická
podpora pedagogů, příprava
a realizace výukových programů
pro školy, vydávání publikací
a výukových pomůcek a také
praktická ochrana přírody –
péče o chráněná území. Další
exkurze budou navazovat na jaře
a v létě příštího roku, kdy opět
vyrazí do bližšího i vzdálenějšího
okolí Brna. Bližší informace
o akcích v kalendáři akcí na
www.rezekvitek.cz.

ství
n
e
d
a
r
o
P
A Kluby mají chat
A Kluby ČR, o.p.s., pomáhají
lidem závislým na alkoholu
a hazardním hráčství zkrotit jejich
závislost, nabízejí poradenství
a podporu jejich rodinám a blízkým a také pomoc lidem jakkoli
znevýhodněným na trhu práce.
V současné době spouští online
podporu prostřednictvím nového
chatového poradenství, které
zájemci naleznou na webu
www.akluby.cz. Chat je určen
všem, kteří se z různých důvodů
nemohou dostavit osobně, nebo
je pro ně tato forma pomoci přívětivější. Neváhejte, klikněte
a vyhledejte online pomoc během
několika minut! Naši pracovníci

30
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Listopad 2010

jsou připraveni vám pomoci a zodpovědět vám na všechny otázky.

Ekologie
Výroba šperků
EkoCentrum Brno zve 24. listopadu od 17.00 hodin do dílny Biľuware – Světem originálních šperků z počítačových součástí nás
provede Tereza Náhlíková. Budeme si vyrábět náušnice, brože
a náhrdelníky z klávesnic a disků
ze starých počítačů. Nebude
chybět krátké povídání o recycle
artu a využití starých věcí k vytvoření něčeho hezkého. Podrobnosti a přihlášky najdete na
www.ecb.cz.

Témata pro
celotáborové hry
nebo jak na
recyklované vánoční
tvoření
Hnutí Brontosaurus zve v listopadu a prosinci na následující akce:
24. listopadu v 19.00 v kanceláři
Hnutí Brontosaurus na Hvězdové 10 se uskuteční přednáška od
Petera Tkáče z NESEHNUTÍ.
Dnešní doba je charakterizována
nadprodukcí a přehnaným konzumem, avšak jsou mezi námi
lidé, kterým schází základní potraviny. Rozdáváním jídla protestujeme proti ničení Země, válkám
a zbrojení, chudobě, proti zneužívání zvířat. Tábor Zeměplocha
aneb je Terry Pratchet téma vhodné pro dětský tábor? Toto téma
bude předmětem diskuze 8. prosince od 19.00 hodin taktéž v kanceláři organizace. Jelikož Hnutí
Brontosaurus pořádá také tábory
pro děti, zaměří se na to, jak
vybrat super téma pro dětské
celotáborové hry. Recyklované
vánoční tvoření proběhne 15. prosince v 19.00 na kanceláři Hnutí
Brontosaurus. Jak využít zdánlivě
již nepotřebné předměty? Tak
tomu se budeme věnovat právě
při vánočním tvoření dárků a také
dekorací. Chcete se naučit něco
nového a nasát klidnou předvánoční atmosféru? Máte jedinečnou možnost u nás.

Výroba dárečků
Nespoléhejte na Ježíška je název
akce, která proběhne v pátek
26. listopadu. Pořádá ji Lipka na
svém pracovišti na Lipové 20. Nejhezčí dárek pro vaše blízké je ten,
který vyrobíte sami. Během jednoho odpoledne na Lipové můžete vyrobit např. hedvábný povlak
na polštářek, drátěný šperk
s korálky, dárkovou sadu svíček
ze včelího vosku nebo obal na
knížku z filcu a ovčího rouna.
Určeno pro zájemce od 10 do 18
let. Přihlašování na tel. čísle
543 211 264. Doba trvání: od 14
do 19 hodin. Cena: 50–200 Kč.
Informace na 543 211 264 nebo
www.lipka.cz/lipova.

Koncert
Stará hudba
Cyklus Hudební lahůdky přináší
komorní koncerty staré hudby, při
kterých čeští i zahraniční profesionální umělci představí pestrý
repertoár od středověku až po
romantismus. Poslední z koncertů
Musica di Sua Maestà Caesarea
proběhne v úterý 7. prosince od
19.30 hodin v Křišťálovém sále
Staré radnice. Posluchači se
mohou těšit na kantáty a písně
císaře Leopolda I. Habsburského,
blízkého přítele z mládí hraběte
Ferdinanda Bonaventury Harracha, který byl velice zdatným
hudebníkem a dobře vyškoleným
skladatelem. Další díl objevování
hudby, která zněla na zámku
u Harrachů, tentokrát se skvělým
mezinárodním souborem specializujícím se na hudbu 17. století.
Každý program se v kombinaci
s unikátními prostorami různých
typů a charakterů, které v bohaté
míře nabízí město Brno, stane
jedinečnou událostí. Lidé – ať už
jako vnímající publikum, nebo
jako zasvěcení účinkující – vnášejí element současnosti a společně s hudbou, historií a geniem
loci daného místa vytvářejí jedinečnou atmosféru, která zase
dále inspiruje k tvorbě nových
výtvarných děl. Jednotlivé vstupenky a předplatné lze zakoupit
v předprodeji BKC, Běhounská 17

Krátce
za 160 Kč (zlevněné za 80 Kč),
vstupenku lze zakoupit i na místě.
Pro držitele vstupenek z předprodeje bude před každým koncertem v 18.45 připravena přednáška na dané téma.

s
Volný ča
Do skautu
Skautské středisko „A JE TO!“
i v nadcházejícím školním roce
přivítá mezi sebou nové kamarády – kluky i holky ve věku od 6 do
16 let, kteří by chtěli zažít spoustu
legrace a dobrodružství, poznat

nové kamarády či si zahrát spousty netradičních her. Děti se schází
jednou týdně v klubovně na ulici
Trýbova 1a, jednou za 2 týdny
se vydají na výlet do přírody,
během letních prázdnin na ně
čeká dvoutýdenní stanový tábor.
V případě zájmu kontaktujte
na ajeto@skaut.cz nebo na
www.ajeto.skauting.cz, kde je
k nalezení více informací.

ra
Literatu
Brno ve fotografiích
Během chůze Brnem je název

listopad/prosinec 2010
úterý 16. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Bitva u Lipan

pondělí 29. listopadu, 19.00 hod
Co Čech, to Improvizátor

středa 17. listopadu, 9.30 hod.
Marťanská kronika

úterý 30. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Bitva u Lipan

čtvrtek 18. listopadu, 9.30 hod.
Marťanská kronika

středa 1. prosince, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu

čtvrtek 18. listopadu, 11.45 hod.
3 Pé (Pečlivá pitva představení)

čtvrtek 2. prosince, 9.30 a 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu

čtvrtek 18. listopadu, 19.00 hod.
Marťanská kronika
pátek 19. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Kolotoč Cirkus LeGrando
sobota 20. listopadu, 15.30 hod.
Mrazík
pondělí 22. listopadu, 8.30, 10.15 a 14.15 hod.
Mrazík
úterý 23. listopadu, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy

pátek 3. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík
sobota 4. prosince, 11.00 a 15.30 hod.
Mrazík
sobota 11. prosince, 15.30 hod.
Tady je Krakonošovo
pondělí 13. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Tady je Krakonošovo
úterý 14. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Tady je Krakonošovo

středa 24. listopadu, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy
čtvrtek 25. listopadu, 9.30 a 19.00 hod.
Starořecké báje a pověsti
pátek 26. listopadu, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
sobota 27. listopadu, 15.30 hod.
Čarodějův učeň
pondělí 29. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň

Změna programu vyhrazena!

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

knihy fotografů Petra Daniela
a Pavla Šešulky (dvou zkušených
autorů střední generace, kteří se
v uplynulých letech prezentovali
na výstavách i v publikacích) i dalšího spoluautora, zvaného Timo,
který přispěl svým poetickým
street-artem, se na Brno našich
dnů dívá laskavě i ironicky. Zachycuje každodennost i jedinečnost
města, jeho ulice, domy, zákoutí,
ale zejména lidi, kteří zde žijí. „Lidi
se snažím fotit vždycky tak, abych
se nedotkl jejich důstojnosti, ale
s jistým odstupem a nadhledem
nad vezdejším hemžením. Snad
pak mohou vznikat fotografie
s humorem, nebo aspoň s příběhem a s možností domýšlet si
a zamýšlet se,“ říká Petr Daniel.
Cílem publikace přitom není

„dokumentárně popsat“, jak Brno
vypadá, ale zprostředkovat vjemy
a nálady, jež spoluvytvářejí nezaměnitelnou atmosféru tohoto sídla. K té jistě patří i originální básnické útvary mladého výtvarníka,
který si říká Timo a svou poezií
ozvláštňuje ulice města. Knihu
ocení všichni, kdo mají k Brnu
osobní vztah; všichni, kteří mají
cit pro jeho zvláštní atmosféru –
Brňané, kteří mají své město pod
kůží, studenti, trávící zde svá školní léta, návštěvníci, ale třeba
i kongresoví hosté či účastníci
veletrhů. Barevná fotografická
publikace s doslovy Antonína Dufka a Blahoslava Rozbořila vyšla
v brněnském nakladatelství Host
u příležitosti II. ročníku festivalu
Brněnské kulturní HOSTování.

listopad/prosinec 2010
úterý 16. listopadu v 19.30 hod.
Vlasta TŘEŠŇÁK a Vladimír MERTA
Osobnosti českého folku

středa 8. prosince v 19.30 hod.
LEPORELO+ Žofie KABELKOVÁ a Ivo
CICVÁREK – Folk, šanson

čtvrtek 18. listopadu v 19.30 hod.
BLUEGRASSOVÝ VEČER:
SAKRAPES s Jiřím PAŘEZem
+ Míša HROMČÍK & New River Train

čtvrtek 9. prosince v 19.30 hod.
230. Večer P.T.O.:
OZVĚNA a hosté
Vánoční koncert

úterý 23. listopadu v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Karel KRYL - legenda bez pověr

úterý 14. prosince v 19.30 hod.
KRONEK ALBAND
+ POZDNÍ SBĚR – výběr z bobulí
Folkrockový večer

středa 24. listopadu v 19.30 hod
THE GLASS ONION
(The Beatles revival)

Změna programu vyhrazena!

čtvrtek 25. listopadu v 19.30 hod.
MEZITIM
Folkové šou

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

úterý 30. listopadu v 19.30 hod.
BAREL ROCK
Legendární „lido-demo-decho-pop“.
Křest nového CD + překvapení!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD

čtvrtek 2. prosince v 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou tváří
úterý 7. prosince v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku?
Setkání začínajících i pokročilejších literátů

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

KLEINER

Mojmírovo náměstí 26
Brno Královo Pole
(„u Pošty“)
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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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www.levnesporaky.cz

ZAMĚŘENO NA KVALITU • WWW.MORAVSKA-VINOTEKA.CZ

SIMPLY CLEVER

ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
OD 18. 10. DO 30. 11. 2010
JEN ZA 99 KČ
Poznávejte zimu z té příjemnější
stránky. Přijeďte na zimní servisní
prohlídku Škoda a díky naší profesionální péči bude Váš vůz na zimní
sezonu skvěle připraven. V případě
nalezení závady Vám nabídneme
opravu za překvapivě výhodné ceny.
Nenechte si ujít také zvýhodněnou
nabídku Škoda originálních dílů
a příslušenství.

PŘEKVAPIVÁ
ZIMNÍ NABÍDKA

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

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

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

5LQSLWúxJLUHUH[YO\
nejlepší obchod mého života

Prodejna Digibosss.cz
Pod Kaštany 12, Brno
tel.: 515 539 500
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Lego Duplo
Velká městská ZOO
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)

(včetně DPH

Řada stavebnic: LEGO DUPLO
Určeno pro věk: 2–5 let
Komplet obsahuje: 10 zvířátek, 4 ﬁgurky,
125 kostiček
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