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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Když se u nás vysloví jméno zpěváka Jiřího
Helána, většině hudbymilovných se okamžitě
vybaví folklór a dechovka. Pravdou je, že v téhle branži se Jirka Helán dotknul již pomyslných hvězd a že účinkování s cimbalistou
Petrem Olivou, Moravankou Jana Slabáka
a posléze Moravěnkou proslavila tohoto majitele nezaměnitelného barytonu nejen u nás,
ale i v zahraničí.
Pravdou ale také je, že letos vydal ve vlastní
produkci svoje vůbec první sólové album
a jeho obsah i název plně vystihují současné
životní i umělecké směřování tohoto šedovlasého elegána: Jiří Helán – příběh nejen
o polce a valčíku.
Pokračování na straně 22
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Vážení občané…
máme za sebou jedno čtyřleté
období a následovat bude další
– jsou orámována komunálními volbami, o nichž Vás v tomto
čísle našeho zpravodaje informujeme. O závažnosti voleb
jistě není pochyb, protože je to
unikátní možnost nějakým způsobem se na
správě věcí veřejných podílet. Na straně druhé
bychom ale význam této události neměli přeceňovat – žijeme ve stabilizovaném prostředí
a doufám, že režim fungování života městské
části Brno-střed je nastaven správně a že se
pro to v minulých letech hodně udělalo. V uplynulém období se radnice především snažila
zareagovat na naprosto neutěšenou situaci
s nepřizpůsobivými občany a nějakým způsobem se vypořádat s dlužníky v obecních bytech.
Sestavili jsme a do života uvedli Desatero pro
boj s neplatiči, což byl soubor opatření, jimiž
problém postupně řešíme. Změnili jsme systém
spolupráce se správci bytových domů, v problémové lokalitě tzv. „Bronxu“ funguje naše vlastní nová bytová kancelář a v nejhůře postižených
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domech zavádíme domovníky. Povedlo se také
prosadit městskou vyhlášku postihující pití
a žebrání na veřejnosti. Ve spolupráci s občanským sdružením Logo a s Policií ČR připravujeme dlouhodobé preventivní projekty o bezpečnosti, a to jak pro školáky, tak pro seniory.
Úzce kooperujeme také s Ligou vozíčkářů.
V uplynulém období radnice také zavedla pro
občany některé nové služby – konkrétně infocentrum, které tvoří bezplatná zelená linka
a systém zasílání informačních SMS zpráv
a e-mailů. Do budoucna plánujeme zavedení
elektronické rezervace k přepážkám na úřadě
a systém zasílání informačních SMS zpráv
o vyřízení podání. Myslíme i na rodiče s malými
dětmi, kteří na radnici přijdou, a rádi bychom
zřídili takzvaný Family Point. Poměrně výrazným
způsobem se radnici městské části Brno-střed
podařilo zlepšit a rozšířit komunikaci. Zpravodaj
Brna-střed dostal dvojnásobný rozsah, takže
se domníváme, že je opravdu příjemným a čtivým časopisem, který přináší informace o lidech
i dění v naší městské části. Pomohla i změna
distributora a rozšířili jsme také počet míst, kde
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je možné naši tiskovinu volně odebrat ze stojanů. Prostřednictvím kabelové televize vysíláme Zpravodaj městské části Brna-střed a spustili jsme nové webové stránky. Poslední velkou
změnou je oživení veřejného prostoru, parků
a náměstí. Kromě mnoha menších, většinou
jednodenních akcí pro rodiče s dětmi, jsme
začali ve spolupráci s naším kulturním a vzdělávacím střediskem pořádat programy pro
seniory. Pomyslnou třešničkou na dortu jsou
pak větší akce na centrálních brněnských
náměstích – na Zelném trhu letos proběhnou
už podruhé Vánoce na Zelňáku, na jaře jsme
na náměstí Svobody uspořádali premiérové
Velikonoční slavnosti a právě nyní na stejném
místě probíhá – jak jste si zajisté všimli – Festival
v centru dění. A na ten Vás samozřejmě zvu,
ať už centrem Brna jenom procházíte nebo
pokud máte čas a chuť přijít za příjemnou a kultivovanou zábavou. Snahou radnice i do
budoucna musí být naplnění našeho motta –
Pestrý život v centru dění. Přeji Vám příjemně
strávený podzim.

Mgr. Libor Šťástka, starosta

21
Rozhovor
s Hanou
Robinson

Moravia
Music Fest

Akce radnice

Festiválek „Kdo si hraje, nezlobí“ měl ohlas, příští rok bude zas
První zářijovou sobotu proběhl
v parku na Moravském náměstí festiválek „Kdo si hraje, nezlobí“, který
organizovala radnice městské části
Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko.
Cílem akce bylo na úvod školního
roku soustředit na jedno místo
a v jednom čase nabídku volnočasových, sportovních a kulturních
aktivit především pro děti, ale i pro
dospělé. Největší byla nabídka center volného času a domů dětí a mládeže, kterých se sešlo hned několik.
Návštěvníci se také mohli dozvědět

2
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Září 2010

o činnosti dvou sportovních oddílů
či Muzea města Brna, Knihovny Jiřího Mahena či Židovského muzea,
stejně jako si vybrat z nabídky školiček a hlídání dětí. Pro aktivní
a neposedné malé návštěvníky bylo
také připraveno několik dovednostních soutěží a tvořivých dílem. Celkem se na festiválku prezentovala
dvacítka organizací a oddílů a ohlasy i z jejich strany byly pozitivní, protože kromě občas konané Bambiriády akce podobného typu v centru
Brna chybí.

(red)

Stalo se v naší městské části

Na Brně-střed začal nový školní rok. Pro 575 prvňáčků

Celkem 575 prvňáčků v 25
prvních třídách začalo chodit
prvního září do základních škol,
které zřizuje městská část Brno-střed.
Na třech místech je přivítal přímo
starosta městské části Brno-střed
Mgr.Libor Šťástka. „Byl jsem navštívit děti na základních školách na
Kotlářské, Bakalově nábřeží a na
náměstí Míru. Malí školáci dostali
plyšového maskota naší městské
části a pastelky,“ řekl Šťástka. Prvního září se nejednalo o první staros-

tovu návštěvu škol za poslední dny
– na sklonku srpna se zúčastnil
osmi porad pedagogického sboru.
„Jako zřizovatelé jsme za školy zodpovědní, takže jsem chtěl osobně
vidět řešení provozních záležitostí
zblízka. A koneckonců to považuji
i za vhodné směrem ke kantorům,“
řekl starosta. Zahájení nového školního roku předcházely tradiční
prázdninové investice a opravy, a to
v celkové výši přes 10 miliónů
korun. Další finance pak byly použity z dotačních titulů.

(red)
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Stalo se v naší městské části

Graffiti Brno: sprejování nikoli jako vandalismus, ale jako umění

Čtyřicet sprejerů přišlo na druhý ročník akce s názvem Graffiti Brno.
Dne 24. června se na Obilním trhu
v Brně konala akce, jež měla
mimo jiné ukázat, že ne vždy graffiti rovná se vandalismus. Soutěž
v graffiti proběhla v Brně již podru-

hé. Pořádá ji Asociace středoškolských klubů České republiky
a má za cíl lidem ukázat, že graffiti
může být vnímáno jako umělecké
dílo. Loňský ročník se oproti letošnímu uskutečnil v Králově Poli.
Změna místa byla pro pořadatele
dobrá volba, podařilo se na akci
totiž nalákat více sprejerů. Na

Bohemia Jazz Fest doputoval
i na brněnské pódium

diváky a především sprejery
čekalo na Obilním trhu osmnáct
čistých ploch, na kterých se soutěžilo.
Asociace středoškolských klubů
České republiky je nepolitickým
občanským sdružením mládeže
do 26 let a pracovníků s mládeží.
Mezi její činnosti patří snaha

Putovní jazzový festival představil
hudebníky z celkem dvanácti

zemí ve dnech od 13. do 25. července. Již tradičně odstartoval na
Staroměstském náměstí v Praze
a v Brně se poprvé představil na
náměstí Svobody 22. července.
Na náměstí zahrála proslulá skupina The Yellowjackets.

(red)
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 (red)

Brněnským stromem roku 2010
se stal jeřáb oskeruše
Vítězem 11. ročníku ankety
Brněnský strom roku se stal
jeřáb oskeruše na Vídeňské ulici.

Jazzový festival Bohemia Jazz
Fest proběhl letos v létě na
sedmi náměstích českých
měst. Do Brna doputoval
22. července.

o podporování různých forem
zájmové, vzdělávací, vědecké
a technické činnosti mládeže ve
volném
čase.

Jedná se o 130 roků starý strom,
poslední dochovaný z bývalé
oskerušové aleje. Vyrůstá těsně
u chodníku před ZUŠ Františka
Jílka na Vídeňské 85. Nyní strom
čeká odborné ošetření garantované Veřejnou zelení města Brna.
Postupuje také do celorepublikového kola ankety Strom roku,
pořádané Nadací Partnerství. Je
zřejmě nejstarší oskeruší v Brně.
Obvod kmene dosahuje 286 cm.
Slavnostní vyhlášení výsledků se
uskutečnilo přímo pod stromem
a v přilehlé zahradě. Anketu pořádá ekologický institut Veronica.

O nominaci stromu se postarali
členové sdružení pro Staré Brno.


Bohumil Bílek

Stalo se v naší městské části

Mistrovství ve stromolezení přiblížilo činnost těch, kteří pečují o stromy

V neděli 22. srpna proběhlo
v Brně mistrovství České republiky ve stromolezení.
Čtyřiadvacet stromolezců z celé
republiky se sešlo v Pisárkách
v parku u Anthroposu. Závody prokázaly výbornou připravenost
všech zúčastněných. Mezi finalisty byly minimální bodové rozdíly.
První místo obsadil Tomáš Gut.

Akci pořádala Společnost pro
zahradní a krajinářskou tvorbu
pod záštitou starosty městské
části Brno-střed Mgr.Libora Šťástky.
Toto divácky velmi atraktivní klání proběhlo v České republice již
po desáté. Tradice vznikla
původně ve Spojených státech,
kde se závody konají již od roku
1976, a postupem času se roz-

šířila do celého světa. Smyslem
těchto utkání je nejen zlepšit
a rozvíjet praktiky bezpečného
lezení, stejně jako zdokonalit
lezecké techniky, ale mají též
zpopularizovat, a skrze napínavou podívanou přiblížit veřejnosti
práci stromolezců. Stromolezci
– arboristé – jsou odborníci, kteří
pečují o stromy a ve svém oboru
mají nezastupitelnou roli. Závody
tvoří pět disciplín: práce v koruně
stromu, záchrana zraněného
lezce, instalace lana do koruny
stromu, rychlostní výstup po
větvích a jištěný šplh. Tři nejlepší
stromolezci se nakonec utkali
v komplexní finálové disciplíně,

kde se rozhodlo o absolutním
vítězi.
Mistrovství tradičně doplnil bohatý
doprovodný program pro děti
i dospělé, kde si diváci mohli
zasoutěžit v netradičních disciplínách a kde se také dozvěděli
mnoho zajímavého. Vstup byl
zdarma.


(red)
Foto: Lukáš Neklan

Radnice městské části Brno-střed zpříjemnila pobyt v centru
v nejteplejších letních dnech týdenním ozonováním ulic
Radnice městské části Brno-střed se rozhodla v tropických
dnech zlepšit mikroklima v historickém jádru.
Proto zajistila, aby několik dní od
13. července, tedy v nejteplejších
dnech tohoto léta, probíhalo třikrát
denně takzvané ozonování.
„Jedná se o proces, během kterého byly vybrané ulice a náměstí
– konkrétně Masarykova, náměstí
Svobody, část České, Dominikánská, Starobrněnská, Zelný trh
a Kobližná – zkrápěny studenou

vodní mlhou, čímž došlo k ochlazení a zvlhčení veřejných prostor
a pobyt v nich byl příjemnější,“
uvedl starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Podle něj tak radnice zareagovala
na dotazy občanů, jestli je možné
nějakým způsobem zmírnit projevy nesnesitelných veder v historickém jádru města.
Ozonování ulic bylo prováděno
v časech 10.00–11.00 hod.,
14.00–15.00 hod. a 17.00–18.00
hod.

(red)
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Pozvánky na akce radnice

6
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Září 2010

Pozvánky na akce radnice
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Radniční organizace

Koupaliště na Kraví hoře ukončilo jazz a vyhlásilo nejkrásnější
dívku a ženu v prázdninové soutěži Face & Charm

Vystoupením legendárního
slovenského zpěváka Petera
Lipy skončila ve čtvrtek 2. září
série koncertů Jazz na Kraví
hoře, kterou na koupališti připravila radnice městské části
Brno-střed. Proběhlo také
vyhlášení soutěže krásy.
„Myslím si, že za první ročník
akce se rozhodně stydět nemusíme. Návštěvníky areálu tato příjemná doplňková aktivita evident-

ně zaujala a byla pro ně příjemným oživením. Celkem jsme ve
spolupráci s naším koupalištěm
připravili 11 koncertů, během
nichž se vystřídaly místní jazzové
kapely i jména přesahující hranice
žánru jako například Petr Bende
či Monika Bagárová,“ popsal projekt starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Další prázdninovou aktivitou na
Kraví hoře pak byla soutěž zajímavých tváří dívek ve věku 14–18

let i kouzel osobností žen ve věku
19–35 let Face & Charm, jejíž
finále proběhlo 26. srpna. Dění
v městské části Brno-střed se
s koncem léta přesunulo z koupaliště do parků a na náměstí.
„Během měsíce září jsme zorganizovali ve spolupráci s naším kulturním a vzdělávacím střediskem
jednodenní festiválek volnočasových aktivit na Moravském náměstí, který proběhl 4. září, dále
radovánky se zvířátky pro děti pod

názvem Zvířátkiáda, a to v sobotu
18. září v parku u Polikliniky
Zahradníkova nebo Den radnice
28. září,“ představil uskutečněné
akce starosta a dodal: „Ale především už 15. září odstartoval na
náměstí Svobody náš Festival
v centru dění, který po již ukončených Slavnostech vína a Slavnostech jídla ještě přinese Slavnosti piva a Slavnosti regionů.“

(red)
Foto: Pavel Bartoň

Evropské hry handicapované mládeže proběhly i na koupališti Kraví hora
Ve dnech 25. až 26. června
zaplnily Brno Evropské dny
handicapované mládeže.
Ve čtvrtek 24. června byly zahájeny Evropské dny handicapované
mládeže. Zavítalo na ně 153 účastníků z deseti zemí. Přijeli do Brna
změřit síly v boccie, hře v šachy,
slalomu na vozíku, stolním tenise,
atletice, petanque a plavání. Právě
organizačním zajištěním plavecké
části pověřila pořadatelská organizace APC KONTAKT bB. Proto
plavci sportovních klubů mohli
v pátek 25. června potkávat na
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bazénu na Kraví hoře samé známé tváře – startovní listinu
a výsledkový servis měl na starosti
Jan Janoušek, za mikrofonem Jan
Nevrkla, organizace plavců
Andrea Ječmínková. Což byla pro
plavce záruka, že závod proběhne, jak se patří a jak jsou zvyklí ze
všech čtyř závodů Českého poháru. Domácím plavcům se závod
vydařil a ti nejlepší přebírali medaile z rukou prezidenta Evropského
paralympijského výboru a bývalého špičkového plavce, Johna
Peterssona.

(red)

Informace z radnice

Co dál s areálem Lerchova? Vyjádřete se, prosím
Bývalý vojenský areál při ulici Lerchova stále leží ladem.
Což je vzhledem k jeho poloze
a možnostem stav nevyhovující.
Poslední dobou se v médiích
objevují informace, jak a kým by
mohl být daný areál využíván. Jak
tedy vidím možné využití území,
na kterém dříve hospodařila
armáda a nyní čeká na svoji
budoucnost?
Za městskou část jako správce
tohoto areálu jsem se již v roce
2008 dotazoval vedení města
Brna jako vlastníka, co s daným
areálem do budoucna zamýšlí.
Zda preferuje městem v minulosti
plánovanou výstavbu nových
bytů, nebo má jiné plány. Můj
dotaz projednala na konci roku

2008 Rada města Brna na řešení
se však neshodla. Do dnešní
doby mi tak jednoznačná odpověď z města nepřišla. Pouze
z médií jsem registroval návrhy
některých koaličních stran ve
vedení Brna k budoucnosti tohoto
území. Zatímco část koalice
budoucí výstavbu podpořila, jiní
městští politici prezentovali odlišné názory. Někteří brněnští členové Strany zelených tak například hovořili o vhodnosti tohoto
areálu pro vznik romského komunitního centra, lidovci pak nedávno přišli s nápadem na převod
areálu skautům. Pro zřízení komunitního centra tento areál za
nejvhodnější nepovažuji, volnočasovému využití bych se však
nebránil. Za sebe nicméně preferuji v tomto území umístění co nej-

více služeb. Těch je v lokalitě
Masarykovy čtvrti bohužel poskrovnu. Možnost zdejších občanů komfortně si nakoupit, půjčit
knihu, svěřit svou ratolest mateřské škole nebo volnočasovému
kroužku, navštívit lékárnu či lékaře, případně zajít na přednášku
na téma bezpečnosti nebo cestování, či navštívit seniorský klub.
To je přesně to, co bych zde rád
viděl. A přiznám se, že si dokážu
představit, byla-li by tato nabídka
služeb doplněna o rozumnou,
kontextu okolí přiměřenou nabídku nového bydlení. Například pro
seniory nebo mladé rodiny.
A protože dodnes neznám názor
vedení města, jakým směrem
bude areál v budoucnu využit,
považuji za přínosné se na jeho
budoucnost zeptat těch, kteří

v jeho okolí žijí. Tedy samotných
občanů městské části, samozřejmě především obyvatel Masarykovy čtvrti a blízkého okolí.
Přiloženou anketu můžete buď
vystřihnout, vyplnit a poslat
poštou na adresu:
Úřad městské části Brno-střed
Oddělení kanceláře starosty
a vnějších vztahů
Dominikánská 2
601 69 Brno
nebo ji můžete vyplnit na oficiálních webových stránkách radnice
www.stred.brno.cz
Za Vaše názory Vám předem
děkuji!

Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed





Co by se mělo udělat s bývalým vojenským areálem
na ulici Lechova v Masarykově čtvrti a jaké by měl mít využití?
1. Město by ho mělo vrátit zpátky státu, protože na jeho rozvoj a následné provozování nebude mít
pravděpodobně dostatek peněz
2. Měl by být za symbolické nájemné předán neziskovému sektoru, který si bude schopen sehnat dotace
a areál dle svých představ využívat
3. Mělo by zde vzniknout romské komunitní centrum, doplněné případně o další sociální projekty

4. Mělo by zde vzniknout centrum volného času pro všechny věkové kategorie

5. Stávající budovy by se měly zrekonstruovat a v budoucnu sloužit jako centrum veřejných služeb

6. Mělo by zde vzniknout centrum veřejných služeb a menší byty pro mladé rodiny, případně seniory, a to
v novém objektu dispozičně i velikostně přiměřenému okolnímu prostředí
7. Měla by být maximálně respektována výhodná poloha areálu a město by jej mělo co nejvýhodněji
pronajmout nebo odprodat

8. Jiné: .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(Pozn. Vybranou možnost či možnosti prosím zaškrtněte křížkem)
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Informace z radnice

Volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed
a do Zastupitelstva města Brna se konají:
v pátek 15. října 2010 od 14.00
hod. do 22.00 hod. a v sobotu
dne 16. října 2010 od 8.00 hod.
do 14.00 hod.
V městské části Brno-střed se
volí souběžně do Zastupitelstva
městské části Brno-střed – 45
členů zastupitelstva a do Zastupitelstva města Brna – 55
členů zastupitelstva.
Právo volit do zastupitelstva obce
(městské části) má každý státní
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18
let a je v den voleb v této obci
(v městské části) přihlášen
k trvalému pobytu. Právo volit
má i občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18
let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž
právo volit přiznává mezinárodní
úmluva = občané členských států
EU.
Každý občan si může zkontrolovat do 13. října do 16.00 hod.
na Úřadě městské části Brno-střed, Dominikánská 2, odbor
informatiky od 8.00 hod., a to
v pondělí a ve středu do 17.00
hod., v úterý a ve čtvrtek do 14.00
hod. a v pátek do 13.00 hod., zda
je zapsán ve voličském seznamu. Je třeba předložit občanský
průkaz nebo cestovní pas. Občané členských států EU, kteří se
chtějí zúčastnit voleb, mají trvalé
bydliště v městské části Brno-střed a nejsou zapsáni v dodatku
stálého seznamu voličů, si musí
podat písemnou žádost o zapsání do dodatku stálého seznamu
voličů.

Hlasovací lístky vám budou
doručeny nejpozději do 13. října
2010, také budou k dispozici
na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 nebo přímo ve volební místnosti.
Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost občanským průkazem,
cestovním pasem ČR nebo
osobním průkazem členského
státu EU. Po učinění záznamu do
výpisu ze stálého seznamu
obdrží od okrskové volební komise úřední obálku.

Úprava hlasovacího lístku
a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků,
kde může hlasovací lístek upravit
jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je
dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva.
2. Označit v rámečcích před
jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno
(počet členů zastupitelstva je
uveden v záhlaví hlasovacího
lístku).
3. Tyto dva výše uvedené způsoby lze kombinovat, a to tak,

tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.
Další podrobnější informace
najdete na internetových stránkách
Ministerstva
vnitra
www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.

že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební
strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva.
Stejným způsobem upraví i hlasovací lístek do Zastupitelstva
města Brna. Po úpravě vloží oba
hlasovací lístky do šedé úřední
obálky a před volební komisí vhodí do volební schránky.
Pokyny pro způsob hlasování
jsou součástí hlasovacích lístků.

Změna počtu voličů ve volebních
okrscích, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou
konat na podzim 2010.

Tato změna se týká
okrsků č. 18, č. 37, č. 38
V okrsku č.18 je volební místnost v: ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
Husova 5 – voliči s příjmením
začínajícím písmeny C–Ž

Každý volič hlasuje osobně.
Výjimkou je tělesně postižený,
který si může do prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků vzít
jiného voliče, nikoliv však člena
volební komise.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů úřad městské části
a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to
pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují
členové okrskové volební komise

V okrsku č. 37 je volební místnost v: ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
Anenská 10 do konce sudá;
Husova 5 – voliči s příjmením
začínajícím písmeny A–B;
Kopečná 39–77 lichá; Kopečná
78 do konce; Leitnerova 1–21
lichá; Pekařská lichá; Pekařská
18 do konce sudá
V okrsku č. 38 je volební místnost v: ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
Anenská lichá; Anenská 2–8
sudá; Husova 1–4; Husova 7–13
lichá; Jircháře; Kopečná 1–37
lichá;
Kopečná 2–76 sudá; Leitnerova 23 do konce lichá; Leitnerova 24 do konce sudá;
Pekařská 2–16 sudá; Pellicova;
Sladová; Studánka; Vodní.

Abecední seznam ulic s volebními místy
Adresa

Okrsek

Anenská lichá
Anenská 2–8 sudá
Anenská 10 do konce sudá
Antonínská
Arne Nováka
Bakalovo nábřeží
Bartošova
Barvičova 1–9 lichá
Barvičova 2–70 sudá
Barvičova 11 do konce lichá
Barvičova 72 do konce sudá
Barvířská

38
38
37
65
70
25
9
44
44
43
43
14

Volební místo

Adresa

ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Antonínská 3
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
Institut bezp. práce, Cejl 10

Bašty
Bauerova
Bayerova 1–39 lichá
Bayerova sudá
Bayerova 41 do konce lichá
Beethovenova
Běhounská
Bělidla
Benešova
Besední
Bezručova
Bidláky
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Okrsek
5
34
59
60
61
4
4
33
6
2
22
26

Volební místo
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Bakalovo nábřeží 8

Informace z radnice
Adresa
Bílého
Biskupská
Bohuslava Martinů lichá
Bohuslava Martinů sudá
Botanická 1
Botanická 2–18 sudá
Botanická 3–21 lichá
Botanická 20–34 sudá
Botanická 23–45a lichá
Botanická 36–56 sudá
Botanická 66–68 sudá
Brandlova
Bratislavská 1–35 lichá
Bratislavská 2–40 sudá
Bratislavská 37–61 lichá
Bratislavská 42–62 sudá
bratří Čapků
Bulínova
Burešova
Cejl 1–65 lichá
Cejl 2–48 sudá
Cejl 50–64 sudá
Cejl 67–69 lichá
Celní
Cihlářská
Cyrilská
Čápkova 1–11
Čápkova 12–28 sudá
Čápkova 13–29 lichá
Čápkova 30 do konce sudá
Čápkova 31 do konce lichá
Čechyňská
Červený kopec
Česká 1–29 lichá
Česká 2–28 sudá
Česká 30 do konce
Denisovy sady
Divadelní
Dominikánská
Dominikánské náměstí
Dornych 1–45 lichá
Dornych 2–76 sudá
Dostálova
Drobného 1–7 lichá
Drobného 27
Dřevařská 1–29 lichá
Dřevařská 2–22 sudá
Dřevařská 24–30 sudá
Dřevařská 31 do konce
Dvorského
Dvořákova
Foustkova 11–35 lichá
Francouzská 2–20 sudá
Francouzská 22–62 sudá
Františkánská
Františky Stránecké
Gallašova
Gorazdova
Gorkého 1–23 lichá
Gorkého 2–14 sudá
Gorkého 16–32 sudá
Gorkého 25–37 lichá
Gorkého 34–50 sudá
Gorkého 39 do konce lichá
Gorkého 52 do konce sudá
Grmelova
Grohova 1–15 lichá
Grohova 2–34 sudá
Grohova 17–23 lichá
Grohova 25–43 lichá
Grohova 36–44 sudá
Grohova 45 do konce lichá
Grohova 46 do konce sudá
Havlenova 1–25 lichá
Havlenova 2–12 sudá
Havlenova 14 do konce sudá
Havlenova 27 do konce lichá
Havlíčkova 1–43 lichá
Havlíčkova 2–36 sudá
Havlíčkova 38 do konce sudá
Havlíčkova 45 do konce lichá
Heinrichova 1–21 lichá
Heinrichova 2–20 sudá
Heinrichova 22 do konce sudá
Heinrichova 23 do konce lichá
Helceletova
Heršpická
Hilleho

44
5
41
42
63
63
59
59
61
58
61
4
10
10
12
12
48
56
63
10
14
12
12
28
64
16
51
69
52
55
53
16
31
2
2
4
5
6
1
1
17
17
43
7
7
62
62
61
58
29
4
43
9
13
6
44
27
47
70
70
51
50
50
48
48
25
70
69
51
50
52
48
48
24
24
27
27
45
45
43
43
46
46
45
45
45
26
7

Volební místo

Adresa

ZŠ náměstí Míru 3
SOU Jánská 22
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Stará 13–15
Institut bezp. práce, Cejl 10
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ Stará 13–15
SOU Jánská 22
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ náměstí Míru 3
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ náměstí 28. října 22

Hlávkova
Hlídka
Hlinky 1–149 lichá
Hlinky 2–140 sudá
Hlinky 142 do konce sudá
Hlinky 151 do konce lichá
Hluboká
Holandská
Hoppova
Horní
Hrnčířská 1–51 lichá
Hrnčířská 58 do konce
Hroznová
Husova 1–4
Husova 5 příjmení začínající A–B
Husova 5 příjmení začínající C–Ž
Husova 6 do konce sudá
Husova 7–13 lichá
Husova 15 do konce lichá
Hvězdová lichá
Hybešova
Jakubská
Jakubské náměstí
Jana Uhra 1–21 lichá
Jana Uhra 2–10 sudá
Jana Uhra 12–22 sudá
Jana Uhra 23 do konce lichá
Jana Uhra 24 do konce sudá
Janáčkovo náměstí
Jánská 1–17 lichá
Jánská 2–12 sudá
Jánská 14 do konce sudá
Jánská 19 do konce lichá
Jaroslava Foglara
Jaselská
Jeřabinová
Jeřábkova
Jezuitská
Jihlavská 1
Jílová 1–29b lichá
Jílová 2–24 sudá
Jílová 26 do konce sudá
Jílová 31 do konce lichá
Jiráskova 1–14
Jiráskova 15–37
Jiráskova 38 do konce
Jircháře
Jiříkovského
Josefská
Joštova
Kalvodova
Kamenná
Kamenná čtvrť
Kamenomlýnská
Kampelíkova
Kaplanova
Kapucínské náměstí
Klácelova
Kobližná
Kolískova
Koliště 1–13 lichá
Koliště 2–70 sudá
Koliště 15–49 lichá
Koliště 51–69 lichá
Koliště 71 do konce
Komenského náměstí
Konečného náměstí 1–3
Konečného náměstí 4 do konce
Kopečná 1–37 lichá
Kopečná 2–76 sudá
Kopečná 39–77 lichá
Kopečná 78 do konce
Körnerova
Košťálová
Kotlářská 1–19 lichá
Kotlářská 2–16 sudá
Kotlářská 18–28 sudá
Kotlářská 21–25 lichá
Kotlářská 27–35 lichá
Kotlářská 30 do konce sudá
Kotlářská 37 do konce lichá
Kounicova 1–37 lichá
Kounicova 2–14 sudá
Kounicova 16–28 sudá
Kounicova 30–44 sudá
Kounicova 39–55 lichá
Kounicova 57–67 lichá
Kozí

Volební místo
43
2
35
36
39
39
30
26
60
31
61
56
39
38
37
18
2
38
2
12
21
2
4
54
54
55
52
53
65
3
3
6
6
31
70
46
7
4
25
31
31
28
28
51
69
54
38
46
6
2
39
32
32
39
45
43
5
45
4
17
9
4
12
14
15
2
54
55
38
38
37
37
11
17
56
57
58
62
58
63
60
68
66
67
57
67
57
4

ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Horní 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Horní 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ náměstí Míru 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
SOU Jánská 22
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
Institut bezp. práce, Cejl 10
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
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Informace z radnice
Adresa
Koželužská
Kraví hora
Krondlova 1–9 lichá
Křenová 1–19 lichá
Křenová 2–46 sudá
Křenová 21 do konce lichá
Křenová 48 do konce sudá
Křídlovická 1–17 lichá
Křídlovická 2–28 sudá
Křídlovická 19–47 lichá
Křídlovická 30–52 sudá
Křídlovická 49 do konce lichá
Křídlovická 54 do konce sudá
Křížkovského 1–19 lichá
Křížkovského sudá
Křížkovského 21 do konce lichá
Křížová lichá
Křížová sudá
Kudelova
Květinářská
Květná
Leitnerova 1–21 lichá
Leitnerova 2–22 sudá
Leitnerova 23 do konce
Lerchova 1–9 lichá
Lerchova 2–10 sudá
Lerchova 11 do konce lichá
Lerchova 12 do konce sudá
Lidická 1–31 lichá
Lidická 2–34 sudá
Lidická 33–59 lichá
Lidická 36 do konce sudá
Lidická 61 do konce lichá
Lipová lichá
Lipová 2–12 sudá
Lipová 14 do konce sudá
Londýnské náměstí
Ludmily Konečné
Ludvíka Podéště
Lužánecká
Mahenova
Malinovského náměstí
Marešova
Marie Pujmanové
Masarykova 1–23 lichá
Masarykova sudá
Masarykova 25 do konce lichá
Masná 1–5 lichá
Masná 2–32 sudá
Masná 36
Mášova
Mečová
Mendlovo náměstí 1–2
Mendlovo náměstí 3–15
Mendlovo náměstí 16 do konce
Měnínská
Mezírka
Milady Horákové 1–25 lichá
Milady Horákové sudá
Milady Horákové 27 do konce lichá
Minoritská lichá
Minoritská sudá
Mlýnská
Moravské náměstí 1–10
Moravské náměstí 11 do konce
Mozartova
Muzejní
Nádražní
Nádvorní
náměstí 28. října 1–11 lichá
náměstí 28. října 2–12 sudá
náměstí 28. října 20 do konce sudá
náměstí 28. října 21 do konce lichá
náměstí Míru
náměstí Svobody 1–7
náměstí Svobody 8–14
náměstí Svobody 15–19
náměstí Svobody 20 do konce
Náplavka
Nerudova
Neumannova 1–16
Neumannova 17 do konce
Nové sady
Novobranská
Obilní trh
Oblouková
Opavská
Opletalova

16
48
43
17
17
15
16
20
20
22
22
23
23
34
35
35
19
33
8
5
39
37
21
38
46
46
45
45
66
8
65
7
63
39
46
39
29
32
39
7
44
6
70
39
3
5
6
16
16
16
66
1
36
33
36
6
65
9
13
8
6
3
16
4
66
4
5
5
22
9
7
7
9
45
4
3
1
4
22
56
39
40
23
6
70
30
25
2

Volební místo

Adresa

ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ náměstí 28. října 22
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Nádvorní 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ náměstí Míru 3
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
SOU Jánská 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ náměstí 28. října 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Nádvorní 1
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Rašínova 3

Opuštěná
Orlí 1–15 lichá
Orlí 2–18 sudá
Orlí 17 do konce lichá
Orlí 20 do konce sudá
Panenská
Panská
Pavlíkova
Pekárenská
Pekařská lichá
Pekařská 2–16 sudá
Pekařská 18 do konce sudá
Pellicova
Peroutková
Petrov
Petrská
Pisárecká lichá
Pivovarská
Plotní 1–37 lichá
Plotní 2–20 sudá
Plynárenská
Pod Červenou skálou
Podnásepní
Pohořelec
Polní 1–61 lichá
Polní 2–88 sudá
Polní 63 do konce lichá
Polní 90 do konce sudá
Ponávka
Poříčí 1–4
Poříčí 5–6
Poříčí 7 do konce
Poštovská
Pražákova 53 do konce
Preslova
Průchodní
Příční lichá
Příční sudá
Příkop
Přízova
Pšeník
Radlas
Radnická
Rašínova
Renneská tř. lichá
Renneská tř. 2–8 sudá
Renneská tř. 10 do konce sudá
Resslova
Rezkova
Rooseveltova
Rosická
Roubalova 1–11 lichá
Roubalova 2–24 sudá
Roubalova 13 do konce lichá
Roubalova 26 do konce sudá
Rovná
Rudišova 1–3 lichá
Rudišova 2–10 sudá
Rudišova 5 do konce lichá
Rudišova 12 do konce sudá
Rumiště
Rybářská
Rybkova
Řeznická
Schovaná
Sedlákova 1–31 lichá
Sedlákova 2–28 sudá
Sedlákova 30 do konce sudá
Sedlákova 33 do konce lichá
Sevřená
Skořepka
Skrytá
Sladová
Slovákova
Smetanova 1–39 lichá
Smetanova 2–16 sudá
Smetanova 18 do konce sudá
Smetanova 41 do konce lichá
Sobotkova
Sokolská
Solniční
Soudní 1–11 lichá
Soukenická
Soukopova
Sovinec
Spálená
Stará
Starobrněnská
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Volební místo
17
3
3
6
6
1
1
43
68
37
38
37
38
1
5
5
39
36
17
17
14
32
15
3
25
25
26
26
10
34
33
19
3
26
40
5
11
13
11
17
30
14
5
4
26
25
27
55
41
4
17
46
46
45
45
31
43
43
42
42
17
34
55
17
36
44
44
42
42
56
15
1
38
68
68
68
63
64
25
67
2
12
21
44
30
17
11
1

ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ náměstí Míru 3
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
Institut bezp. práce, Cejl 10
ZŠ Horní 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Hroznová 1
SOU Jánská 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
Institut bezp. práce, Cejl 10
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Úvoz 55
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Rašínova 3

Informace z radnice
Adresa

Okrsek

Stavební
Stojanova
Stráň
Strážní
Strž
Středova
Studánka
Sukova
Sušilova
Šilingrovo náměstí
Špilberk
Špitálka 1–19 lichá
Špitálka 2–6 sudá
Špitálka 8 do konce sudá
Špitálka 21 do konce lichá
Štefánikova 1–23 lichá
Štěpánská
Štýřické nábřeží
Šujanovo náměstí
Šumavská 31–35 lichá
Táborského nábřeží
Tkalcovská sudá
Tomešova
Traubova lichá
Trnitá
trvale obydlené chaty na úz. Brno-střed
Trýbova
třída Kpt. Jaroše
Tučkova 1–13 lichá
Tučkova 2–18 sudá
Tučkova 15 do konce lichá
Tučkova 20 do konce sudá
Tvrdého lichá
Tvrdého sudá
Tyršův sad
Údolní 1–11 lichá
Údolní 2–28 sudá
Údolní 13–51 lichá
Údolní 30–32 sudá
Údolní 34–36 sudá
Údolní 38–56 sudá
Údolní 53–77 lichá
Údolní 58–72 sudá
Údolní 74 do konce sudá
Údolní 79 do konce lichá
Uhelná
Úvoz 1–19 lichá
Úvoz 2–46 sudá
Úvoz 21–39 lichá
Úvoz 41–53 lichá
Úvoz 48–72 sudá
Úvoz 55 do konce lichá
Úvoz 74–88 sudá
Úvoz 90–116 sudá
Úvoz 118 do konce sudá
Úzká
Vachova
Václavská 1–6
Václavská 7 do konce
Valcha

15
49
31
29
31
1
38
6
67
5
2
14
14
15
15
62
16
26
16
62
32
12
47
9
17
33
36
8
67
67
57
62
47
46
63
2
2
47
51
50
49
46
48
45
45
17
36
36
49
50
47
53
50
52
53
17
6
19
33
14

Volební místo

Adresa

ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
SOU Jánská 22
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
Institut bezp. práce, Cejl 10
Institut bezp. práce, Cejl 10
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Křenová 21
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13–15
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ Křenová 21
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ náměstí 28. října 22
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
SOU Jánská 22
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Institut bezp. práce, Cejl 10

Vaňkovo náměstí
Ve Vaňkovce
Veletržní 1–7
Veletržní 9–11
Veletržní 12 do konce
Veselá
Veveří 1–31 lichá
Veveří 2–38 sudá
Veveří 33–49 lichá
Veveří 40–50 sudá
Veveří 51–73 lichá
Veveří 52–72 sudá
Veveří 75–109 lichá
Vídeňská 1–27 lichá
Vídeňská 2–96 sudá
Vídeňská 31–61 lichá
Vídeňská 63–101 lichá
Vinařská
Vinohrady
Vlhká 1–19 lichá
Vlhká 2–26 sudá
Vlhká 21 do konce lichá
Vlhká 28 do konce sudá
Vodní
Vojtova
Vrchlického sad
Vsetínská
Všetičkova
Vysoká
Výstaviště
Výstavní lichá
Výstavní 2–12 sudá
Výstavní 14 do konce sudá
Wanklova
Wolkrova
Wurmova
Ypsilantiho
Za divadlem
Zachova
Zahradnická
Zahradníkova
Zámečnická
Závodní
Zderadova
Zedníkova
Zelný trh
Zvonařka
Žabovřeská 1
Žabovřeská 2–14 sudá
Železniční 2–16 sudá
Žerotínovo náměstí 1–5
Žerotínovo náměstí 6 do konce
Žižkova 1–21 lichá
Žižkova 2–22 sudá
Žižkova 55
Žlutý kopec

Okrsek
44
17
33
34
35
1
70
68
69
67
54
56
55
24
24
28
29
39
31
14
14
15
15
38
25
7
29
46
30
35
34
34
35
42
42
42
19
6
46
20
57
1
67
16
35
1
17
39
39
17
68
70
53
55
55
44

Volební místo
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Křenová 21
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SZŠ Jaselská 7
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
SZŠ Jaselská 7
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
Institut bezp. práce, Cejl 10
Institut bezp. práce, Cejl 10
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ náměstí 28. října 22
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
Klub sen. aktivit, Václavská 3
SOU Jánská 22
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křenová 21
SPŠ elektrotech., Kounicova 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3

Poznámka:
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel
(např. 18–40) zahrnuty i všechny modifikace (např. 18–40a, b, c).

Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území
města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto
účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na
úředních deskách města a městských částí a na internetové

adrese www.brno.cz (Správa
města > Magistrát města Brna >
Úsek hospodářský > Bytový
odbor > Půjčky z FRBmB).
O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od
1.září do 15.října a od 1.prosince
do 15. ledna 2011. Žádosti na
předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na
Malinovského nám. 3 nebo na
úřadech městských částí, na
jejíchž území se opravovaná
nemovitost nachází. Formuláře

jsou k dispozici na všech úřadech,
kde se žádosti podávají, a na výše
uvedené internetové adrese.
K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město
ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny
zřízením zástavního práva
k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení.
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za
vedení účtu hradí město. Žadatel
hradí poplatek za zápis vkladu
zástavního práva do katastru

nemovitostí. Finanční prostředky
čerpá žadatel dle konkrétních
účelů v níže uvedené tabulce. Po
úplném splacení půjčky zajistí
město výmaz zástavního práva
v katastru nemovitostí.
Bližší informace o půjčkách
z Fondu rozvoje bydlení mohou
občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám.3,
dveře č. 280 a 281 nebo na telefonních číslech 542 173 502,
542 173 245 a 542 173 287.

(red)
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Rozhovor

Pianistka a skladatelka Hana Robinson: možná, že kdybych Michala
jazzově, popově a snad i s trochou
folku. Album se bude jmenovat No
stress a mělo by vyjít příští rok na
jaře.

Hodně jsi cestovala, žila
v Americe, v Anglii. Jaké to
je, vrátit se zpět do České
republiky? Co tady
postrádáš?
Američani jsou strašně pozitivní,
i když se říká, že jsou někdy „fake“.
S tím ale moc nesouhlasím. Podle
mě jsou příjemní a pracovití.
A služby tam opravdu fungují, což
mi u nás trochu chybí. Ale v Praze
žiji necelý rok, takže nemůžu nic
říct na sto procent. Z Anglie mi
nechybí nic a déšť už vůbec ne.

Co jsi musela podstoupit,
abys mohla v Americe
studovat?

Profil
Narodila se v Brně, kde prožila
devatenáct let svého života.
V pěti letech utrpěla při lyžování vážný úraz. Po zdlouhavé
hospitalizaci měla velké přání
dostat pejska nebo klavír.
Dostala klavír a ten se od té
doby stal jejím nejvěrnějším
přítelem.Po studiu na gymnáziu a prvním ročníku Masarykovy univerzity odešla na léto
za svým bratrem, který studoval ve Washingtonu. Ve Spojených státech nakonec zůstala
a prožila tam vzrušujících pět
let. Studovala nejprve ve Washingtonu a v New Yorku, odkud
se dostala na světově proslulou hudební školu Berklee College of Music v Bostonu. Právě
tam se prohloubila její láska
k jazzu, skladbě i zpěvu. Před
třemi a půl lety se setkala
s Michalem Horáčkem, který jí
dal velký prostor jak pro skladbu, tak pro hru na piano a zpěv
na svém CD Ohrožený druh.
V současné době žije v Praze
a připravuje své vlastní album.

Zpěvačka, skladatelka a klavíristka Hana Robinson pochází
z Brna, vystudovala hudbu ve
Spojených státech a v České
republice se představila jako
jedna ze sedmi méně známých
zpěvaček a skladatelek na albu
Ohrožený druh. To se stalo nejprodávanějším albem roku 2009
a bylo oceněno Zlatým andělem. V Brně zahraje na podzim
hned třikrát – v říjnu v Divadle
šansonu, v listopadu na Staré
radnici a během vánočních
trhů.

V létě jsi koncertovala po
České republice, ale také
začala natáčet své
autorské album. Na co se
mohou posluchači těšit?
Nejhorší je, když člověk neumí
pořádně vysvětlit, co se na albu
objeví, protože je žánrově těžko
zařaditelné. Texty jsou v češtině
a celé je to zaměřené šansonově,
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vala v baru až do ranních hodin.
Až jsem si někdy říkala, že tu školu
flákám. Ale neměla jsem na výběr.

V Anglii ses pak živila jako
klavíristka na soukromých
slavnostech. Novináři se tě
občas ptají, zda to nebylo
ponižující, já v tom naopak
vidím zajímavou
zkušenost.
Ano, na to se mě lidé hodně ptají,
je to logické a chápu to. Vždycky
říkám, že bych to samozřejmě
nechtěla dělat třeba do čtyřiceti.
Musím ale uznat, že jsem se pohybovala v hezkém prostředí,
v luxusních hotelech, kde se ke
mně lidé chovali moc pěkně.
Vůbec nikdo mi nemluvil do toho,
co a jak mám hrát, a vydělala jsem
si víc než v nějakém našem
zakouřeném jazzovém baru.

Chvíli jsem studovala půlroční
seminář na American University
ve Washingtonu, kde jsem musela
nejprve absolvovat mezinárodní
jazykovou zkoušku TOEFL.
Odtamtud jsem šla do New Yorku,
kde jsem dostala plné stipendium
v rámci programu pro východoevropské studenty.To bylo perfektní, měla jsem zaplacené úplně
všechno. Tam jsem začala studovat hudbu a učitelé mně doporučili,
ať zkusím jít na Berklee College
of Music v Bostonu.

To jsi třeba přišla do
nějakého hotelu a řekla:
Dobrý den, můžu vám tady
zahrát?

Jak probíhalo studium na
Berklee?

Jednak mi skutečně chyběla Evropa, a pak jsem ukončila školu
a měla jsem pocit, že bych měla
jet někam jinam.V Anglii jsem zůstala čtyři roky, dokonce jsem se tam
i vdala.

V Čechách jsem nechodila ani na
konzervatoř ani na vysokou školu
hudebního zaměření, takže se mně
nechce pouštět do nějakého porovnávání se zdejšími školami. Studium bylo spíše prakticky zaměřené,
hodně se hrálo, ale učila se také
jazzová teorie. Hudba lidi slučuje,
takže stírá rozdíl mezi učitelem
a žákem. Celé to bylo velmi uvolněné, učitelé po škole s žáky třeba
jamovali a dřív, což už jsem nezažila, dokonce kouřili trávu.

No, v podstatě ano. Vyparádila
jsem se a šla. Občas mě překvapili
a pobídli, ať jim jdu hned zahrát.
To bylo v Brightonu, který leží na
jih od Londýna hned u moře. Jsou
tam krásné hotely, které jsem prostě vždycky prošla tam a zpátky.

Proč jsi z Ameriky zamířila
do Anglie?

A nepokusila ses tam
někomu představit svoje
nahrávky?

Jak sis vydělávala na
školné?

Možná to bude znít hloupě, ale
nikdy mě nenapadlo živit se hudbou. To až teď v posledních letech.
V Anglii jsem si natočila svoje jazzové cédéčko, ale první, komu
jsem ho ukázala, byl až Michal
Horáček. Nějak logicky se moje
cesta stočila sem do Čech.

Platila jsem asi 12 tisíc dolarů za
semestr. Něco jsem hradila ze stipendií, trošku mně pomohl brácha
a pak jsem žádala o různé granty.
Hodně jsem také pracovala, hlídala jsem děti, ale hlavně praco-

Ve skutečnosti Michala
Horáčka potkal v Brně tvůj
bratr, když si všiml jeho
neobvyklého auta. Jak ho
přesvědčil, aby si tě
poslechl?

Rozhovor

Horáčka potkala teď, žádnou zajímavou nabídku by pro mě neměl
Bylo to před lékařskou fakultou, kde
bratr viděl zaparkovaného maybacha, který je u nás snad jen jeden.
Dal se do řeči s panem řidičem, který byl velice diskrétní, ale naznačil,
kdo je majitelem auta. A tak brácha
běžel domů pro to moje cédéčko
a volal mně, ať hned přijdu k lékařské fakultě, a hlavně ať si obleču
něco pěkného. Což teda – musím
říct – se mě trochu dotklo, jako bych
normálně chodila po Brně v teplákách. Utíkali jsme před lékařskou
fakultu, kde jsme mu nahrávku předali. Michal Horáček byl velice
vstřícný a slíbil, že si to poslechne.
Moc jsme nevěřili, že se ozve, ale
dal vědět hned za dva týdny.

Tohle setkání proběhlo
bezprostředně předtím,
než jsi s Michalem
Horáčkem začala natáčet
Ohrožený druh?
Potkali jsme se někdy v březnu
2007 a v červnu jsme už natáčeli.
Vlastně to bylo časově dobře
naplánované, protože Michal
Horáček už snad od roku 2005
zamýšlel natočit Ohrožený druh.
Možná, že kdybych ho potkala teď,
nic by pro mě neměl.

Co konkrétně řekl o tvých
nahrávkách?
Myslím, že říkal, že se mu moc
líbí, a rovnou mi poslal texty. To je
jeho způsob práce. Pozve si do
studia třeba deset zpěvaček na
jednu písničku nebo deset muzikantů, aby mu zhudebnili text,
a potom si vybere, co se mu nejvíc
líbí.

Neměl chuť použít něco
konkrétního z tvého alba?
Chvilku jsme nad tím dokonce přemýšleli, protože jsme hledali něco
svižnějšího. Ale ty moje nahrávky
byly dost jazzové, což se asi moc
nehodilo do konceptu, který měl
Michal Horáček v plánu.

Dokáže si Michal Horáček
konkrétně říct, jak by měla
píseň znít, nebo ti v tom
nechal volnou ruku?
Možná proto, že není muzikant,
zdálo se mi, že jeho představa
není úplně konkrétní. Když si ale
něco poslechl, věděl, jestli se mu
to líbí, nebo nelíbí. U písničky

Tramtárie se třeba k původnímu
refrénu vyjádřil, že je hrozný, tak
jsem ho musela předělat.

S ohroženým druhem
jezdíte po republice
a koncertujete. Jaký vztah
máš s ostatními
zpěvačkami, které vedle
tebe vystupují?
Jsme pořád v kontaktu, poslední
rok jsme jezdily po republice a hrály v různých divadlech. Samozřejmě ne každý koncert se povede, protože je nás hodně a občas
některá nemůže, tak musíme koncert trochu překopat. Teď od podzimu budeme koncertovat častěji,
i ve větších divadlech, a bude to
koncipované trochu jako divadelní
představení. S holkama vycházíme dobře. Je jasné, že ne každá
si s každou úplně sedneme, ale
kamarádky jsme. Například s Naďou Válovou hrajeme i mimo
Ohrožený druh, s Natálkou Kocábovou si rozumím a ostatní jsou
také dobré ženské.

o roztroušené skleróze,
nemoci, která tě zastihla.
Jak je možné, že jsi tak
otevřená? Chtělo by se až
skoro zeptat, i když je to
hloupé, zda právě tou
upřímností nezískáváš na
popularitě.
Vím to něco málo přes rok. Zpočátku jsem se za nemoc styděla.
Potom mě ale oslovila mladá právnička, která také trpí roztroušenou
sklerózou a která pro sklerotiky
organizuje výstup na Kilimandžáro. Bavily jsme se, že bychom tím
mohly udělat takovou malou osvětu, sdělit světu, že roztroušená
skleróza je často nemoc mladých

ochrnula polovina obličeje. Tehdy
jsem to ale neřešila a odjela jsem
do Anglie. Teď ale normálně hraji
a myslím že posluchač to nepozná,
já o tom ale vím a když se přestanu
na sto procent soustředit, tak místo
„cé“ klidně hraji „é“. Musím ale o to
ještě víc cvičit, například po dovolené mívám ruce úplně ztuhlé.

Pryč od nemoci a zpět
k hudbě. V jednom
z rozhovorů ses přiznala,
že většina tvých textů je
o lásce. Není to trochu
fádní?
To je strašný, je to děsně laciný,
já vím. Ale nemůžu se toho zbavit.

Velkou roli ve tvém životě
hraje bratr Pavel. Za ním
ses přestěhovala do
Ameriky, potom do Anglie,
byl to on, kdo dal Michalu
Horáčkovi tvoje album.
S bráchou jsme si blízcí už od dětství, kdy jsme spolu dělali hodně
sportů, závodně jsme lyžovali,
navíc jsme od sebe jen rok a půl.
V Brně na filozofické fakultě jsem
studovala sociální pedagogiku,
když jsem se rozhodla jet za bratrem do Washingtonu na prázdniny
a zůstala jsem tam pět let. Myslím
ale, že to měl brácha trochu naplánované, že si říkal, když tady studuji
já, proč by tu nemohla být i ségra.

Vzpomínáš si na první
dojmy?
Pamatuji si, jak jsem první den přijela v šusťákovce, kterou jsem si
pro cestu speciálně koupila, byla
dost drahá. Říkala jsem si, že
musím být do té Ameriky pěkně
oblečená. A brácha, když mě uviděl, úplně šílel. Najednou viděl, jak
„Východ přijel na Západ“. Možná
v tom momentě se rozhodl, že tam
s ním zůstanu. (smích)

Často v různých
rozhovorech mluvíš

lidí, kteří ale můžou a chtějí normálně pracovat. Problém je totiž
v tom, že jim pojišťovna neproplácí
léky, dokud na tom nejsou skutečně špatně. Poprvé jsem o nemoci
promluvila, když mě požádala
o rozhovor jedna redaktorka
z České televize, dost lidí moje
otevřenost asi překvapila. Myslím
ale, že tím můžu trochu pomoct.

Kvůli skleróze jsi dokonce
ztratila částečně cit
v prstech, což je pro
pianistku dost závažné.
Jak to zvládáš?
Když jsem ještě nevěděla, co se
mnou je, ochrnula jsem nejprve na
jednu, potom i na druhou polovinu
těla, motala jsem se jako opilá
a ruce jsem vůbec necítila. To byl
moment, kdy jsem se rozhodla jít
k lékaři, kterého jsem mimo jiné
navštívila už v roce 2005, kdy mně

I když se snažím o něco jiného,
vždycky z toho vypadne láska.
(smích)

Provdala jsi se za
Angličana, s kterým ses
dokonce přestěhovala i do
Brna. Jak se mu u nás
žilo?
To byla asi hloupost. Moc se mu
tady nelíbilo, byl tu nešťastný.
Musím ale říct, že to bylo jeho rozhodnutí jet do Brna. Žil tu skoro
rok a pak utekl. Podepsala se na
tom i moje nemoc, prostě tu situaci
nezvládl. Ani jednou mi třeba neřekl, že to bude dobrý, to mě moc
mrzelo. Kontakt ale udržujeme,
těžko říct, jak bych se na jeho místě zachovala já, ale jsem skoro
přesvědčená, že bych ho neopustila.


(red)
Foto: archiv zpěvačky
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Inzerce

Nabízíme Vám služby našeho
luxusního kosmetického salónu
a wellness centra, kde si můžete
vybrat z řady profesionálních ošetření
a postupů, které provádíme špičkovou
francouzskou kosmetikou
Jean d´Estrées – PARIS.
Nabízíme:
 Celkové ošetření pleti
 Celotělová ošetření
 Wellness víkendy

Bližší informace:
Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Vsetínská 20, Brno , tel: 543 420 666,
logo@logoped.cz, www.moje-klinika.cz

www.noretrade.cz

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

KVALITNÍ ČESKÉ
KUCHYNĚ

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

Pro každého CD s písniĀkami
jako dárek
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25 let zkušeností z více než 30 zemí sveta

Inzerce
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www.levnesporaky.cz

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

• finanční příspěvky na prevenci až do výše 6.600,- Kč
• nejvyšší příspěvek za očkování proti rakovině děložního
čípku až 6.200,- Kč
• příspěvky pro dárce krve až 4.000,- Kč
• plavání ve smluvních bazénech zdarma nebo se slevou
• slevy na produkty Allianz pojišťovny, a.s.
• široká síť slevových zařízení

A
NOVINK
s
u
Bon
enci
za prev

PRO VÁŠ AKTIVNÍ ŽIVOT

CALL CENTRUM 844 125 124 | www.zpma.cz | info@zpma.cz
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Inzerce

VYPÍNÁNÍ
analogového signálu v roce 2010

Připravte se, ať nepřijdete o své oblíbené programy
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Brno Barvičova a Hády bude
30. září 2010 ukončeno. Na většině území města Brna tak nebude od října možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program.
Přejděte na digitální televizní vysílání s předstihem a využívejte výhody kvalitnějšího obrazu, EPG (elektronického programového průvodce) či mnohem
větší programovou nabídku. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně byly
vysílány pouze čtyři televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po přechodu na digitální vysílání se jejich počet několikrát znásobí.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále
u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi. Těch, kteří nyní přijímají televizi přes
kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového televizního vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat i po 30. září.

Nejzazší
TV
Číslo
Vysílač/Místo
termín
program
kanálu
31. 01. 2010
ČT 2
Brno/ Barvičova
35
ČT 1
Brno/ Barvičova
52
30. 09. 2010
30. 09. 2010
Nova
Brno/ Barvičova
49
30. 09. 2010 Prima
Brno/Hády
55
Zdroj: Česká televize, České Radiokomunikace, Czech Digital
Group, Telefonica O2 a NKS.

Digitální multiplex 1

Digitální multiplex 2

Digitální multiplex 3

Digitální multiplex 4

Více informací najdete na webových stránkách - www.digitalne.tv a na infolince 800 90 60 30 (v provozu v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hod.).

800 90 60 30

infolinka DIGITALIZACE

www.digitalne.tv
Provoz nepřetržitě

Brno Kohoutovice, Chalabalova 2
623 00 Brno

www.aquapark-kohoutovice.cz

provozni doba

DospĢlí
Mládež do 18 let
DĢƟ do 3 let

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

Pokladna
06.00–22.00
Bazén
06.00–21.45
Posilovna a Sauna
Po–Pá: 09.00–21.45
So, Ne, Sv: 09.00–19.45

25 m plavecký bazén 25 x 12,5 m,
hloubka vody 1,8–2,0 m (6 drah)
Rekreaēní bazén (perliēkové rošty,
chrliēe vody, vodní trysky)
Tobogán 90 m
Divoká Ǝeka
Whirpool
DĢtské brouzdalištĢ s vodním hƎibem
Sluneēná „vyhlídková“ terasa s venkovním
bazénem 12 x 8m (v letním období)
Pára
Sauna
Posilovna
Mokrý bar
Masáže
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Naše školy

Mateřská škola Vídeňská se v červnu rozloučila s předškoláky

Učitelé a ostatní děti z mateřské
školy na Vídeňské popřáli hodně štěstí do nového školního
roku svým nejstarším kamarádům – předškolákům.
Ve čtvrtek 10. června se děti
z mateřské školy Vídeňská sešly
v sále ZUŠ Františka Jílka na
Vídeňské ulici, kde se rozloučily
nejen se školním rokem, ale
i s docházkou do školky.
Předškoláci si připravili pro rodiče
pásmo básniček, písniček a za

doprovodu klavíru si zatancovali
lidové tanečky. Vystoupení zakončila společná písnička „Těšíme
se na prázdniny“.
Ve středu 16. června navštívily
mateřskou školu Tetiny se svým
programem „Pasování dětí na
školáky“. Během odpoledne plného písniček, soutěží pro děti i rodiče, přijel král, který předškoláky
pasoval na školáky. Děti si odnesly na památku knihu a medaili.


(red)

Žáci z Hroznové se opět vydali na projektové setkání do Holandska

V červenci se delegace 4 žáků
a 2 učitelů naší základní školy
Hroznová zúčastnila posledního projektového setkání v rámci projektu Whodunit.Tento rok
jsme se již podruhé vydali do
Holandska.

Projekt z programu Comenius –
Projekty partnerství škol dospěl
ke svému závěru.
Náplní setkání byla především
prezentace závěrečných kapitol
detektivky, kterou připravujeme.
Kapitoly tentokrát napsali studenti
z každé země a po diskusi si zvolili

jednu vítěznou – z pera německých žáků. V připravované knize
pak budou zveřejněny poslední
části ze všech partnerských škol.
Naši deváťáci ostatním navíc
přednesli vtipnou anglickou prezentaci Czech Top Ten. Jejím
cílem bylo ukázat nejznámější
česká specifika a nalákat ostatní
na návštěvu České republiky.
Prezentace Czech Top Ten je zveřejněná na www.zshroznova.cz.
Program dále obsahoval návštěvu
partnerské holandské školy, měst
Amsterdam a Rotterdam.Výjimečným sportovním zážitkem bylo
zhlédnutí zápasu světové ligy ve
volejbale mužů mezi Brazílií a Nizozemím. Moc se nám také líbila společná večeře v kostýmech, v jejímž
průběhu jsme v mezinárodních
týmech řešili údajnou vraždu.Vynikající dojem umocnila skutečnost,
že všechny delegace bydlely
dohromady ve skautském táboře.
Studenti i učitelé společně jedli,

bavili se a sportovali.Všichni jsme
si užili pár dnů strávených v multikulturní společnosti.
Po dlouhém loučení jsme se plni
dojmů opět vydali domů. Zástupci
všech zemí – Anglie, Německa,
Holandska, Španělska a České
republiky – zhodnotili kladně průběh celého projektu a shodli jsme
se na jeho velkém přínosu pro
všechny zúčastněné studenty,
učitele a jejich instituce.


Mgr. Luděk Balcařík
a Mgr. Miroslav Bína,
ZŠ Brno, Hroznová 1
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Naše školy

Po stříbrné medaili doputovala na Úvoz spolu s Hubáčkem i zlatá

V červnu se po dvanácti letech
vrátil na ZŠ Úvoz její odchovanec hokejista Petr Hubáček,
aby svým nástupcům ukázal
stříbrnou medaili z mistrovství
světa v Rize.
Ve čtvrtek 17. června přivezl ukázat kov nejcennější, tedy zlatou
„placku“ z MS v Kolíně nad
Rýnem. Chvilku před dvanáctou
hodinou dorazil mistr světa do
budovy školy, kde ho přivítal ředitel
školy Mgr.Miloš Doležal – Hubáčkův bývalý trenér a učitel. Společně potom odešli na besedu, kde
už netrpělivě čekali malí hokejisté.
Těm Hubáček ukázal cenný kov,
povyprávěl o hokejových zážitcích, a to nejen z MS z Německa.

Zřizovatelem školy je

Zvídaví chlapci pokládali vzácné
návštěvě zajímavé otázky, jako
například jaké měl Hubáček
známky ve škole a jak se učil, která byla jeho nejoblíbenější učitelka, kdy začínal s hokejem, kdo byl
jeho vzorem, jak se chová Jarda
Jágr v kabině a jaké to je hrát proti
Alexandru Ovečkinovi. Petr Hubáček ochotně odpověděl na každou
položenou otázku. S Milošem
Doležalem také zavzpomínali na
Hubáčkova mladá léta na Úvoze
a na jeho začátky v ledním hokeji.
Na dataprojekci mohli mladí
posluchači vidět Hubáčka na fotkách z šesté či osmé třídy, rovněž
videozáznam z tvrdého tréninku
v Rusku, který Petr při svém tamním působení absolvoval, nebo
článek z novin, který vyšel roku
2006, když dovezl ukázat stříbrnou medaili – jeho první medaili
z mistrovství světa.
Po hodinovém povídání proběhla
autogramiáda a fotografování klu-

ků s hokejovým šampiónem
a následoval oběd ve školní jídelně, kde se dřív Hubáček stravoval.
Během návštěvy na Úvoze nešetřil reprezentant úsměvem a bylo
vidět, že si návrat na základní
školu užil. Vždyť od doby, kdy na
této škole každodenně sedával

do lavic, uplynulo šestnáct let.
Sportovní škola na Úvoze je hrdá
na to, že se podílela na výchově
úspěšného hokejisty a reprezentanta naší vlasti, který dosáhl na
nejcennější titul, titul světového
šampióna.

Miloš Doležal,
ZŠ Úvoz

Kultura

Brněnské stopy architekta Adolfa Loose představuje Muzeum města Brna
Do 24. října setrvá ve výstavních
prostorách hradu Špilberk
výstava Brněnské stopy Adolfa
Loose, jednoho z nejslavnějších
brněnských rodáků.
Adolf Loos (1870–1933) byl jedním
z nejvýraznějších mistrů moderní
architektury, který se stal již za svého života legendou. Svým životním
stylem a svými originálními názory
neustále překvapoval bigotní
vídeňskou společnost té doby.
Architekt Adolf Loos je řazen mezi

nejvýznamnější osobnosti architektonické moderny, tedy po bok
F. L. Wrighta, Le Corbusiera a Ludwiga Mies van der Rohe.
Obecně je považován za Rakušana, neboť převážná část jeho života
i díla je spojena s Vídní.
V českých zemích vytvořil přesto
řadu realizací během dvou etap
(1907–1908 a 1928–1933), kdy
působil v Plzni, kde navrhoval bytové interiéry. Po první plzeňské etapě realizoval několik projektů a staveb v Brně a v Praze.Vyvrcholením
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této práce se stala stavba rodinného domu pro Dr. Ing. Františka
Müllera v Praze. Při stavbě Müllerovy vily Loos uplatnil koncepci
uspořádání obytného prostoru
známou pod názvem „Raumplan“,
založenou na prostorové a výškové diferenciaci začleněných prostor.
Loosovy práce pro Brno vždy zůstávaly jaksi na půli cesty. Stejně tak
i jeho vztah k rodnému městu. Láskyplné vzpomínky na otce a na
jeho kamenickou dílnu, kde jako

malý chlapec objevoval svět, byly
zastíněny nenávistí k přísné a tvrdé
matce. Po neúspěšných studiích
v Jihlavě, Melku a Liberci přinesla
vykoupení maturita na německé
uměleckoprůmyslové škole v Brně,
kde byli jeho spolužáky pozdější
absolventi vídeňské Akademie
Otto Wagnera a posléze významní
protagonisté vídeňské a evropské
architektonické scény – Josef Hoffmann, Leopold Bauer, Hubert
Gessner.

(red)

Kultura

Moravia Music Fest zaplní Brno svými koncerty již třetím rokem

Od 24. října do 18. listopadu
bude v Brně již potřetí probíhat
mezinárodní hudební festival
Moravia Music Fest. Záštitu nad
akcí také převzal starosta městské části Brno-střed.
„Jedná se především o hudební
festival, ale v tomto roce poprvé
uvádíme i divadelně-akrobatisticko-taneční hudební představení
La Putyka za hudebního doprovodu Vojtěcha Dyka, Jakuba Prachaře a Jana Maxiána,“ nalákal
na festival jeho pořadatel Josef
Buchta z Bujo Art Production, který je zároveň trumpetistou a zakladatelem hudebního složení B
Side Band. To se na festivalu představí hned třikrát.
„B Side Band jsem založil před
pěti lety a dnes už se na něj nahlíží jako na jeden z nejlepších big

bandů v ČR. Věřím, že Brno začíná být hrdé, že takový špičkový
big band opět má,“ dodává pyšně
Buchta.
Festival tradičně otevře Jazzová
mše Jaromíra Hniličky. V programu vystoupí kromě B Side Bandu
členové Filharmonie Brno a smíšený pěvecký sbor Ars Brunnensis Chorus. Dohromady téměř sto
účinkujících.
Posluchači se mohou těšit celkem
na jedenáct koncertů. K největším
lákadlům patří kromě již zmíněného Laco Deczi, Brass 6, Bohemia Saxophone Quartet, Koncert
K 70. výročí Orchestru Gustava
Broma nebo Karel Gott a Eva
Urbanová.
„Pokud bych měl posluchače
pozvat jen na jeden koncert, tak
by to byl určitě Tribute To Frank
Sinatra s Danem Bártou, Vojtě-

chem Dykem, Matějem Ruppertem, Terezou Černochovou,
taneční skupinou Frankie’s Girls
Company. Bude to obrovský zážitek. Více jak osmdesát umělců na
pódiu, kteří budou hrát největší
hity krále swingu,“ řekl pořadatel.
Tribute To Frank Sinatra se bude
konat 8. listopadu.
Koncerty se budou odehrávat na
několika místech v Brně. V hudebním klubu Metro Music Bar,
v Městském divadle Brno, v kostele sv. Janů u minoritů, v hale
Vodova, v hale Rondo a v divadle
Stadion na Kounicově.

„Na minulé dva ročníky přišlo okolo osmi tisíc posluchačů, letos jich
očekáváme až na čtrnáct tisíc,“
zmínil Buchta.
Více informací o koncertech
a předprodejích vstupenek na
www.moraviamusicfest.cz.

(red)

Pohádkové postavy a animace už nejen v televizích, ale i muzeích

Večerníčky a pohádky z Ateliérů Bonton Zlín přibližuje výsta-

va v Baron Trenck Gallery do
28. listopadu.

Výstava loutek a animací od poloviny 40. let 20. století po současnost je určena dětem i dospělým
návštěvníkům, kteří se zde setkají
se spoustou známých postaviček
z večerníčků i filmů pro děti a mládež.
Výstavu provázejí originální loutky z českých animovaných pohádek a večerníčků ze sbírek Ateliérů Bonton Zlín. Návštěvníci se
mohou těšit na nejrůznější pohádky, například na Uzel na kapesníku, Modroočka, Vzpouru hraček, Zlatovlásku, Pasáčka vepřů,
Míčka Flíčka). Expozice představuje tvorbu věhlasných režisérů
H. Týrlové, M. Šebesty nebo
L. Beneše a realizace výtvarníků

H. Týrlové, O.Sekory, M. Nesvadby, K. Lhotáka nebo V. Jiránka.
Současná tvorba je zastoupena
postavičkami Pata a Mata (s originálními rekvizitami a scénáři)
z dnes již kultovního seriálu „A je
to!“ o dvou nešikovných kutilech
nebo králíky z klobouku kouzelníka Pokustóna – Bobem a Bobkem. Zajímavostí je také ukázka
pracoviště animátora. Výstava je
přístupná v Baron Trenck Gallery
v kapucínském klášteře (vstup
brankou vpravo od kostela) do
28. listopadu. Otevřeno je od středy do neděle od 10.00 do 16.00
hodin. Více informací na
www.barontrenckgallery.cz.

(red)

21
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Září 2010

Rozhovor

Jiří Helán po čtyřiceti letech říká: Žiju příběh nejen o polce a valčíku
Jiří Helán natočil za svoji téměř
čtyřicetiletou pěveckou kariéru
na padesát LP a CD a slyšet
a vidět jsme ho mohli v bezpočtu rozhlasových a televizních
pořadů. Většinou to bylo
s dechovkou a nebo s cimbálem. A cifrovat umí jako málokdo.

Zdá se, že vám u kolébky
stály sudičky s koštýřem
a že jste ji měl přímo
někde v jihomoravském
vinném sklípku?
Ale kdepak. Já jsem se narodil na
západ od Brna, ve Veverské
Bítýšce. A jako malý kluk jsem na
nějaké zpívání ani nepomyslel.
Chtěl jsem být cyklistou. Lidová
písnička byla ale u nás doma. Zpívala celá rodina a obě moje sestry
hrály na klavír. Takže i malý Jiříček
začal chodit do lidové školy umění. Učil jsem se na trubku a na klavír. Prvního „veřejného potlesku“
se mi skutečně dostalo za zpěv,
od čtvrté třídy jsem zpíval ve školním pěveckém sboru postupně
první, druhý a třetí hlas. V sedmé
třídě mě ovšem s ostatními mutujícími kluky pan sbormistr Babák
„vyhnal“, že bručouny nepotřebuje.

Zůstala vám ale ta trubka
a Jan Slabák se mohl začít
těšit, že bude mít jednou
v kapele parťáka
muzikanta.
V té době jsem o Janu Slabákovi
ještě neměl ani páru. A Moravanka samozřejmě ještě neexistovala. Na začátku šedesátých let
jsem hrál ve školním orchestru,
ze kterého se stala později docela
známá kapela Akord. V té jsem
hrál až do vojny, kde jsem se sešel
s partou vynikajících muzikantů.
Založili jsme skupinu s příznačným názvem Rajón boys a docela
se nám dařilo. V červnu v osmašedesátém jsme vyhráli dokonce
celostátní armádní soutěž v Kroměříži.

Pojďme už k tomu vašemu
zpívání!
Už jsme tam. Ti naši Rajón boys
spadali pod Vojenskou akademii
v Brně, kde pracovala sestra naší

tehdejší operní jedničky Viléma Přibyla. Slyšela mě zpívat
dixielandy a populární písničky, které
jsme s tou naší
vojenskou partou
hráli, a nasměrovala
mě na sbormistra
Jiřího Kubicu. Ten
mě předal profesoru
Vladimíru Šťastnému a dobrých pět let
jsem se potom
v Janáčkově divadle
učil skutečnému
zpívání. Oba mě
chtěli „zlanařit“ ¨do
Státní opery v Brně,
ale ze dne na den se
z budoucího operního zpěváka stal folklorista a dechovkář
(úsměv).

To bylo v tom
pověstném roce 1972?
Ten rok byl pro mě skutečně osudový. Na jaře jsem se oženil
a v létě přišla nabídka zpívat
v kapele Jana Slabáka. Vzpomínám si, že Honza do rodící se
Moravanky vybíral zpěváky skutečně pečlivě a že se nás tam při
konkursu sešla celá řada dnes již
věhlasných zpěváků. Vybral si mě
a určitě mi pomohly ty hodiny strávené při učení v Janáčkově divadle. A čerpám z nich dodneška.

Tak jsme se elegantně
přesunuli do současnosti,
letos jste vydal první
samostatné cédéčko.
Chtěl jsem si udělat radost k mým
šedesátinám. A tak trochu i zrekapitulovat svůj muzikantský,
a přiznám se, že i osobní život.
Docela příznačný je název tohoto
CD. „Jiří Helán: Příběh nejen
o polce a valčíku“. Myslím, že
takový je můj celý život. Není jen
o „polce a valčíku“, v životě jsem
zažil a zažívám i v přeneseném
slova smyslu různé rytmy a žánry.
Vždyť přece nebýt osudové
nabídky, mohl jsem dodnes zpívat
třeba někde v opeře (úsměv).

V životě jste se setkal
a účinkoval s mnoha
hvězdnými kolegy, na CD
s vámi hrají a zpívají Eva
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Profil
Pilarová a Felix Slováček,
kteří byli také v Brně
u jeho slavnostního křtu
(v rámci koncertu Nebe
plné hvězd a Příhraničních
slavností, které se
pořádají za podpory
městské části Brno-střed,
pozn. red.). Změnil se za ty
roky natáčení
a koncertování nějak váš
názor na muziku a na
publikum?
Myslím, že od doby prvního
potlesku se v mém vnímání hudby
příliš nezměnilo. Vždycky, když se
v sále zhasne, začne na mě působit nějaká magická síla a cítím tu
podporu svých příznivců. Právě
jim chci svým prvním samostatným cédéčkem poděkovat. Ti, kteří mě znají, a znají i detaily mého
života, dobře vědí, o čem zpívám.
A ti, kteří mě znají jen z písniček,
třeba v tom mém písničkovém příběhu najdou i část životního příběhu svého a podělí se se mnou
o ten nádherný pocit a víru, že
hudba nás může dělat šťastnějšími, vnímavějšími a možná
i mravnějšími...


Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Jiří Helán se narodil 27. prosince 1947 ve Veverské Bítýšce. Hudební základy získal
v tehdejší LŠU, kde se učil hrát
na klavír a na trubku. V roce
1963 stál u vzniku skupiny
Akord, v roce 1968, v době
základní vojenské služby, získal první místo v celostátní
Armádní soutěži uměleckých
talentů. V roce 1972 nastupuje
jako sólista do kapely Moravanka a v roce 1977 se stává
profesionálním hudebníkem.
S Moravankou navštívil v roce
1978 a 1980 USA, v roce 1982
účinkoval společně s Karlem
Gottem v Německu.
V roce 1985 se stal zakládajícím členem nové kapely Moravěnka, se kterou působí
dodnes. S jeho jménem vyšlo
několik desítek titulů zvukových nosičů v celkově mnohamilionových nákladech. On
sám si z té plejády titulů také
hodně cení civilně nahraných
písniček jen s cimbálem Petra
Olivy a prvních CD s kapelou
Moravěnka. V letošním roce
vydal ve vlastní produkci svoje
první samostatné CD. V současné době kromě koncertování moderuje populární pořad
Českého rozhlasu Brno Blahopřání s písničkou, hraje za Bolkovu fotbalovou jedenáctku
a na konto svých úspěchů si
k dnešnímu dni může připsat
i dvě děti a dvě vnoučata.

Sport

Kurzy bruslení pořádá krasobruslařský klub FSC Brno

V Hokejové hale dětí a mládeže
v Brně na ulici Střední 26,
naproti Bobycentra pořádá krasobruslařský klub FSC Brno

kurzy bruslení pro širokou
veřejnost.
V tomto krasobruslařském klubu

působí profesionální trenéři, kteří
sbírali zkušenosti i v zahraničí,
mezi jinými i mistr ČR a účastník
Olympiády ve Vancouveru 2010
David Vincour.
FSC Brno je klub s bohatou historií. V předešlých dvou letech
organizoval MČR v krasobruslení
se zastoupením nominovaných
krasobruslařů z vlastních řad.
Kurzy bruslení, které klub pořádá,
se staly již tradičním zpestřením
volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i dospělých. I když venku ještě nemrzne až praští, ledová
plocha v Hokejové hale je stále
připravena. Tyto kurzy se hodí pro
dětičky již od necelých 3 let,
a pokud mají chuť i starší a zralejší, mohou se také zapojit. Trenéři si děti rozdělí do skupinek
podle věku a výkonnosti a hodiny

probíhají i formou her, aby se děti
nejen dřely, ale i bavily. Probíhají
3x týdně, vždy v úterý, ve čtvrtek
a v neděli, zájemci si sami mohou
vybrat, jaká frekvence či který den
jim lépe vyhovuje. Kurzy právě
začínají a ukončeny budou v prosinci slavnostním karnevalem pro
děti, kde na ně budou čekat i nějaké sladkosti a překvapení.
Pokud někoho nadchnou natolik,
že by mu bylo po bruslení smutno,
může pokračovat od ledna znovu
dále, a pokud bude mít někdo
zájem i krasobruslit, může se přihlásit do přípravky Figure Skating
Clubu Brno.
Zájemci se mohou přihlásit e-mailem na fscbrno@email.cz nebo
telefonicky na 773 581 179. Více
informací na www.fscbrno.cz.

(red)

Zájemci o vzdělávání ve fitness již mohou podávat přihlášky
Fitcentrum „Fitness Blue
Gym“ na Kotlářské ulici je
zaměřeno i na vzdělávání a na
podzim letošního roku pořádá
pro zájemce několik přednášek.

borníky v oblasti aerobiku, body
and mind a fyzioterapie. Na
podzim letošního roku jsou nabízeny následující druhy školení
pro instruktory i širší odbornou
veřejnost.

Od roku 2002 byla založena
„Fitness Blue Gym Academy“,
centrum pro vzdělávání instruktorů a trenérů akreditované Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR spolupracující
se známými a uznávanými od-

Plán vzdělávacích akcí „Fitness
Blue Gym Academy“:
9. října: Funkční anatomie
a diagnostika pohybového
aparátu – workshop, lektor:
Mgr. Milan Slavík – diplomovaný
fyzioterapeut

24. října: Step Inspiration –
workshop, lektor: Pavel Oracz
(Polsko)
6. listopadu: Automobilizace
páteře a kloubů – workshop,
lektor: Mgr. Milan Slavík – diplomovaný fyzioterapeut
7. listopadu: Vinyasa Flow
Yoga – workshop, lektor:
Mgr. Andrea Vařeková (certifikáty Indie, USA)
14. listopadu: Aerobic Inspiration – workshop, lektor:
Mgr. Lenka Velínská

28. listopadu: Bodystyling –
workshop, lektor: Mgr. Lenka
Velínská
1. října–21. listopadu: „Instruktor Aerobiku“ – akreditovaný kurz pro instruktory
aerobiku.
Všechna školení zahrnují studijní materiály a certifikát
o účasti. Informace a přihlášky:
www.bluegym.cz,
tel.: 724 040 958.


(red)

Tenisový areál BLTC v Lužánkách hledá nové hráče
Podařilo se mu již vychovat hráče, kteří v současné době
reprezentují ČR v mládežnických kategoriích. Nyní hledá
nové členy.
V soutěžích družstev patří oddíl
k nejlepším nejen na jižní Moravě, ale také v rámci České
republiky. Ve všech soutěžích
mládeže hraje TC MJ BLTC
BRNO nejvyšší jihomoravské
soutěže a v kategorii dospělých
I. ligu. Tenisový areál navštěvuje více jak stovka dětí všech
věkových kategorií i různé
výkonnosti. Oddíl spolupracuje

se sportovním gymnáziem
Ludvíka Daňka v Brně, kde hráči tenisového oddílu našli velice
dobré podmínky pro studium
a pro sport.
Tenisovou školu navštěvují děti,
které provozují tenis na závodní
úrovni, ale i spousta jiných, které
se chtějí jen naučit základy tenisu. Tenisová škola je otevřena
i pro dospělé, kteří tomuto sportu
propadli. Pro dospělé jsou stejně
jako pro děti připraveny individuální hodiny nebo skupinový
trénink.
V době letních prázdnin pořádá
oddíl celodenní soustředění pro

mladé tenisty, kde se děti intenzivně zdokonalují.
Zájemci o členství v oddíle nebo
pouze o hru mohou volat na tele-

fonní číslo trenéra Michala Judy
603 421 212 nebo navštívit webové stránky www.judatenis.com.

(red)
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Lipka po prázdninách opět otevřela své ekologické poradny

Po prázdninové přestávce Lipka opět zahajuje činnost svých
ekologických poraden, kde její
zaměstnanci odpovídají široké
veřejnosti na dotazy týkající se
environmentálních témat.
Poradny fungují na všech pěti pracovištích Lipky. Pracují v nich kvalifikovaní poradci a poradkyně, kteří bezplatně poskytují veřejnosti
nejen informace, ale také analýzy,
posudky, návrhy a studie k vybra-

ným environmentálním tématům.
„Na veškeré dotazy ohledně ekologické výchovy a ochrany přírody
se veřejnost může zeptat osobně
na jednotlivých pracovištích Lipky,
telefonicky nebo pomocí emailů.
Veškeré kontakty zájemci najdou
na našich webových stránkách
www.lipka.cz. Na stejných stránkách lze také položit dotaz pomocí elektronického formuláře,“
uvedla Dana Křivánková, koordinátorka eko-poraden Lipky.

Pro občany městské části Brno-střed jsou nejbližšími pracovišti
Lipky Lipová, sídlící na ulici Lipová 20, a pracoviště Kamenná,
sídlící na ulici Kamenná 20.
Zaměstnanci pracoviště Lipová
se zaměřují především na témata
jako ochrana zvířat, šetrné nakupování, vzdělávání v environmentální výchově nejmenších
nebo tvorba a hodnocení ekologických výukových programů pro
1. stupeň ZŠ. Poradna na pracovišti Lipová je otevřena vždy ve
středu mezi 14. a 16. hodinou, po
domluvě i jindy. Dotazy lze také
pokládat telefonicky na čísle
543 211 264 nebo pomocí e-mailu lipova@lipka.cz.
Poradna pracoviště Kamenná se
zaměřuje na dotazy týkající se
přírodních zahrad, permakultury,

ekozemědělství, biopotravin
nebo cyklistické dopravy. Pracovníci poradny jsou veřejnosti
k dospozici vždy ve středu mezi
9. a 11. hodinou, po domluvě i jindy. K položení dotazu můžete
využít také linku 543 420 823
nebo e-mailovou adresu kamenna@lipka.cz.
„V minulém roce jsme zaznamenali větší poptávku po našich
poradenských službách. Já i mí
kolegové jsme rádi, že vzrůstá
povědomí veřejnosti o eko-poradnách a že stále více lidí naše služby vyhledává,“ doplnila Křivánková.
Síť environmentálního poradenství funguje v Brně již od roku
2005.


(red)

Výtvory soutěže Moje Brno budou ke zhlédnutí na radnici Brno-střed
V dubnu byla knihkupectvím
Barvič a Novotný vyhlášena
soutěž Moje Brno, určená pro
všechny děti a mladé do 18 let,
kteří se chtějí nějakým způsobem vyjádřit k místu, ve kterém
žijí. Od 2. října bude z prací
uspořádána výstava na radnici
městské části Brno-střed.

Ve volbě formy měli mladí autoři
volnou ruku, soutěž byla charakterizována jako výtvarná, literární
a hudební, bez dalších omezení.
Soutěžní práce děti odevzdávaly
v průběhu tří měsíců až do uzávěrky 30. června. Do té doby se
v knihkupectví sešlo téměř 200
výtvorů na téma města Brna. Nejčastěji se děti vyjadřovaly prostřednictvím nejrůznějších výtvarných technik – sešlo se mnoho
výkresů, keramických výtvorů,
papírových trojrozměrných objektů, koláží i originálních autorských
prací na pomezí více výtvarných
technik. Ovšem i ostatní kategorie
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– hudební a literární – měly své
zástupce, soutěže se dokonce
účastnil i jeden autorský film.
Co se týče témat, nechyběly tradiční symboly Brna jako krokodýl
a Birkovo kolo, i dvě velké brněnské dominanty Petrov a Špilberk
dorazily v mnoha podobách. Dále
děti ztvárňovaly další svá oblíbená
místa – zoologickou zahradu, Kra-

ví horu nebo třeba brněnské čtvrti
a ulice, kde bydlí. Někteří soutěžící
se snažili o věrné zachycení
brněnských zákoutí, jiní se do tvůrčí práce vložili s velkou dávkou fantazie a Brno představili tak, jak je
vidí jen oni a nikdo jiný. V průběhu
prázdninových měsíců byly soutěžní práce vyhodnoceny porotou,
sestávající ze zaměstnanců knih-

kupectví a zástupců partnerských
společností, které soutěž podpořily. Během měsíce srpna také byli
obeznámeni všichni zúčastnění
o výsledcích soutěže.
Slavnostní vyhlášení a ocenění
vítězů proběhlo 22. září v knihkupectví Barvič a Novotný na České 13. Od 2. října bude z prací
sestavena výstava na radnici

městské části Brno-střed. Soutěžní práce budou svým autorům
navráceny nejpozději v prosinci
letošního roku, po skončení
výstavy. Dále jim bude nabídnuta
možnost svůj výtvor věnovat
k prodeji – s veškerým výtěžkem
pro Dětský domov Dagmar.

(red)

Světový den zraku mohou Brňané poprvé oslavit na náměstí Svobody
Každý rok si začátkem října lidé
po celém světě připomínají
Světový den zraku. Letos ho
budou moci oslavit i Brňané,
a to v úterý 5. října na náměstí
Svobody spolu s neziskovou
organizací Světlo pro svět,
zabývající se prevencí a léčbou
slepoty v rozvojových zemích.
Akce se uskuteční pod záštitou
starosty městské části Brno-střed Mgr. Libora Šťástky.
Kolemjdoucí a návštěvníci si
budou moci na vlastní kůži
vyzkoušet, jaké to je být nevidomý
či slabozraký. Například si se
zavázanýma očima a pouze se
slepeckou holí projít překážkovou

dráhou. Přítomna bude také primářka brněnské oční kliniky
Lexum doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., a specialista oční
chirurgie MUDr. Jakub Vetruba,
PhD. Oba budou odpovídat na
otázky kolemjdoucích a na místě
provádět vyšetření zraku.
Smyslem Světového dne zraku
je podle Světové zdravotnické
organizace (WHO) 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.
Například ve Rwandě připadá na
jednoho očního lékaře 1,5 milionu
obyvatel. Tuto nepříznivou situaci
se organizace snaží změnit podporou školicích středisek, důslednou prevencí očních chorob
a výstavbou očních klinik.
V současné době se v civilizovaných zemích zvyšuje počet pacientů trpících očními chorobami,
jako věkem podmíněná degenerace žluté skvrny, zelený zákal,
šedý zákal. Zabránit rozvoji slabozrakosti či úplné ztrátě zraku
lze včasným příchodem k lékaři.
„Moderní oční chirurgie je pacienta schopna nejen zbavit
nemoci očí, ale také zredukovat

počet dioptrií na minimum,“ říká
doc. MUDr. Šárka Skorkovská.
„Na světě je 45 miliónů nevidomých a přitom by mohlo být
v 80 % případů oslepnutí zabráněno,“ uvádí prof. MUDr. Martin
Filipec, CSc., přední oftalmolog
a předseda představenstva Světla pro svět.
„Devadesát procent všech nevidomých žije v rozvojovém světě,
kam směřujeme naši pomoc,“
odůvodňuje zaměření aktivit
organizace Světla pro svět. Akce
se bude konat od 14.00 do 18.00
hodin.


(red)
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EkoCentrum už dvacet let radí klientům, jak žít ekologicky šetrněji

Nové zážitky, zábava a inspirace pro celou rodinu – i tak může
vypadat ekologicky šetrnější
životní styl, který už dvacet let
ve svých projektech podporuje
a propaguje EkoCentrum
v Brně na Ponávce 2.

„Dvacet let nepřetržité existence
našeho sdružení chceme oslavit
tak, aby z toho měli prospěch
a skvělé zážitky především naši
návštěvníci a klienti. Připravili jsme
pro ně jako poděkování za věrnost,
podporu a rostoucí zájem nejrozsáhlejší paletu dílen, seminářů,

Do židovského muzea na
přednášku, výstavu nebo dílny
Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze vyvíjí svoji činnost již pátým rokem.
Sídlí v budově Židovské obce
Brno na tř. Kpt. Jaroše 3, kde má
k dispozici sál cca pro 40 návštěvníků.
Ten je, jak již z názvu instituce
vyplývá, určen pro vzdělávací
i kulturní programy.
Vzdělávání je zaměřeno především na školní mládež nejenom
škol základních, ale také středních i vysokých.
V nabídce muzea si mohou
zájemci vybrat mezi přednáškami
a dílnami, tzv. workshopy, z oblasti

produktů, recyklovaných materiálů a výrobky z chráněných dílen.
Praktické náměty a zajímavé tipy
pro ekologicky šetrnější každodenní jednání přináší EkoCentrum Brno v oblíbené kapesní edici Dobrá rada, kterou návštěvníci
centra mohou získat zdarma. Nejnovější díl přináší pod názvem
Šetrně do školy cenné rady pro
nakupování školních potřeb pro
děti tak, aby byly zdravotně nezávadné a bezpečné, šetrné vůči
životnímu prostředí i vůči naší
peněžence.
Školní třídy a další dětské kolektivy se mohou během školního
roku zúčastnit výukových programů, které ročně navštíví přes
2 000 dětí. Pro rodiny s dětmi připravuje realizační tým EkoCentra
tematické akce a soutěže.

(red)

Počítačové kurzy pro starší
generaci pořádají Ženy50

židovských dějin, nedávné historie i tradic a zvyků. Židovské
muzeum se současně věnuje
i vzdělávání učitelů, pro které
pořádá semináře Židé, dějiny
a kultura.
Pro širokou veřejnost nabízí přednášky, prezentace nových knih,
vernisáže, koncerty i divadelní
představení židovských autorů či
pořady nějak spjaté s židovskou
tematikou. Nabídku akcí doplňují
i výstavy, které pravidelně měsíčně v sále obměňují.
Více informací na www.jewishmuseum.cz/brno nebo na tel. čísle 544 509 651.


zajímavých publikací, poradenských aktivit a tematických akcí
pro děti i dospělé v historii organizace,“ prozradil při příležitosti
zahájení nového školního roku
Zbyněk Zavadil, ředitel sdružení.
Informační centrum s ekologickou
poradnou v Brně na Ponávce
bude otevřeno každý všední den.
Zájemci zde najdou jednu z největších veřejných knihoven v České republice se zaměřením na
ochranu přírody, ekologii a zdravý
životní styl, která nabízí přes
4 000 zajímavých titulů. Ve specializovaném knihkupectví jsou
k dispozici publikace mnohdy těžko dostupné v běžné distribuční
síti, například nejnovější díly unikátní edice Chráněná území České republiky Brněnsko a Jeskyně.
Velkou oblibu si získal také
Obchůdek se zbožím z přírodních

(red)

Naučit se pracovat na počítači
je zvláště pro starší generaci
v dnešní době velmi potřebné.
Občanské sdružení Ženy50
jim v tom chce pomoci.
Domněnka, že jim v tom pomohou vlastní děti a něco je doma
naučí, se brzy stane velmi iluzorní. A proto nakonec začnou
hledat vhodný kurz.
Dlouholeté zkušenosti s vedením počítačových kurzů pro lidi
kolem padesátky mají lektorky
ze sdružení Ženy50, které jejich
problémy velmi dobře znají
a rozumí jim. Jsou ve stejném
věku. Kurzy, které probíhají

v centru Brna, na Anenské10,
již prošlo více než 150 spokojených účastníků – žen i mužů. Do
jednoho kurzu se může přihlásit
pouze pět osob a vyučují ho dvě
lektorky. Takový způsob výuky
se blíží individuální výuce.
Je možné si vybrat i podle úrovně svých znalostí. Připraveny
jsou kurzy pro začátečníky
a pokročilé, kurz grafiky i PowerPointu. Některé kurzy již začaly,
přesto je možné se do nich stále
přihlásit. Více o přehledu kurzů
na www.zeny50.cz nebo na telefonních číslech 728 740 449,
547 246 485 a 732 348 993.

(red)

Děti s různými zájmy mohou vybírat z pestré nabídky Junioru
Junior – Dům dětí a mládeže
nabízí na všech svých pracovištích velký výběr zájmových
kroužků, kurzů, táborů i akcí
pro veřejnost.
Hlavní pracoviště Dornych nabízí
kroužky výpočetní techniky,
modelářství, keramiky, kluby vědy
a techniky pro každého, jazykové
a hudební kurzy, sportovní kurzy.
Dospělí si mohou vybrat tvořivé

dílny. Odloučené pracoviště Fantazie ve Slatině nabízí celou řadu
zájmových kroužků a aktivit,
například výuku hry na flétnu
a kytaru, výtvarku s angličtinou,
keramiku, točení na kruhu, florbal,
aerobic, Capoeira, FREE dílny
pro náctileté, tvořivé dílny a mnoho dalších. Pokud mají děti rády
zvířátka, určitě si vyberou z nabídky Přírodovědné stanice Kamenačky v Židenicích.
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Odloučené pracoviště Paleta
v Židenicích nabízí kroužky nejen
pro šikovné ruce, ale i kroužek
mažoretek LILI. Dospělým nabízí
orientální tanec, Klub maminek
a další aktivity.
Další odloučené pracoviště Vranováček sídlí na základní škole
Vranovská a zájemci si mohou
vybrat z nabídky kroužků od techniky přes vědu po paličkování.
V Komárově, budově základní

školy Tuháčkova, sídlí odloučené
pracoviště Sluníčko, které nabízí
výtvarné, hudební a sportovní
kroužky.
Každoročně Junior nabízí letní,
podzimní, zimní, jarní příměstské
a pobytové tábory.
Více informací o kroužcích, táborech, akcích včetně kontaktů na
www.junior.cz.


(red)

Informujeme

Den 9. října je Světovým dnem hospicové a paliativní péče
Všichni lidé na světě si připomenou, že každý člověk má
právo na důstojnou péči v době
své nemoci, na začátku i na
konci života.
Občanské sdružení Gabriela o.s.
zve proto na některé akce v rámci
Světového dne hospicové a paliativní péče.
Jednou z nich bude veřejné promítání filmu Skafandr a motýl dne
7. října ve 21.00 hodin v kině Art
na Cihlářské ulici 19.
Přednáška MUDr. Violy Svobodové, zakladatelky Hospice sv. Alžběty v Brně, a Prof. MUDr. Marty
Munzarové, CSc., profesorky
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se bude věnovat
tématu Důstojnost člověka a lidská
práva a proběhne 12. října v 17.00
hodin v přednáškovém sále Biskupství brněnského na Petrově 2.
Vstup na obě akce je dobrovolný.

Všichni, kteří by se chtěli seznámit
s činností sdružení Gabriela, jsou
zváni k prohlídce Hospice sv. Alžběty. Návštěva je možná v pracovní dny odpoledne po předchozí telefonické domluvě na tel.
543 211 092.
Lůžkový Hospic sv. Alžběty s 20
lůžky nabízí komplexní péči
nemocným, kteří trpí pokročilým
nevyléčitelným onemocněním.
Myšlenka hospicové péče vy chází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti
a z respektu k jeho potřebám.
Hospic nemocnému garantuje,
že nebude trpět nesnesitelnou
bolestí, že v posledních chvílích
nezůstane sám, že bude respektována jeho lidská důstojnost.
K dalším nabízeným službám
patří hospicová poradna, což je
sociální služba, která poskytuje
poradenství uživatelům – pečujícím o blízké, trpící nevyléčitel-

ným onemocněním – i samotným nemocným a následně
i poradenství pozůstalým. Součástí hospicové poradny je půjčovna pomůcek, kde je možné
zapůjčit si zdravotnické a kompenzační pomůcky, které umož-

ní pečovat o nemocného člověka
v domácím prostředí i v období
posledních dnů života. Více na
www.hospicbrno.cz nebo na tel.
773 499 943.


(red)

Help aneb pomoc pro nedoslýchavé nebo jinak sluchově nemocné
Poradenské středisko pro nedoslýchavé Help na Běhounské 22 v Brně nabízí bezplatnou pomoc osobám se
sluchovým postižením a seniorům.
Poradenské středisko Českého
klubu nedoslýchavých HELP
poskytuje bezplatné sociální

a odborné poradenství zaměřené zejména na nabídku kompenzačních pomůcek pro všechny
sluchově postižené občany.
Vyškolení odborníci řeší individuálně a komplexně problémy
plynoucí ze ztráty sluchu nabídkou vhodných kompenzačních
pomůcek, které si může každý
vyzkoušet,
popř.
zapůjčit

Tematický večer o léčbě
onkologických onemocnění

V Mahenově památníku se dne
30. září uskuteční tematický
večer o trendech v léčbě onkologických onemocnění.
Masarykův onkologický ústav ve
spolupráci s Občanským sdruže-

rií do sluchadel. Všechny služby
jsou také poskytovány terénní
službou v místě bydliště zájemce
nebo v pobytových zařízeních.
Poradna sídlí na Běhounské 22,
tel. číslo: 541 240 381, e-mail:
cknh.audiocentrum@seznam.cz.


(red)

Svoz oblečení pro humanitární
potřeby proběhne v říjnu

ním Masarykova čtvrť a Mahenovým památníkem pořádají dne
30. září v 17.00 hodin v Mahenově
památníku na Mahenově 8 tematický večer o vývoji a současnosti
Masarykova onkologického ústavu, o trendech v léčbě onkologických onemocnění a možné prevenci. Součástí bude i představení
dalších plánů rozvoje nemocnice.
Setkání se zúčastní přední odborníci ústavu. Po besedě bude pro
zájemce následovat krátká prohlídka areálem MOÚ.


k vyzkoušení v domácím prostředí. Na vyžádání odborníci zajistí
instalaci a předvedení potřebné
pomůcky v bydlišti nebo v pobytovém zařízení, pomohou s vyřízením žádosti na příspěvky
vybraných
kompenzačních
pomůcek. Pro uživatele sluchadel zajišťují jejich servis a údržbu,
nabízí kompletní sortiment bate-

(red)

Ve dnech 9. a 10. října bude od
9.00 do 17.00 hodin na hlavním
vlakovém nádraží přistaven
vagón, do kterého lidé mohou
dát nepotřebné ošacení, které
může ještě někomu posloužit.
Nezisková organizace Diakonie
Broumov se zabývá svozem
použitých oděvů po celé České
republice. Použitý textil sváží do
Broumova, kde je tříděn k humanitárním účelům a nepoužitelný
k humanitárním účelům dále třídí
k dalšímu průmyslovému zpracování.
Na svozu i třídění tohoto materiálu

se podílejí lidé z okraje společnosti, kterým občanské sdružení
poskytuje azylové ubytování
a snaží se o jejich opětovné začlenění do společnosti. Ročně je
svezeno cca 7 000 tun textilního
materiálu, který by jinak skončil
v komunálním odpadu. Zároveň
je poskytováno pracovní uplatnění občanům těžko umístitelným
na trhu práce.
Co se týká darovaných oděvů,
lidé mohou do sbírek dávat dámské, pánské i dětské oděvy,
nepoškozenou obuv, lůžkoviny
nebo bytový textil.

(red)
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Volný čas

V Kantiléně se nejen zpívá a hraje, ale také cestuje do zahraničí

Kantiléna dává dětem možnost
rozvíjet jejich hudební talent
pod odborným vedením, vystupovat v divadelních představeních, koncertovat a jezdit po
celém světě a při tom všem
navázat mnohdy celoživotní
vztahy v přátelském kolektivu.
Zájemci o členství mohou nyní
podávat přihlášky.
Kantiléna je výběrový sbor, laureát řady mezinárodních sborových soutěží, každoročně aktivně
spolupracuje s významnými českými i zahraničními hudebníky
a soudobými skladateli. Dramaturgie sboru se zaměřuje na
duchovní a vánoční skladby, přes
skladby klasických českých
i zahraničních autorů (Smetana,
Dvořák, Janáček, Martinů atd.)
až po technicky a myšlenkově
závažnou hudbu soudobou
(Eben, Řezníček, Zámečník,
atd.). Pravidelně rovněž pořizují
a vydávají hudební záznamy.

Kantiléna vznikla z podnětu Ivana
Sedláčka roku 1956 jako Šlapanický dětský sbor. Postupně navázala spolupráci s předními
orchestry i dirigenty a získala
vynikající domácí i mezinárodní
pověst. Od roku 1984 Kantiléna
působí při Státní filharmonii Brno
(nyní Filharmonie Brno), v současné době pod uměleckým
vedením sbormistra Jakuba Kleckera.
Sbor se skládá ze tří oddělení
a v současné době ho navštěvuje
asi 170 zpěváků. Adepty na členství v koncertním sboru vychovává těleso ve dvou přípravných
odděleních (Sluníčka a Kantilénka), která navštěvují děti ve věku
6 až 11 let. Tato oddělení pracují
pod pedagogickým vedením Beaty Schönové a scházejí se na
zkouškách pravidelně jednou
nebo dvakrát týdně.
Navazujícím oddělením sdružujícím dívky a chlapce od 11 do 19
let je tzv. koncertní sbor s názvem

Kantiléna, který pod vedením
Jakuba Kleckera a Terezy Toufarové zkouší třikrát týdně a jednou
měsíčně o víkendech.
Všechna oddělení se ke zkouškám scházejí v Besedním domě,
sídle brněnské filharmonie. Kromě pravidelných zkoušek absolvují i letní a zimní soustředění
v délce od dvou do osmi dní mimo
Brno, kde se kromě nácviku
nových skladeb věnují sportu
a hrám. Mohou se zúčastnit turnaje ve volejbale, ping-pongu
nebo v přehazované a rovněž
jsou pro ně přichystány hry rozvíjející jejich vědomosti i kreativitu.
Sbor Kantiléna absolvuje ročně
na 40 koncertních vystoupení
doma i v zahraničí. Účastní se
sborových soutěží i festivalů,
významných hudebních a kulturních událostí v zahraničí i u nás,
jako například MHF Smetanova
Litomyšl, MHF Pražské jaro, MHF
Špilberk, MHF Svátky písní, MHF

Petra Dvorského, Adventní koncerty z katedrály sv. Víta v Praze,
Dny lidí dobré vůle na Velehradě.
V současné době spolupracuje
například s Hradišťanem a Jiřím
Pavlicou, Joelem Frederiksenem,
dále pak s Filharmonií Brno
a Národním divadlem Brno,
v jehož opeře představují zpěváci
Kantilény dětské role.
Za dobu své existence Kantiléna
účinkovala na více než 1450 koncertech doma, v sedmnácti evropských zemích, v USA, Kanadě,
Japonsku a Rusku. V mezinárodních sborových soutěžích získala
pozoruhodnou sbírku prestižních
cen, z nichž si cení nejvíce absolutního vítězství na soutěži v italském Arezzu (1981) a belgickém
Neerpeltu (1984 a 2006), a dvou
zlatých medailí na Světové sborové olympiádě (2008).
Více informací o Kantiléně a možnosti přihlášení na www.kantilena.cz.

(red)

ZUŠ Jaroslava Kvapila představuje seznam plánovaných akcí
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších
škol s uměleckým zaměřením.
Umožňuje schopným zájemcům
od 5 do 25 let základní umělecké
vzdělání ve většině tradičních disciplín, se zvláštním důrazem na
přípravu talentovaných jedinců
k dalšímu studiu na vyšších uměleckých školách. Jedná se o školu
čtyřoborovou.
Hudební obor: přípravná hudební
výchova, výuka hry na tradiční
hudební nástroje, harfu, dudy,
cimbál, sólový a sborový zpěv.

Významnou roli hrají také soubory (komorní orchestr, Dětský sbor
Primavera, soubor lidových
nástrojů).
Výtvarný obor: výuka všech
základních výtvarných technik
(kresba, malba, grafika, keramika,
počítačová grafika, práce s materiálem) a dějin umění.
Taneční obor: klasický tanec,
moderní tanec, lidové tance,
taneční průprava pro 1. třídy ZŠ.
Literárně dramatický obor: dramatická výchova pro 1. až 9. třídu
ZŠ a všech ročníků gymnázií.
Snahou školy je otevřít dětem
cestu do světa umění a vytvořit
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komunitu, která nabídne alternativu ke konzumnímu způsobu
života dnešní doby.
Hlavní akce školy:
Vystoupení klarinetového souboru při zahájení Mezinárodního
festivalu Brno 2010 – Moravský
podzim, Nová radnice
1. 10. 2010 v 17.00 hod.
Vánoční koncert školy, sál Kanceláře veřejného ochránce práv
16. 12. 2010
Slavnostní absolventský koncert,
JAMU
Březen 2011

Galakoncert hudebního oboru,
Besední dům
20. 4. 2011
Výstava žáků VO, knihovna
J. Mahena, Moravská zemská
knihovna
Duben, květen 2011
Taneční koncert absolventů
a žáků ve spolupráci s žáky literárně dramatického oboru, Mahenovo divadlo
Květen 2011
Vystoupení žáků literárně dramatického oboru, Divadlo Barka
Červen 2011
Více informací na www.zusjk.cz.

(red)

Volný čas

ZUŠ Smetanova
zahájila zápis
Základní umělecká škola se
zaměřením na církevní hudbu
Smetanova 14 zahajila zápis
dětí se zájmem o hru na klavír,
zpěv, housle a varhany.
Vyučuje se hra na klavír, hra na
housle, zpěv, sborový zpěv, hra na
varhany, improvizace, hudební
nauka a přípravná hudební výchova.V případě zájmu žáků se nad
rámec osnov ZUŠ vyučuje liturgická hudba a zpěv a související teoretická výuka.
Škola vede své nejmladší žáky
k lásce k hudbě a nechává otevřený prostor pro volbu hudebních
žánrů dle vlastních představ. Žáci
jsou přijímáni od pěti let věku.
Přihlášky a informace na tel.
číslech 605 869 519, 541 218 045,
zus.varhanicka@volny.cz
a www.zusvarhanicka.cz.


(red)

Vesna: vzdělávání a pohyb pro nejmladší i nejstarší
Občanské sdružení Vesna připravilo do nového školního
roku pestrý program.
Jak nestárnout aneb Aktivity
pro střední a seniorský věk
K oddalování stárnutí člověku
nejvíce pomáhá vnitřní pohoda
a životní aktivita. Pro obojí připravilo občanské sdružení ŽVS
Vesna na školní rok 2010–2011
pestrý výběr činností:
– vzdělávání (angličtina a němčina různých stupňů pokročilosti,
tréninky paměti – pro začátečníky i pokročilé),
– pohybové kurzy (jóga – pro
relaxaci, posílení svalů a podporu správného fungování organismu; Fit Balance – zdravotně kondiční cvičení; Fit Dance – cvičení
s tanečními prvky). Všechny uvedené aktivity probíhají v historických budovách Vesny na Údolní
10.
Několikrát do roka se konají

pobyty v přírodě buď s jazykovou
výukou nebo turisticko-poznávací. Aktuální je pobyt v penziónu Sola Gratis (Hostýnské
vrchy).
Angličtina hravě
Pro děti od 2 do 5 let (s doprovodem některého z rodičů či prarodičů) je určen kroužek seznámení se s angličtinou hravou
metodou, který otevírá v novém
školním roce ŽVS Vesna, o.s.
V útlém věku se tak děti připraví
na „opravdovou“ výuku cizího
jazyka v pozdějších letech.
Zájemci se mohou těšit na prostředí útulné tělocvičny budovy
na Údolní 10 a na vedení kroužku zkušenou lektorkou.
Akreditované kvalifikační kurzy
Dva kurzy s akreditací MPSV pro
pečovatelky začnou na podzim
2010 u ŽVS Vesna, o.s. , a to
Péče o děti od nejmenšího věku
do 15 let a od 5. listopadu Péče

říjen 2010
středa 13. října, 8.30 a 10.15 hod.
Urašima a mořská princezna

sobota 2. října, 15.30 hod.
Mauglí

čtvrtek 14. října, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
3 Pé (Pečlivá Pitva Představení)

úterý 5. října, 8.30 a 10.15 hod.
Hudba v Čechách, Češi v hudbě
středa 6. října, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu
čtvrtek 7. října, 9.30 a 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu
pátek 8. října, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
sobota 9. října, 15.30 hod.
Dobrodružství malého Vikinga
pondělí 11. října, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství malého Vikinga
pondělí 11. října, 19.00 hod.
Co Čech to improvizátor
úterý 12. října, 8.30 a 10.15 hod.
Urašima a mořská princezna



(red)

říjen 2010

pátek 1. října, 9.30 hod.
Mauglí

pondělí 4. října, 8.30 a 10.15 hod.
Hudba v Čechách, Češi v hudbě

o seniory a handicapované.
Absolvováním kurzu získají
účastníci vzdělání, které jim
umožní snáze najít uplatnění
v praxi nebo splnit kvalifikační
podmínky pro pečovatelské
povolání.
Každý z kurzů trvá 3 měsíce, je
ukončen testem a ústní zkouškou. Úspěšné zvládnutí kurzu je
potvrzeno předáním certifikátu
s celostátní platností.
V návaznosti na kurzy se budou
konat jednodenní nebo polodenní semináře a přednášky, zaměřené na prohloubení znalostí
některých předmětů – např. psychologie, aktivizace klientů,
právní změny aj. Bližší informace
a přihlášky na telefonním čísle
721 367 850 nebo
Jindra.Kasparkova@seznam.cz
a tel. č. 733 506 684 nebo
kurzy@vesnaspolek.cz.

pátek 15. října, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
sobota 16. října, 15.30 hod.
Jen počkej, zajíci!
sobota 23. října, 15.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy
Premiéra
pondělí 25. října, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy
úterý 26. října, 9.30 hod.
Z jedné i druhé kapsy
sobota 30. října, 15.30 hod.
Broučci

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

úterý 5. října v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku?
Autorské čtení: Miroslav Šmukař

čtvrtek 21. října v 19.30 hod.
D.N.A.
Mladá folková kapela

středa 6. října v 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu

úterý 26. října v 19.30 hod
CACHE CACHE
Hudba tajných koutů skrytých míst

čtvrtek 7. října v 19.30 hod.
ANAKLETY 443 + TYGRASZ
Večer veselé hudby

středa 27. října v 19.30 hod.
COWHILL
Jazz-rock fusion

úterý 12. října v 19.30 hod.
FURRÉ - náplň hlavy zvuková
+ L ARRACHE-COEUR
– mletý standard, kozí tanec!

Změna programu vyhrazena!

středa 13. října v 19.30 hod.
BOSÁ POINTA
Zhudebněná poezie českých básníků
+ obnovená premiéra hudební symfoniety „Devět vln potopy – Nikde“
na text Františka Halase
čtvrtek 14. října v 19.30 hod.
ÚDOLNÍ-BEAT + TAXI
Rockový večer
úterý 19. října v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
EBENOVÉ – trio laskavého intelektu
středa 20. října v 19.30 hod.
BAOBAB
Cimbálová muzika tradičně i netradičně

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

CVIýENÍ JÓGY
na Dominikánském nám. 6/7
a BezruþovČ 3

www.joga.cz/brno
tel. 608 508 108

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.

SIMPLY CLEVER

NENECHTE SI UJET VOZY
ŠKODA OCTAVIA
EDITION CZ
S TURBOMOTORY A ZVÝHODNĚNÍM AŽ 85 000 KČ!

SÍLA, KTEROU OCENÍTE

Využijte jedinečné kombinace síly, úspornosti a komfortu za mimořádně výhodných
podmínek. Poznejte vozy Škoda Octavia
Edition CZ s turbomotory TSI a TDI CR
a zákaznickou výhodou až 85 000 Kč.
Například Octavia Prima Edition CZ 1,2 TSI
v provedení liftback může být Vaše již za
334 900 Kč. Potěší Vás nejen slevou
39 000 Kč, ale i nízkými provozními náklady a povinným ručením. Vy i Vaše rodina
na svých cestách jistě oceníte klimatizaci
Climatic i el. ovládání oken vpředu aj.
Informujte se u nás ještě dnes!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia: 4,5–7,8 l/100 km, 119–182 g/km

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

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

5LQSLWúxJLUHUH[YO\
Notebook Samsung R580
nejlepší obchod mého života

Prodejna Digibosss.cz
Pod Kaštany 12, Brno
tel.: 515 539 530

Otevřeno
Po–Pá 8–17
So 8–11

17.820,*

H)
(včetně DP

Výkonný notebook se špičkovým designem
LCD 15,6“/ Intel 2.13GHz/ nVIDIA GT330M 1GB/
4G/ 500GB/ DVDRW/ Wi-Fi/Bluetooth/
Windows 7 Home Premium

* Platí na prodejně Pod Kaštany do vyprodání zásob.
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