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osobnost měsíce
Zkuste si jako já (při přípravě tohoto rozhovoru)
stoupnout na roh České a Joštovy a ptejte se
kolemjdoucích, kdo je podle nich nejlepší fotbalista
Brna všech dob. A jestli si tu hodinu dáte a na tuto
otázku vám odpoví jako mně stovka „respondentů“, můžeme porovnat. Mně z té stovky (aby to
bylo procentuálně jasné) jeden odpověděl, že nejlepším brněnským fotbalovým borcem je Jan Klimeš, osm tvrdilo, že Karel Lichtnégl, deset, že
Vlastimil Bubník a ten zbytek, tedy 81 %, se vyslovil
pro bosonožského rodáka, letos šedesátiletého
Karla Kroupu.
Pokrač. na str. 24
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Radnice městské části Brno-střed vítá
aktivity, které obnovují a zvelebují parky
Hned na dvou místech městské části Brno-střed se začaly nebo začnou objevovat
nové lavičky a další mobiliář – v parku na
Kolišti v blízkosti Zemanovy kavárny
a v parčíku na ulici Leitnerova.
V obou případech se jedná o iniciativu občanských sdružení a aktivit, jejichž cílem je vlastními
silami zvelebit veřejný prostor. „Radnice městské části Brno-střed takovou snahu velice vítá
a podporuje ji, a to jak finančně, tak propagačně,“ uvedl starosta Mgr. Libor Šťástka a dodal:
„Je nesmírně důležité, když si lidé všímají svého
nejbližšího okolí, koneckonců sami tak nejlépe
vědí, co je v tom kterém místě zapotřebí vybudovat, co chybí. Při rozloze naší městské části
nejsme – při nejlepší vůli – schopni takto detailního pohledu. Pokud se na nás s podobnými
projekty obrátí i další, jsme připraveni i těmto
projektům pomoci,“ dodal starosta Šťástka.
Na Kolišti byl již slavnostně položen základní
kámen a postupně by zde měl být obnoven
mobiliář, tj. koše a lavičky, měla by vzniknout
oddychová zóna pro maminky s dětmi, oddělený
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prostor pro venčení psů a tzv. Safety Point –
napojení na integrovaný záchranný systém. Na
Leitnerově ulici jsou nově nainstalovány lavičky,
o které se iniciátor aktivity – občanské sdružení
IQ Roma servis – bude i průběžně starat.
Samotná radnice městské části Brno-střed se
také samozřejmě správě parků, oddychových
zón a hřišť systematicky věnuje – na jejím území
se nachází 73 parkově upravených ploch
celoměstského významu a přes stovku těch
menších. Také
provozuje 26
dětských hřišť,
do jejichž oprav
v poslední době investovala
více než 6 miliónů korun.
Více informací o dění v parcích najdete
na straně 25
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pevně doufám, že nikdo
z nás si nepřeje ulice, na
nichž by nás obtěžovali opilci a žebráci. A právě jejich
postih je cílem takzvaných
„pořádkových vyhlášek“,
jejichž schválení jsem
v Zastupitelstvu města Brna dva roky prosazoval. Když se to konečně podařilo, začali se
na nás obracet lidé s tím, že kultivovaná hudba by přeci jen z centra Brna zmizet neměla
a že šikovní muzikanti mají mít možnost za
předvedený um získat nějaké drobné finance.
V reakci na tyto názory, kterých si vážíme,
jsme navrhli zřízení takzvaných „music pointů“, veřejných míst, na nichž by se pravidelně
hrálo, přičemž by radnice hudebníkům za
tato vystoupení vyplácela i honorář. Než se
tento projekt podařilo nastartovat, ukázalo
se, že je mezi brněnskými zastupiteli vůle
přímo pozměnit městskou vyhlášku tak, aby
se hudební a divadelní produkce na ulicích
mohly bez problémů konat. Za diskusi, která
kolem problematiky pouličního hraní a vystupování proběhla, jsem rád – centrum města
je nás všech a pokud jsme schopni najít nějaký kompromis, který bude většině z nás vyhovovat, je to jenom dobře. A především budu
rád, pokud se muzika či divadlo v ulicích skutečně uchytí – zatím to byly spíše ojedinělé
a nárazové záležitosti – a centrum začne žít.
Vždyť kdo jiný by to měl prosazovat než starosta městské části, která se snaží naplňovat
slogan Pestrý život v centru dění!
Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Akce radnice

Radniční dětský den byl tentokrát ve znamení indiánů, zpěvu a tance
Nedělní odpoledne 30. května patřilo v Björnsonově sadu, jak se oficiálně jmenuje park u Polikliniky
Zahradníkova, indiánům. Radnice
městské části Brno-střed ve spolupráci se svým kulturním a vzdělávacím střediskem zde totiž pořádala Indiánský dětský den. I přes
velmi vrtkavé počasí (některé
podobně akce v Brně byly dokonce
zrušeny) si našlo cestu za zážitky
pro malé i velké několik stovek lidí.
A jistě neprohloupili – uprostřed
parku byly postaveny dva velké
indiánské stany – týpí, v nichž

a kolem nich probíhal program. Ten
nabídl vystoupení skupiny Indiáni,
indiánské bubnování, zpívání
a tancování, malování na obličej,
indiánské pohádky, střelbu z luku,
hod oštěpem na bizona či výrobu
indiánských čelenek, korálků a dalších ozdob. Dění také zpestřily
ukázky dravců ze Záchranné stanice pro dravé ptáky v Rajhradě
u Brna. Děti i rodiče odcházeli po
čtyřech hodinách domů sice lehce
provlhlí a trochu zablácení, ale jistě
spokojení.
I
(red)
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Záchranáři a radnice bavili školy i rodiny v naučném programu
Složky Integrovaného záchranného
systému a radnice městské části
Brno-střed pozvaly na začátku června školky, školy i veřejnost do venkovního areálu koupaliště na Kraví
hoře.Ve dnech 1. a 3. června se zde
totiž konala akce Integrovaný
záchranný systém dětem, během
něhož představily zábavnou formou
svoji činnost a techniku Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Hasičský záchranný
sbor Jihomoravského kraje, Městská policie Brno aVodní záchranná
služba ČČK Brno-střed. Souběžně

probíhal formou doprovodného programu i festiválek Bezpečiáda, který
organizovala „Kávéeska“ – kulturní
a vzdělávací středisko Brna-střed.
Připraven byl dětský koutek, dovednostní soutěže pro děti, malé cyklohrátky, simulace dopravních situací
na PC, instruktáž sebeobrany, prezentace projektů Opravdu dobrý
tábor a Safer internet či bezpečného
převozu dětí, kol a nákladu v autě,
ukázky poskytování první pomoci
a infostánek radnice o prorodinných
aktivitách.
I
(red)
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Tenis si zahrály děti z Kociánky i ženy na mezinárodním turnaji
V měsíci květnu na kurtech
BLTC v Lužánkách hrály tenis
děti z Kociánky. O čtyři dny později se tam konal mezinárodní
tenisový turnaj žen STRABAG
CUP 2010.
Setkání dětí z Kociánky a ZŠ Gajdošova se uskutečnilo 26. května.
Smyslem bylo propojit tyto dvě
skupiny dětí, ukázat jim moderní
tenis v podání studentů Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka
a tenis na vozíčku. Akce se skládala ze čtyř částí.
V první proběhla ukázka tréninku
studentů, dále následovalo exhi-

biční utkání hráčů gymnázia Doležela a Nejedlého, kteří si svými
výkony v této sezóně zajistili účast
na MČR dorostenců v Pardubicích. Třetí část byla zaměřena na
trénink vozíčkářů, na který si přivedl reprezentační trenér ČR
Vurm svého svěřence, sedmého
hráče českého žebříčku Tomáše
Jochymka.
Na závěr se uskutečnilo střetnutí
hráčů gymnázia Kobza, Nejedlý–Vurm, Jochymek, hrané ve
zkrácené hře tie-break do 10
vítězných bodů. Vítězem se stala
dvojice Vurm, Jochymek 10:8. Na
závěr celého setkání si mohli
všichni účastníci vyzkoušet tenis
za pomoci trenérů TCMJ Tenis
a studentů gymnázia.
Snahou organizátorů bylo přiblížit
tento druh sportu tělesně postiženým dětem, ale také jim ukázat,
že i s tělesným postižením se dá
hrát tenis. Děti měly možnost osahat si tenisový míček, podržet
raketu a zkusit některá cvičení
s tenisákem a raketou. Některé
děti z Kociánky se dokonce již
těšily na do té doby nepříliš oblíbené rehabilitace. Další podobné
setkání se uskutečnilo 18. června
tamtéž.
Ve dnech 30. května – 6. června
se na tenisových dvorcích BLTC

Brno v Lužánkách uskutečnil již
3. ročník mezinárodního turnaje
žen STRABAG CUP 2010. Turnaje se zúčastnily především
hráčky z Česka, ale byly zde
k vidění také tenistky z USA, Ruska, Číny, Argentiny, Francie a dalších zemí. První nasazenou byla
139. hráčka světového žebříčku
Slovenka Kristýna Kučová, která
se probojovala až do finále, ale
zde narazila na Zuzanu Ondráškovou z BLTC a ve strhujícím
zápase jí podlehla ve třech
setech. Z vítězství ve čtyřhře se
radoval německý pár hráček Klaska a Siegmund.
I
(red)

Tenisový den přilákal na Kraví horu děti od čtyř do patnácti let

Tenisový areál na Kraví hoře
připravuje pro děti pravidelně
Tenisový den. Ten poslední se
za podpory radnice Brno-střed
konal 30. května.
Na Tenisový den pro děti přišlo
přes čtyřicet dětí různých věkových kategorií. Nejmladší hráči

měli 4 roky, věk těch nejstarších,
kteří na tenisové dvorce na Kraví
hoře zavítali, se pohyboval kolem
15 let.
Kromě výuky tenisu organizátoři
pro děti připravili nejrůznější pohybové hry. Po nich následoval tenisový turnaj. Na své si přišli i ti, kteří
dali přednost rukodělným aktivi-
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tám. V dílně poblíž kurtů si děti
malovaly a vyřezávaly ze dřeva.
Akce se opakuje každoročně
a letos organizátoři hodlají pořádat ještě jeden Dětský den na
podzim, který bude ve znamení
ukončení sezóny.
I

(red)
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Na radnici Brno-střed interpreti zahráli na lesní roh, trubku a tubu

Poslední květnový den se ve
Společenském centru radnice
MČ Brno-střed uskutečnil
mimořádný koncert mladých
a talentovaných hráčů na žesťové nástroje, laureátů VII. Mezi-

národní interpretační soutěže
žesťových nástrojů Brno 2009.
Návštěvníci tak měli možnost po
úvodní fanfáře v podání žesťového kvinteta Konzervatoře Brno

vyslechnout špičkové sólové
výkony hráčů na lesní roh, trubku
a tubu. Koncert zorganizovala Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno, která každé dva
roky pořádá v Brně stejnojmennou

mezinárodní soutěž, největší akci
svého druhu u nás. Nedílnou součástí koncertu bylo slavnostní
vyhlášení dalšího ročníku soutěže,
který proběhne v Brně na jaře 2011.
Česká škola ve hře na žesťové
nástroje má po celém světě
výbornou pověst, proto jsou
setkání v podobě takovéto mezinárodní soutěže nezbytná. Bez
podpory od státní správy, samosprávy i nadací a fondů by se však
uskutečňovala jen velmi obtížně.
Upřímný dík tak patří zejména MČ
Brno-střed a Hudební nadaci
OSA, které svou finanční i materiální pomocí pomohly koncert
uskutečnit. Organizátoři si také
cení záštity nad tímto koncertem,
kterou poskytl starosta MČ Brno-střed pan Mgr. Libor Šťástka.
I
Jonáš Harman

Noc kostelů: rekordy v počtu kostelů, návštěvníků i doprovodných programů

Noc kostelů letos proběhla
poprvé v celé České republice.
Otevřely se brány 417 kostelů
a modliteben, přičemž poslední
zájemci se zapojili pouhých
několik hodin před začátkem.
Během Noci kostelů zaznamenali
pořadatelé v 83 otevřených kostelech v brněnské diecézi na 111
000 návštěvnických vstupů, a to
i přes déšť a bouřky, které se přes
Moravu přehnaly. Jen na program
na náměstí Svobody v Brně se
zastavilo téměř 15 000 návštěvníků, rozdalo se zde 3 186 káv
a čajů. Při částečné vizualizaci
zde také ožil zbořený kostel sv.
Mikuláše.

Smyslem Noci kostelů nebylo
lámat rekordy, přesto se oproti
loňskému roku rekordy objevily.
Jednak to byl počet kostelů
i návštěvníků, dále potom počet
množství nabízených programů,
které byly propracovanější a více
souzněly s duchem kostela. Např.
v dominikánském kostele sv.
Michala zaznělo v duchu dominikánské rétoriky dílo Antoine de
Saint-Exupéryho v podání Miroslava Gabriela Částka, v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny
Marie zase příznačná barokní hra
o zkáze těla a duše.
Návštěvníci, poučení z loňské Noci
kostelů, nechodili nahodile, ale cíleně si vybírali kvalitní programy.

Noc kostelů zahájilo společné
vyzvánění zvonů v 17.50 hod.
napříč celou diecézí. Programy na
některých místech začínaly již
v pozdních odpoledních hodinách,
a tak už v době, kdy zvony zvaly
k návštěvě, byly ve městě stovky
lidí toužících prožít tuto noc v kostelech a modlitebnách a nechat se
provést slovem i hudbou.
Slavnostní ekumenické zahájení
Noci kostelů v Brně se v letošním
roce konalo v kostele J. A.Komenského, známém jako „Červený
kostel“, kde se sešli zástupci všech
zapojených křesťanských církví.
Pak už čekalo na návštěvníky
nepřeberné množství programů.
Velký zájem byl nejen o výstupy
na věže a návštěvy krypt, ale také
o koncerty, netradiční programy
a setkání. Zástupy návštěvníků

trpělivě vyčkávaly na vstup do
těchto prostor. Jejich čekání jim
však na mnoha místech zpříjemňovala varhanní hudba, malé
občerstvení nebo ochutnávka
mešního vína.
Mnoho návštěvníků v Brně využilo poutnický pas, do kterého získávali při návštěvě jednotlivých
kostelů a modliteben razítka, která si však i nadále mohou vyžádat
po nedělních bohoslužbách. Akce
proběhla pod záštitou městské
části Brno-střed.
I

Zlata Součková,
Noc kostelů 2010 Brno
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Hokejisté Hubáček a Černý si na besedě vyměnili své zkušenosti
mezi kabinou, zápasem, tréninkem, jídlem a spánkem. Spalo se,
když byl na to čas, třeba ve čtyři
odpoledne,“ dodal mistr světa.
Josef Černý se o několik let mladšímu Hubáčkovi poklonil. „Kluci
jsou hokejisti par excellence
a dokázali to všem na mistrovství.
Jsem rád, že mezi nimi byl i Petr,“
řekl Černý. Ten byl naší hokejovou
legendou v 60. letech.

Hokej v minulosti a dnes

Hokejový mistr světa a hráč
Komety Brno Petr Hubáček
a hokejová legenda, účastník
dvanácti mistrovství světa, čtyř
olympiád a majitel šesti stříbrných a pěti bronzových medailí
Josef Černý besedovali se svými fanoušky ve čtvrtek 10. června v klubu Šelepova.
Přestože oba sportovce dělí
věkový rozdíl a množství zkušeností, v otázce hokeje si notují
a uctívají se navzájem. Petr Hubáček se ještě nestačil otřepat
z úspěchů posledních týdnů
a prozradil, že jeho budoucí plány
se budou točit kolem rodiny a běžného zařizování. Jediný Brňan,
který se zasloužil o zisk zlaté
medaile v hokeji na letošním
mistrovství světa, velkému slave-

ní příliš neholduje. „Vzrůstající
euforii jsme na mistrovství vůbec
nevnímali. Tu člověk zjistí, až když
se vrátí domů. Teprve potom to
na něj dolehne,“ vysvětlil Hubáček.

Příjezd do Čech s ovacemi
„Atmosféra na Staroměstském
náměstí byla neuvěřitelná. Už
i samotnou cestu z letiště jsme si
užívali. Lidi vybíhali z šalin
a mávali nám, to bylo krásný,“ řekl
zvesela Hubáček. Hned v pondělí
večer se ale vrátil domů za rodinou. „Věřím tomu, že někteří slaví
ještě teď. Já ale nejsem moc typ,
který by slavil a chodil čtyři dny
po hospodách. Celé mistrovství
bylo dost náročné, hráli jsme 9
zápasů za 15 dní v extrémním
nasazení. Celý můj život se točil

To bylo také dalším tématem
besedy. Rozdíly v hokeji v průřezu
let. Na otázku, jak moc se hokej
za tu dobu změnil, oba sportovci
vášnivě přitakávají, že velmi.
„Sport je po technické stránce
mnohem propracovanější. Vše je
hnané do detailu, nácvik i trénink.
Sport se posunul do úplně jiné
dimenze,“ zamyslel se Hubáček.
Starší hokejista ale dodává, že ne
všechno se lze naučit a natrénovat. „Můžete dělat cokoliv, kondiční dávky, zvedat třeba 150 kilo, to
všechno se naučíte. Ale hlavu
nenaoperujete, a ta v hokeji rozhoduje o tom, jestli je hráč dobrý,
nebo špatný. Na to, aby člověk
dal gól, je potřeba instinkt. A taky
někdo, kdo hokejistovi nahraje,“
přiznal Černý.

Koketování s NHL
Hokejisté si také povídali o NHL.
Diskutovali o tom, jaké možnosti

kdo měl a proč není jednoduché
se ve světě prosadit. Mladší
Hubáček na rozdíl od Černého,
který žil ve složitější době, si to
mohl vyzkoušet na vlastní kůži.
„V NHL jsem odehrál celých šest
zápasů. V Kanadě jsem byl dva
roky, ale nějak to nevyšlo. Abyste
byli slavní, musíte mít štěstí ve
strašných detailech. Český hokejový systém je diametrálně odlišný od toho amerického. Byl jsem
naučený na situace reagovat
nějakým způsobem, ale trvalo mi
rok a půl, než jsem se naučil jejich
myšlení. Tato zkušenost je každopádně velkým přínosem pro
moji kariéru,“ dodal Hubáček.

Emigrovat, nebo zůstat?
Situace Josefa Černého v NHL
byla podmíněná i jinými okolnostmi. „Zájem o české hráče v naší
době byl, pro nás to ale bylo
nepodstatné. Kdo chtěl hrát
v zahraničí, musel emigrovat. To
možná mohl někdo, kdo měl
zázemí. Já jsem těžko mohl utéct,
když jsem tady měl osm sourozenců. A když jsem si představil,
že by všichni byli zavření včetně
rodičů, tak jsem si to rychle rozmyslel. Na druhou stranu jsem trénoval deset let v zahraničí a vím,
co to pro ty kluky znamenalo.
Nebylo to nic lehkého, smekám
před nimi,“ uznal Černý.
I
(red)

Podpisy v květnu rozdávali Pavel Kosatík, Simon Mawer a Kateřina Tučková
Během letošního května navštívila knihkupectví Barvič
a Novotný spisovatelská elita
a na své si přišli čtenáři všech
žánrů.
Autogramiádní kolotoč zahájil
6. května pražský spisovatel faktu,
literární historik, redaktor časopisů Týden a Respekt a někdejší
pedagog Literární akademie
Josefa Škvoreckého Pavel Kosatík, který ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta DNES vydal
knihu Bankéř první republiky –
život dr. Jaroslava Preisse.
V úterý 11. května podepisoval
knihy nedočkavým čtenářům
dvaašedesátiletý britský spisovatel žijící trvale v Itálii Simon Mawer.
Neuvěřitelně činorodá Simona

Monyová věnovala v knihkupectví
Barvič a Novotný úsměv a autogram svým čtenářům v úterý
18. května.
Kompletní autorský tým podpořil
20. května knihu Eriky Bezdíčkové Moje dlouhé mlčení – Život
a holocaust. Pamětnice řešení tzv.
židovské otázky přečetla kapitolu
ze své autobiografické knihy, kterou záhy pokřtila její přítelkyně,
přední česká dokumentaristka
Olga Sommerová.
Jubilanty činohry Národního divadla 2010 představila Eva Šlapanská 25. května a čtenářům
umožnila setkání s předními režiséry, herci a výtvarníky brněnské
činoherní scény.
Vyhnání Gerty Schnirch – historický román mladé spisovatelky
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Kateřiny Tučkové vzbudil pozornost díky doposud nezacelené
ráně tematiky odsunu brněnských
Němců. Kateřina Tučková je mladá kunsthistorička působící
v Brně a Praze a do světa litera-

tury vstoupila románem Montespaniáda.
V současné době pracuje na dalším románu s tematikou lidové
magie.
I
(red)

Osobnosti na Brně-střed

Sokolské Brno Sokolgym přilákalo přes tři tisíce cvičenců

Sokolská župa Jana Máchala
pořádá pravidelně každých
šest let sportovní akci Sokolské Brno Sokolgym. Letos akce
proběhla 4.–6. června.
Třídenní program, který podpořila
radnice městské části Brno-střed,
začal v pátek u pomníku T. G. Ma-

saryka před lékařskou fakultou,
kde byly proneseny proslovy
o Masarykovi a Sokolu. Pod vedením MUDr. Jaroslava Nešpora se
pak asi 300 účastníků vydalo na
prohlídku středu města.
Další dny se konalo několik sportovních akcí a přehlídek pódiových skladeb v sále Sokola Brno

na Kounicově ulici, na jeho
hřišti, na stadionu VUT na
Palackého vrchu nebo
i v nákupním centru Olympia. Programu se zúčastnili
i zástupci Sokola ze Švýcarska nebo Slovenska.
I

(red)

Na sportovním klání si pod vlajkou Evropské unie zahráli děti i dospělí
V areálu koupaliště Riviéra se
uskutečnilo ve dnech 4. a 5.
června v rámci akce Brno –
město uprostřed Evropy setkání malých i velkých sportumilovných Brňanů s příznačným
názvem Sportování uprostřed
Evropy.
Pod vlajkou Evropské unie se hrál
pétanque, plážový volejbal a fotbal.
Pátek byl vyhrazen dětem
z brněnských základních škol
a sobota dopoledne patřila Dětskému domovu Dagmar a jeho
hostům.
V odpoledním sluníčku pak celá
akce vyvrcholila při utkáních pro-

fesionálních i amatérských plážových fotbalistů.
Velmi dobře si při pátečním sportovním kláním vedli i reprezentanti
MČ Brno-střed ze základní školy
v Horní ulici.
Sportování uprostřed Evropy
uspořádal SK Plážák ve spolupráci s agenturami Public Agency
a Sportmedia za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Vstup byl po oba dva dny volný.

I

Vladimír Koudelka,
mediální manažer projektu
Foto Igor Zehl
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Informace z radnice

Vážení spoluobčané,
rádi bychom i nadále pokračovali v tradici osobních návštěv pracovníků radnice a pověřených osob, při nichž Vám přejí k Vašemu životnímu
jubileu.
Zákon na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. však vyžaduje Váš souhlas s tím, že za Vámi můžeme přijít a osobně Vám poblahopřát.
I přes tyto administrativní překážky se budeme těšit na setkání s Vámi.
Prosíme tedy všechny, kteří mají zájem o gratulaci s malou pozorností a mají trvalé bydliště v městské části Brno-střed, aby se dostavili na
sociální odbor ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno a podepsali nám souhlas s osobní návštěvou. Samozřejmě je možné souhlas poslat poštou
nebo za pomoci příbuzných.
Gratulace se předávají při jubileích 80, 85, 90, 91, 92 a každé další narozeniny…



zde prosím odstřihněte a doručte na adresu



Úřad městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, 601 62 Brno

SOUHLAS

Jméno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................................................................

Souhlasím s osobní návštěvou v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.

Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, a to pouze pro potřeby osobní návštěvy pracovníka
ÚMČ Brno-střed a pověřených osob v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.
Souhlas je vydán na dobu 10 let a je možné jej kdykoliv odvolat písemně na ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, Brno.
Osobní údaje budou zpracovány v souladu se spisovým a skartačním řádem, který je zpracován na základě zákona číslo 499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů a budou použity pouze při konkrétní gratulaci. Osobní údaje mohou být předány
pouze pověřeným osobám za účelem osobní návštěvy.
Jakmile pomine účel bude provedena likvidace shromážděných zpracovaných údajů týkajících se gratulace k životnímu jubileu podle vnitřní
směrnice ÚMČ Brno-střed.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu ust. § 11 (odst. 1 a 2) o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní
údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu
údajů tyto informace již známy. Dále strvrzuji, že jsem byl informován o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů,
jakož i o dalších právech stanovených v § 21zákona.
Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné.

Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ministryně zdravotnictví se na Brně-střed zúčastnila setkání se zdravotníky

Ministryně zdravotnictví ČR
Dana Jurásková navštívila ve
čtvrtek 10. června odpoledne
radnici městské části Brno-střed.
Její program zahrnoval setkání

se starostou Liborem Šťástkou
a neformální besedu se zdravotníky. „Využili jsme toho, že paní
ministryně přijede do Brna,
a navrhli jsme uspořádání krátkého neformálního setkání s brněnskými zdravotníky. Pozvali jsme

zástupce a management nemocnic a zdravotnických zařízení –
veřejných i soukromých, zdravotních pojišťoven, zdravotnických
škol, ale i neziskovky, jejichž činnost je se zdravotnickou problematikou provázána,“ nastínil cha-

rakter akce starosta Libor Šťástka.
Beseda se zdravotníky proběhla
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na
Dominikánské ulici 2.
I
(red)

Radniční organizace

Sérii jazzových koncertů na Kraví hoře zahájil zpěvák Petr Bende

Koncertem Petra Bendeho byla
ve čtvrtek 10. června v 19.00
hodin zahájena série Jazz na
Kraví hoře.
Prvním koncertem ještě před oficiálním zahájením bylo vystoupení brněnské vokální stálice

Gabriely Kočí a Bandu 3. června
od 16.00 hodin.
Jazzová hudba bude v areálu
koupaliště znít každý čtvrtek až
do konce prázdnin. „Je to další
z mnoha našich aktivit, jak zpestřit život a dění v naší městské
části," uvedl starosta Mgr. Libor

Šťástka a zároveň doplnil informaci o tom, komu jsou koncerty
určeny: „Na všechna vystoupení
se dostanou návštěvníci s platnou vstupenkou na koupaliště,
takže zváni jsou ti, kteří si zrovna
přišli zaplavat, stejně jako milovníci jazzu – neplavci, jen si místo

lístku na koncert zaplatí za vstup
do areálu."
Na jazzové podvečery zve kromě
starosty také příspěvková organizace radnice Sportovní a rekreační areál Kraví hora.
I

(red)
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Miroslav Šebela: každý, kdo chce na Galapágy, musí dnes platit
Miroslav Šebela se na konci
března vrátil z Ekvádoru a Galapážských ostrovů. Moravské
zemské muzeum v Brně, ve kterém působí jako vedoucí zoologického oddělení, se může
paradoxně jako středoevropské muzeum i díky jeho cestám
pochlubit snad největší sbírkou
sladkovodních ryb Jižní Ameriky. O nich připravuje novou
publikaci.

Co bylo cílem expedice?
Letošní expedice, v pořadí čtrnáctá, navázala na ty předchozí, které do jihoamerických rovníkových
končin podnikáme od roku 1992.
Jeden z cílů naší cesty byl lovit
sladkovodní ryby v místech, kde
se ještě nelovily, tedy v nejvzdálenějších místech pralesů v Ekvádoru nebo ve Venezuele. Ryby se
snažíme určit. Na místě je fotografuji v akváriích, aby byly barvy
ryb zachycené v originále. Řadu
těchto akvarijních ryb badatelé už
totiž znají, ale různými chovy
u nich došlo ke změně barvy.
Naším snem je vytvořit publikaci
o rybách neznámých amazonských končin.

Jezdíte se stálým týmem
lidí?
Ano, jsme pořád stejná sestava.
Musím hlavně jmenovat kolegu
Antonína Prouzu, doktora přírodních věd, který se zabývá parazity
ryb, a Honzu Dungela, biologa
a brněnského malíře, který se
věnuje vědecké ilustraci. Byl
s námi také biolog Štěpán Rusňák.

Kolik ryb už umíte
pojmenovat?
Dnes už máme zpracováno přes
400 druhů sladkovodních ryb včetně metod jejich lovu. Například
u nás jich není ani stovka. Na naší
poslední cestě jsme chtěli vidět,
jak se loví dva největší druhy sladkovodních ryb na světě – arapaima a sumec anténovec vláknovitý.
To je ryba, která má údajně přes
dva metráky, ale není doloženo,
jak ji indiáni loví. Proto jsme vyrazili
na Rio Curaray do Ekvádoru, abychom knihu doplnili.

Čím jsou jihoamerické

sladkovodní ryby
zajímavé? Jak se liší od
ryb, které známe z našich
krajin?
Liší se zcela zásadně nejen počtem druhů, ale i kvantitou
v řekách. Tam chycení ryby na
háček netrvá ani minutu, někdy
ani možná vteřinu. Celý systém
pralesa je na vodě, je tam velké
množství zajímavých ryb, například takových, které umí přežívat
sucho, žijí pouze v bahně. Arapaima je zase vývojově primitivní
ryba, která má tak špatné dýchání ve vodě, že se musí nadechovat atmosférického kyslíku. Je to
obrovská ryba, která má asi 150
kilo a 2 metry, a přesto se každých dvacet minut nadechuje
nad hladinou. Navíc je výrazně
barevná. Dále je tam spousta
sumců, u nás z této skupiny známe jenom jednoho, tam je jich
několik stovek. Zajímavý je elektrický úhoř, ryba, která umí zabít
člověka. Zabíjí mnohem více lidí
než třeba piraňa, která neútočí,
pokud člověk nekrvácí. Elektrický
úhoř člověka přímo nezabije, ale
omráčí ho a on se potom utopí.
Můžete tam vidět také sekernatky, ryby, které létají po hladině.

Do Brna jste z Ekvádoru
přivezli nějaké exempláře
ryby, která se jmenuje
vandélie a Češi ji
pojmenovali poněkud
komicky šulinokaz. Co je
na ní zajímavého?
Chytli jsme maličkou rybičku, kterou jsme jednou viděli ve venezuelském muzeu a celý svět o ní
pořád mluví, přitom se všude uvádí jenom jedna jediná fotka. A my
jich dnes v depozitáři máme asi
patnáct kusů. Tato ryba je zajímavá tím, že leze do močových
trubic, proto se jí česky říká šulinokaz. Je to malý tří až čtyřcentimetrový sumeček nitkovitého
tvaru a parazituje u velkých sumců a jiných ryb v žábrech a žije
z jejich krve. Na hlavě má zpětné
háčky, pomocí nichž se uchytí.
Vandélie je instinktivně naučená
jít proti proudu z žaber, aby našla
krev. Stejným principem útočí na
lidi, kteří čurají ve vodě. Jde proti
proudu moče a vleze do močové
trubice.

Profil
Jak jste takovou
neviditelnou rybičku
lovili?
Aby byla nějaká sranda, tak jsme
si stoupli do vody a zkoušeli ji lovit
s podběrákem. To bylo komické.
Když se loví velké ryby, musí se
hned zabít. Za chvilku vandélie
zjistí, že už žádná krev neproudí,
a pustí se. Po rybářské noci jsme
je tedy vždy našli na dně lodě.

Pohybujete se na území
pralesů sami?
Využili jsme našich kamarádů
indiánů z kmene Kičua, kteří
s námi lovili na neprobádaných

Miroslav Šebela se narodil
v roce 1951 ve Velešovicích
u Slavkova. Od 15 let ale žije
v Brně. Vystudoval Univerzitu
Jana Evangelisty Purkyně,
obor systematická zoologie.
A hned po škole, tedy od roku
1975 nastoupil do Moravského
zemského muzea, kde působí
až do současnosti jako vedoucí
zoologického oddělení. Od
roku 1992 podniká výzkumné
expedice do Jižní Ameriky –
Venezuely, Ekvádoru a na
Galapágy. Během svých
výprav objevuje faunu a flóru
dosud málo, nebo vůbec, probádaných oblastí. Je autem
několika publikací, např. Cesta
do pralesa nebo Galapágy.

Pokračování na straně 14 a 15
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Pokrač. ze str. 13
řekách, ke kterým jsme se dostali
letadlem s ekvádorskými vojáky.
Přímo v Ekvádoru máme základnu u našeho přítele pana Bačíka,
snad posledního českého podnikatele, který v Ekvádoru pracuje.
U něj máme složený veškerý
materiál, který jsme si tam za ty
roky nahromadili, různá odchytová zařízení, konzervační tekutiny,
sítě.

Jak pokračovalo vaše
pátrání po neznámém
ptáku?
V pralese se mi v předpředchozí
expedici podařilo natočit ptáka,
kterého zatím nejde ze současné
literatury určit. Honza Dungel
podle videozáznamu ptáka
namaloval a s tím obrázkem jsme
ho hledali v muzeích, kde znají
exotické ptáky, ale nepodařilo se
ani u amerických kolegů. Už známe jeho příbuzné kotingy, které
tam také žijí. V roce 2009 se mně
podařilo ptáka znovu vidět
a nahrát jeho zvuk. Do třetice se
mi ho ale najít nepodařilo.

Jezdíte také pravidelně na
Galapážské ostrovy chytat
přemnožené kozy.
V roce 1996 jsme se zapojili do
mezinárodního projektu na
záchranu ostrovů. Jsou zdevastované zavlečenými zvířaty
a rostlinami, které tam přivezli velrybáři a piráti, kteří se na ostrovy
před 200 a více lety přistěhovali.
Vypustili si tam kozy, krávy, prasata, osly, prostě všechno to, co
dovezli z Evropy. A protože na
ostrovech nežil žádný predátor,
rozšířila se tato zvířata děsivým
způsobem. Kozy mají na Galapágách mnohem přijatelnější podmínky pro rozmnožování než
u nás.

Jakým způsobem jste
situaci chtěli řešit?
S naším projektem jsme se dostali do Darwinovy výzkumné stanice. Byl postavený na tom, že
budeme množení eliminovat podáváním sterilizačních hormonů.
Nejdříve jsme plánovali vyzkoušet, zda budou kozy lízat sůl, do
které bychom aplikovali hormony.
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Jenomže na Galapágách se za
ty roky změnila politická situace
a národní park neměl údajně
žádné peníze, Darwinova stanice
všechny zahraniční badatele propustila. Jediná možnost byla si
pobyt zaplatit. Na ostrově Santiago, kde jsme měli výzkum provádět, po nás chtěli tisíce dolarů,
které jsme vůbec neměli. Oni
v podstatě nechtěli mít na ostrovech žádné badatele, aby světu
neprozrazovali, že se tam ta zvířata tak rozmnožila a nikdo s tím
nic nedělá. Že za peníze, které
měly být určené pro Darwinovu
stanici, si nakoupili auta a počítače.

Co by se stalo, kdyby se
nepodnikaly žádné
záchranné akce?
Nežádaní obratlovci by kompletně zničili přírodu, sežrali by pralesy a na ostrovech by nemohla
žít domácí zvířata a želvy, které
potřebují k životu stín. Teď už se
konečně něco děje. Napsal
jsem knihu „Galapágy“, kde se
můžete dočíst, že mezinárodní
organizace se sdružily a založily

projekt Isabela. Po tři roky sto
pracovníků národního parku za
pomoci novozélandských helikoptér a střelců z Nového Zélandu lovilo na dvou galapážských
ostrovech kozy, prasata a osly.
Výsledky jsou obrovské. Na
ostrově Santiago postříleli 80
tisíc a na ostrově Isabela 90 tisíc
koz. Santiago je už dnes od
cizorodých obratlovců vyčištěné.

Je pravda, že v současné
době musí být všichni
badatelé a turisté
vybaveni čipovou kartou?
Dalším problémem na Galapágách je to, že se na ostrovy načerno přestěhovalo strašně moc
Ekvádorců, snad třicet tisíc, aby
tam mohli podnikat. Staví se silnice, dováží víc nafty, zúrodňuje
se stále víc půdy a národní park
je čím dál tím víc ohrožován. Dnes
už se skutečně přísun lidí na
ostrovech kontroluje, každý příchozí musí mít čipovou kartu, která stojí 10 dolarů, a do tří měsíců
Galapágy opustit.

Rozhovor
A Čechy znají?
V roce 1962 v Chile jsme získali
stříbrnou medaili ve fotbale, takže
o Československu se tam ví.
A překvapivě řada lidí zná prezidenta Havla. Pověst tam máme
dobrou, až na pár blbců ročně,
kteří se odtamtud snaží pašovat
kokain nebo papoušky. Takže
naopak na celnicích v oblibě nejsme. V Ekvádoru jsme několikrát
spolupracovali s katolickou univerzitou v Quitu, která se stará
o svůj prales. Jeden z profesorů,
italský farář, za své peníze koupil
mlžný horský les. To jsou nejcennější lesy, všude jsou už skoro
pokácené. Jedná se o úplně jiný
typ pralesa než v Amazonské nížině. A do tohoto pralesa nás pravidelně zve. Velkou roli v Ekvádoru
hraje náš honorární konzul Aguilar
Mora, to je jediné zastoupení, které v Ekvádoru Česká republika
má. Je to Ekvádorec, ale je velmi
vlídný a pomáhá nám s různými
povoleními a s jednáním s vojskem. Běloch a natož cizinec tam
totiž prakticky sám nic nedokáže.

Jak je to s různými
vývozními a dovozními
povoleními?
Jak se za tu dobu, co
jezdíte do Jižní Ameriky,
změnily možnosti
výzkumu pro zoologa?
Pokud jde o zabezpečení, nezměnilo se nic. Jsme odkázaní na
sponzorské dary a na vlastní prostředky. Muzeum nás podporuje
tím, že nám nikdo v expedicích
nebrání, i když zpočátku nebyly
jasné jejich cíle. Galapágy jsou
nesmírně drahá lokalita, všude
se musí létat, platíme si doprovody, protože bez místních lidí se
nelze pohybovat. To všechno stojí
peníze a bez sponzorů to nejde.

A po technické stránce?
Po technické stránce máme
pochopitelně kvalitnější vybavení,
uplatňuje se digitální technika,
která už je tak kvalitní, že funguje
i ve vlhkých oblastech. Navíc když
bydlíme u indiánů, tak je můžeme
hned na vlastní oči přesvědčit, co
v daných oblastech děláme. Že
skutečně fotíme ryby, že nejsme
špióni. Pracujeme totiž na peruánsko-ekvádorské hranici, kde
byla řadu let válka. Obyvatelé nás

tam mají rádi, jsou nadšení, že
přicházíme s nemilitantním záměrem.
Tím, že jezdíme na stálá místa,
naše cesty nabírají větší kvality.
Znají nás obyvatelé i vojáci. Zpočátku jsme měli potíže s tím, že
jsme vypadali jako zlatokopové.
Vozím totiž s sebou nahrávací
soupravu, která vypadá jako rýžovací pánev na zlato.

Spolupracujete s nějakými
tamějšími zoology nebo
organizacemi? Jsou
vstřícní k zahraničním
badatelům?
Dobře jsme poznali venezuelské
instituce jako je akademie věd
nebo velká nadace pro rozvoj přírodních věd FUDECI, se kterou
jsme začínali. Zpočátku se tvářili
podezíravě a netušili, co tam běloši mohou dělat. Mají zkušenosti
například s Američany, jejichž
renomé moc dobré není. Žene je
touha po exkluzivitě, ne systematická práce. Vždycky to skončilo
třeba tak, že i biologové hledali
místa, kde je ropa a tak podobně.

To je strašné! Zákony mají dokonalé jako my. Akorát jejich dodržování trošku kulhá, protože v pralese
vás bude těžko někdo kontrolovat.
Tam si v uvozovkách můžete dělat,
co chcete. Ale jak se vrátíte do civilizace, tak to začne. Na silnici stojí
policisté a kontrolují všechno, co
vezete, a ptají se po povolení. Když
jsme prvních pět let pracovali ve
Venezuele, tak nám nadace
FUDECI vybavovala vývozní povolení, dovozní povolení jsme si u nás
museli zařizovat sami. Z venezuelské etapy jsme dovezli spoustu
materiálů jako jsou kůže nakoupené třeba na tržišti. Ale za tu dobu
se podmínky natolik zpřísnily, že
už se teď soustředíme jenom na
ryby.

Ty se převážet můžou?
Pokud jsou naložené ve formalínu
jako studijní materiál, tak ano.
Hlavní problém je v tom, že nikdy
nevíme, co se nám podaří odvézt.
Záleží na přírodních podmínkách
a na našich schopnostech, zda
se nám daný exemplář podaří ulovit nebo chytit. Takže žádat o něco
dopředu je absurdní a žádat

o povolení až ve chvíli, kdy máme
něco v ruce, je na strašně dlouho.
Ta byrokracie je tak obrovská, že
bychom tam museli žít dva roky,
než bychom dostali povolení na
jednu jedinou rybičku.

Amazonie musí být pro
zoologa rájem. Máte
představu o tom, kolik
rostlinných a živočišných
druhů je tam ještě
neprobádaných?
Pokud jde o obratlovce, dá se říct,
že 95 procent druhů je známo.
Určitě nejsou určení všichni savci,
hlavně pokud mluvíme o těch
drobných myšovitých. Největší
šance popsat nový druh ve skupině obratlovců je u ryb. U bezobratlých se říká, že nejsou
poznané ještě statisíce druhů.

Jak vnímáte kácení
deštných pralesů?
To postupuje neuvěřitelným způsobem. Před těmi osmnácti lety
prales začínal hned za městem
Puyo, dnes je na daném místě
200 kilometrů pastvin. Například
náš průvodce Carlos, kterého
jsme před lety poznali, měl tři děti.
Dnes jich má osm. Takové množení lidí znamená další hledání
pracovních příležitostí a zakládání nových osad.

Chystáte se i do Brazílie,
která zaujímá největší
plochu deštných pralesů?
Všechno se stihnout nedá. Otázka je, zda poznat něco nového,
anebo dokonale prozkoumat jednu oblast. Protože se klima
neustále mění, i na stejných místech objevujeme vždy něco nového. Asi budeme pokračovat v té
naší vyšlapané cestičce, teda
v Ekvádoru.

Co byste jako zoolog rád
prozkoumal a co byste
chtěl ještě vidět?
Chtěl bych se dostat do delty Leny.
Na severu bývalého tehdejšího
Sovětského svazu, v dnešním
Jakutsku, je oblast, kam se díky
vojákům a vojenským základnám
dostalo velmi málo badatelů. Jedná se o území, které je velké asi
jako Morava. Tam by pro zoologa
určitě bylo mnoho zajímavostí, od
ryb až po medvědy.
I
(red)
Foto: Miroslav Šebela
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KLEINER
Bauerova 7
Brno Pisárky (u výstavištĢ)
Tel.: 733 518 323, 731 575 233
E-mail: sekretariat@starezsport.cz

Provozní doba
bazénƽ:

DospĢlí
DĢƟ do 15 let
DĢƟ do 6 let

9.00–19.00 hod.

www.rivec.cz

|êuzêwyvklqltêzs|%iêulrvu±êhslêhuhq

}hplêhêzwv{liplêuhêwyvwhu¾i|{hu

90,-Kē za den
45,-Kē za den
ZDAR MA

Opravené mosty, dva pƎes bazény a jeden pƎes Ǝeku
Wi-Fi pƎipojení na koupališƟ
Celoroēní provoz posilovny pƎímo v areálu koupalištĢ
Beachvolejbalové kurty a sprchy v jejich blízkosƟ
Možnost obēerstvení u smluvních partnerƽ
Akce, o kterých vás budeme prƽbĢžnĢ informovat na www.rivec.cz

OUêê5BêBSêêdBOBêêd :ê:êtvyh±ê
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www.levnesporaky.cz

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

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

Příjem inzerce do zpravodajů
Brno-střed, Brno-Žabovřesky, Brno-Bohunice,
Brno-Starý Lískovec
tel.: 774 525 386, inzerce@zpravodajebrno.cz

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

EKOPORADNA
REZEKVÍTKU
Kamenná 6, Brno
tel.: 543 216 483
poradna@rezekvitek.cz
www.rezekvitek.cz
Jsme tu pro vás:
pondělí, středa a čtvrtek
9–15 hod
Ekoporadna je součástí Sítě environmentálního poradenství v JMK, která je finančně podporována SFŽP, MŽP a JMK.
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FOFR PENÍZE
nový investor
vyplacení do 2 dnŢ
bez volání na 900...

721 167 519
Jazyková škola
VIKA

Výuka přímo
v centru města
Masarykova 31t 602 00 Brno
542 221 578, 603 776 978
agentura@vika.cz t www.vika.cz

Hlinky 114, Brno, www.imperaline.cz
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Ć Pronájem klimatizovaných kancelářských prostor 12–65 m2 a jednacích
místností s kapacitou 6–20 lidí v centru města, Brno – tř. Kpt. Jaroše
Ć Možnost umístění sídla společnosti
Ć Služba recepce
Bližší informace:
IBC majetková, a.s.
ë¥Âçë¥ÁØéæÜ©¯£§©§§¹éåæ
ëÜã¥±¢«©§¬ª¯®©¯¯¬¨
ÝØï±¢«©§¬«¬©©«©¨¬
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Rychlá půjčka SNADNÁ PŮJČKA
až do 500 tis. Kč

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

Polyfunkční dům Brno-Červený kopec, ul. Vinohrady dokončen
a zkolaudován – ihned k nastěhování!
Poslední 3 volné byty, 2 nebytové prostory
ÀåÝæéäØÚÜØçéæßãoÛâð±
ëÜã¥±§ªªªª°°°
îîî¥åÜëÛÜíÜãæçäÜåë¥Úñ

SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče
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“NOVINKA“

30–500 tis. Kč

DNES SCHVÁLÍME,
DNES VYPLATÍME!
nízké splátky

Tel.: 777 778 519

Naše školy

Amari kereka: hudební festival proběhl v romském duchu

Ve čtvrtek 27. května ožilo kulturní centrum Omega na Musilově ulici živými rytmy romských písní a tanců.
Konal se zde druhý hudební festival Naše kolo – Amari kereka.
Učitelé a asistenti ZŠ a MŠ nám.

28. října, ZŠ a MŠ Křenová, ZŠ
a MŠ Merhautova a ZŠ a MŠ Grafická Praha vybrali ze svých řad dětí
ty nejlepší kapely a taneční soubory.
Na jevišti se vystřídaly hudební
a taneční skupiny Bongáči, Merci,
DFE, Cikáni jdou do nebe, Jagori,
Sovnakune chaja, Bobo a spol,

hudební skupiny ze ZŠ a MŠ Merhautova a ZŠ a MŠ nám. 28. října.
Dvouhodinová pestrá obrazová
projekce ukázek činnosti zúčastněných škol, krásně vyzdobený
sál, velká účast významných hostů
města Brna včetně pana starosty
městské části Brno-střed, rodičů,

dětí a široké veřejnosti, to všechno
přispělo k živé atmosféře a zdaru
celé akce. Díky patří nejen organizátorům a účinkujícím, ale i rodičům, kteří vnesli do celého festivalu rodinnou atmosféru.
I
Lukáš Severa,
spoluorganizátor

Tradiční Jarmark na Křenové připomněl 100 let vzniku školy

Ve středu 9. června ve 14 hodin
byl zahájen na školním hřišti
ZŠ a MŠ Křenová tradiční Jarmark.
Akce proběhla v rámci neformální
kulturní aktivity projektu Amen
sikhĺuvas pre dživipen spolufinancovaného ESF a v rámci oslav
100 let vzniku školy.
Přítomné na úvod pozdravil starosta MČ Brno-střed Mgr. Libor

Šťástka. Spolu s místostarostou
Dušanem Pazdírkem a vedoucím
odboru školství, sportu, kultury
a mládeže Janem Nevoralem byli
našimi čestnými a váženými hosty.
Na programu Jarmarku byla
vystoupení školní hudební skupiny Bongáči, pěveckého souboru
1. stupně pod vedením paní učitelky Mikové a vystoupení partnerských škol ZŠ a MŠ 28. října,

ZŠ a MŠ Merhautova a taneční
skupiny Merci. Za krásného počasí se prostě hrálo, tančilo a zpívalo. Děti také soutěžily v nejrůznějších disciplínách o zajímavé
ceny.
Všechna vystoupení se účinkujícím velmi povedla a všem divákům se moc líbila. Celé odpoledne naplňovala vzájemná pohoda.
Již teď se všichni těšíme na září,
kdy budeme slavit 100. výročí ško-

ly a podobné akce budou další
součástí těchto oslav.
I
Mgr. Petr Kapounek
Foto autor
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Žáci ze základní školy Husova opět uspěli v mezinárodní soutěži

Děti ze základní školy Husova
po roce opět reprezentovaly
Českou republiku v mezinárodní pěvecké soutěži SCHOOLOVISION, dětské obdobě známého Eurosongu.
Ve Schoolovision soutěží školní
kolektivy s hudebními videoklipy
a o vítězích rozhoduje hlasování
na internetu.
Po loňském vítězství s písní „Hejkal“ od Inky Rybářové skončila
letos škola v konkurenci 34 projektů na druhém místě, a to s novým
videoklipem a písní „Drak“. Tu pro
děti napsal známý brněnský ilustrátor a hudebník Aleš Čuma společně s kapelou Suzaplay.

„Byli jsme rádi, když nám Aleš
Čuma nabídl, že nám napíše naši
vlastní písničku, což je ve Schoolovision celkem unikum,“ řekla
hlavní koordinátorka soutěže při
ZŠ Husova Kateřina Kosová.
Zástupkyně ředitele Marcela
Nečasová k tomu dodává: „Zpěv
a choreografii si připravili žáci
našich čtvrtých a pátých tříd, na
videoklipu se pak ale výtvarně
podílela celá škola. Když jsme
totiž hledali hlavního hrdinu našeho videoklipu, draka, tak jsme
dětem zadali výtvarně jej ztvárnit.
Celá škola pak namalovala více
než sto draků, z nichž jsme vybrali
toho nejhezčího, a ten ve videoklipu také skutečně hraje.“

Točení soutěžního videoklipu,
kterého se ujal Petr Němec, bylo
mnohem náročnější než v loňském roce. Děti jej natáčely nejen
ve škole, ale i na náměstí Svobody. Kulisy města Brna ostatně
hrají ve videoklipu důležitou roli.
„Všem aktivitám dětí z našich
škol velmi fandím a jejich dobré
výsledky oceňuji,“ komentoval
výsledky malých umělců z Husovy starosta městské části Brnostřed Mgr. Libor Šťástka, který
vloni školu po úspěchu v soutěži
navštívil s šekem na pořízení
keyboardu. „I za letošní druhé
místo si tak nějakou odměnu
zaslouží, jen se musíme domluvit, co by se jim pro rozvíjení

jejich aktivit hodilo,“ dodal Šťástka.
Úspěšný videoklip „Drak“ včetně
dokumentu o jeho natáčení
můžete zhlédnout na webových
stránkách školy www.zshusovabrno.cz nebo na blogu soutěže
http://www.schoolovision2010.bl
ogspot.com.
I

(red)

Pohádková zahradní slavnost
ke Dni dětí na Bakalce

Krásy Brna přijely obdivovat děti
z bratislavské základní školy

Naše škola na Bakalově nábřeží již řadu let pořádá k oslavě
Dne dětí zahradní slavnost.

V pondělí 7. června se druháci
ze SZŠ Harmónia z Bratislavy
seznámili s několika důležitými
místy v centru města Brna.

Ta letošní nesla název „Pohádková“ a o pohádkové bytosti nebyla
nouze. V devíti soutěžích změřili
své síly trpaslíci, hejkalové,
berušky, nechyběl ani Křemílek
a Vochomůrkou nebo Ferda Mravenec.
Slavnost zahájil starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a popřál všem příjemné odpoledne. Ač nás zpočátku počasí
pěkně potrápilo, nakonec se nad
zahradou usmálo sluníčko a celá
akce se nesla v radostném duchu.
Kromě soutěží na žáky čekala
spousta atrakcí, občerstvení
i dáreček. Sladkou odměnou pro
všechny organizátory byl šťastný
úsměv dětí i dospělých a dobrá
nálada podpořená vystoupením
žáků 2. stupně i vyučujících.
I
Mgr. Andrea Kalusová
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Skupina dvaceti slovenských
žáků se v rámci projektu „Obec
očami detí“ vydala poznávat, jak
vypadá centrum našeho města.
Program toulání po městě jim na
oplátku připravili jejich kamarádi
a učitelé ze základní školy Husova 17. O necelých čtrnáct dní dříve, ve čtvrtek 28. května, se totiž
skupina „Husováků“ vydala zjišťovat, co všechno se najde v bratislavské čtvrti Dúbravka. Bezmála šestihodinový maraton po
památkách, významných místech
a správních institucích, to už bylo
co oplácet.
„Prďoláky“ z Harmónie, jak jim
s láskou říká jejich učitel a známý
slovenský bloger Dávid Králik,
nejprve na radnici přivítal starosta
MČ Brno-střed Libor Šťástka. Pře-

kvapení druháčci si v jeho doprovodu prohlédli prostory radnice
a odcházeli s náručí velmi hezkých dárků.
Ve škole už na ně čekala kopa práce (oslazená malou svačinkou).
Ve skupinkách si druháci nejprve
na internetu vyhledali základní
informace o založení Brna. Aby to
neměli tak těžké, přidali se k nim
i jejich kamarádi z 5. ročníku naší
školy, kteří s nimi před dvěma týdny zkoumali Dúbravku. A potom
hurá do terénu.
Na Špilberku hledali děla, na Staré radnici zjišťovali, proč že je ta
věžička tak nakřivo, na náměstí
Svobody hledali Dům pánů z Lipé
a vyhlídku na brněnské centrum,
v Knihovně Jiřího Mahena potom
zjišťovali, kam že si jejich kamarádi z Husovky chodí půjčovat knihy.
I

Lukáš Bajer

Naše školy

Absolventské projekty věnují studenti přírodě nebo humanitním vědám
Pokud jste 2. nebo 3. června
zavítali na naši základní školu
Křídlovickou, viděli jste některé
z prezentací našich dlouho připravovaných absolventských
projektů. Máme v jejich zpracovávání již šestiletou tradici.
Obhajujeme svou práci podle
zaměření buď v oblasti přírodovědné, nebo humanitní. A taky
letos zpracovávali projekty všichni deváťáci. Už od šesté třídy
jsme se chodívali dívat na prezentující absolventy. Obdivovali
jsem jejich odvahu předstoupit
před komisi a obecenstvo a povyprávět o tématu. A tento rok přišla
řada i na nás.
Většina žáků přišla s vlastním
tématem, ti ostatní mohli vybírat
z 89 navržených témat. Snad proto bylo spektrum neuvěřitelně

široké. Už samotné roztřídění do
oblasti přírodovědné a humanitní
bylo opravdovým bojem. Od
března jsme, vedeni našim konzultantem, pracovali na svých
projektech.
Ty jsme nedělali jen pro zábavu.
Učitelé nám neustále připomínají, že v dalším studiu budeme
podobné práce zpracovávat také,
a proto je dobré si jejich vytváření
osvojit již teď. Ale to nabyla naše
jediná motivace. Mnozí absolventské projekty vidíme jako příležitost předat ostatním spolužákům naše znalosti, zkušenosti
a myšlenky. A to byla naše motivace hlavní, která právě náš projekt dovedla ke zdárnému dokončení.
I letos jsme přes veškerou trému
prezentovali všichni. V některých
případech se nejednalo o pou-

hopouhé prezentace, ale (díky
dokonalému promyšlení všech
detailů) o zážitek, který si posluchači budou pamatovat celý
život. Proto pro mě bylo velkým
zklamáním, když si i takto perfektně připravení žáci neodpustili
držení papíru v ruce. Navíc byla
značná část prezentací čtená. Až
dosud jsem se zamýšlel proč?
Proč takovýmto způsobem
degradovat prezentaci a tím
pádem i celou práci, když téma
podrobně známe a když jsme do
přípravy vložili tolik času?
Kvůli strachu z chyby. Strachu
z vyhoření před publikem, zamotání se ve větě, zakoktání se,
nenalezení slova, či zapomenutí
dalšího kroku. V dnešní době
jsme si zvykli hodnotit chybu jako
naprostý neúspěch. Začneš se
topit? My tě v tom necháme.

A ještě ti strhneme body. Přitom
takovým přístupem pohřbíváme
kreativitu a originalitu a ukazujeme prostředníček rozvoji řečnických a prezentačních schopností
žáka.
Lepší by bylo nechat nás to zkusit. A pokud by se nám nedařilo,
mohli bychom dostat další šanci,
třeba s papírem v ruce. Také by
se tolik nemělo sázet pouze na
bodové hodnocení. Pro nás není
podstatné, zdali jsme v očích
tabulky vítězi nebo poraženými.
Spíše bychom od poroty ocenili
písemná doporučení na zlepšení
a projekty vyhodnocovali společně, v příslušné oborové skupině.
Tolik snad k zamyšlení nad
budoucími absolventskými projekty.
I

Sylva Machálková 9.B
Samuel Novák 9.C

Školy na Brně-střed / Informujeme

Ředitel Gymnasia Sacré Coeur přijel do Brna
Již devátým rokem běží úspěšný projekt Cyrilometodějského
gymnázia a SOŠ pedagogické
na Lerchově ulici a partnerského Gymnasia Sacré Coeur na
vídeňském Rennwegu.
Projekt spočívá v tom, že každý
semestr 1–3 čeští studenti absolvují řádné studium v délce
1–2 semestrů na rakouské
škole. Po absolvování studia se
vracejí s řádným rakouským vysvědčením a musejí pro návrat
do českého studijního plánu na
konci školního roku skládat klasifikační zkoušky.
Rakouští studenti přijíždějí do
Brna nikoli na celý semestr,
nýbrž na krátké vzdělávací exkurze, jichž se vždy účastní celá
třída.
Gymnasium Sacré Coeur je prestižní soukromá škola, jejímž zřizovatelem je vídeňské arcibiskupství. Tradice školy sahají
do roku 1868, kdy se v tzv. Kounicově zámečku ve čtvrti Landstraße nedaleko od středu Vídně
rozběhl první školní rok. Příno-

sem studijního pobytu ve Vídni
není jen skvělá praxe v německém jazyce, ale především
poznávání nového prostředí,
adaptace na odlišné pojetí výuky
a multikulturní vzdělávání.
Začátkem června přijel ředitel
Gymnasia Sacré Coeur Mag.
Reinhard Hallwirth s chotí na třídenní oficiální návštěvu Cyrilometodějského
gymnázia.
Hostitelem byl ředitel brněnského gymnázia Mgr. Ing. Jiří
Haičman, návštěvu zprostředkovala a o rakouské hosty se starala PhDr. Dagmar Peňázová,
profesorka němčiny a iniciátorka
projektu, spolu se svými kolegyněmi Mgr. Manuelou Kopřivovou
a Mgr. Klárou Pelánkovou. Hosté
si velmi pozorně prohlédli vybavení školy a jejích speciálních
učeben, zhlédli výstavu maturitních prací studentů z výtvarné
výchovy a navštívili i školní kapli
a chrám sv. Augustina, kde obvykle probíhají slavnostní akce
školy. Mag. Hallwirth byl bystrým
a zaujatým pozorovatelem školního provozu. Pochválil české

studenty za jejich píli a řekl, že
své české studenty obvykle
uvádí jako vzor pro ostatní.
Součástí návštěvy byla také prohlídka města a několik neformálních přátelských posezení
u moravského vína. Při nich se
ukázalo, že rakouští hosté jsou
si nejen vědomi společných kulturních tradic česko-rakouských,
které sahají až k dobám Elišky
Rejčky, ale především velmi pozorně sledují nejnovější politiku
a sympatie českých voličů vůči
hlavním politickým subjektům.
Ředitel Hallwirth odjížděl po
třech dnech strávených v brněnské metropoli potěšen a s řadou
nových podnětů, které zaručují
brněnským studentům, jejichž
zájmy se neomezují konvenční
angličtinou a vztahují se i na kulturu našich historicky nejbližších
a nejdůležitějších sousedů, že
se o možnost studijního pobytu
ve Vídni nemusejí bát.
I

S. Václava Dudová,
provinční představená

Soutěž dívek a žen
v kráse a šarmu
Koupaliště na Kraví hoře pro
své letní návštěvníky připravuje další bohatý program.
Jednou z lákavých akcí bude
soutěž pro dívky a ženy FACE
& CHARM, která proběhne po
dobu prázdnin. První kategorie
„Face“, zaštítěná modelingovou
agenturou SAXX, je určena pro
mladé slečny se zajímavou
vizáží ve věku od 14 do 18 let
s perspektivou stát se novou
tváří ve světě módy. Pro zralejší,
půvabné a charismatické ženy,
krásné nejen vzhledem, ve
věku 18 až 35 let, je určena druhá kategorie „Charm“. Zájemkyně mohou nalézt podmínky přihlášení a další informace
v nejbližších dnech na webu
www.kravihora-brno.cz, zde
také bude možnost hlasovat pro
vaše favoritky. Vítězky obdrží
atraktivní ceny v průběhu finálového večera na konci srpna,
který bude okořeněn módní přehlídkou.
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Sport

Klub Moravská Slavia patří ke stálicím na brněnské sportovní scéně
Moravská Slavia je nejstarším
sportovním klubem na Moravě.
Byla založena v roce 1904,
v roce konání 3. olympijských
her v Saint Louis v Americe.
„Kmotrem jí byla SK Slavia Praha,
od které Brňané převzali i červenobílý dres, na kterém jen zaměnili
červenou hvězdu za modrou,“
popsal začátky klubu jeho ekonom
a bývalý trenér MVDr. Zdeněk
Čupera. V převážně německém
Brně byl SK Moravská Slavia jedním z prvních českých sportovních
klubů a jeho předsedou se stal rektor VŠ technické prof. arch. Josef
Bertl. Nově vzniklý sportovní klub
měl zprvu jen 3 oddíly: kopanou,
šerm a tenis. V průběhu dalších let
vznikaly oddíly nové – lehká atletika, bruslení, házená, ragby a další.

Druhá světová válka
„Během 2. světové války, kdy
Němci zavedli řadu sportovních
omezení (smělo se soutěžit jen
v hranicích města), klesala výkonnost, zbývalo jen trénovat. Po skončení války dochází rychle ke zvýšení výkonnosti a Moravská Slavia
má opět silné a celostátně významné oddíly. Jsou to například lehká
atletika (zejména ženy), tenis, šerm
a jiné,“ uvedl Čupera. V letech
1946–47 však v důsledku nové
politické situace dochází ke stagnaci výkonnosti, k odlivu členů
z Moravské Slavie (Sokol, vysokoškoláci), přechodu hráčů k profesionalismu, a tak se Moravská
Slavia dostává mimo špičku brněnského sportovního dění. Dochází
ke sloučení Moravské Slavie se
Sokolem GZ Královo Pole a v historii klubu nastává odmlka. Teprve
v roce 1965 je znovu obnovena
Moravská Slavia a následně 12. 2.
1966 dochází k jejímu sloučení se
Slovanem Staré Brno. Nová jednota přijímá název TJ Moravská
Slavia a předsedou se stává Jan
Müller.

Opět vynikající výsledky
V letech 1967–1989 pak dochází
znovu k vynikajícím sportovním
výsledkům v mnohých oddílech,
z nichž je možné uvést například
oddíl moderní gymnastiky, sportovní gymnastiky, tenisu, stolního
tenisu a kuželek. „Léta ubíhají,

členská základna se mění, úspěchy střídají drobné nezdary – přichází rok 1989 se sametovou revolucí přinášející změny v řízení
a hospodaření TJ Moravské Slavie,
sdružující v té době 18 sportovních
oddílů. Nová hospodářská situace
v konečném důsledku vede v roce
1993 k rozpadu Moravské Slavie.
TJ Moravská Slavia – jedna z největších brněnských tělovýchovných jednot – ke dni 30. 6. 1993
končí svoji činnost. Z jednotlivých
oddílů vznikají samostatné právní
subjekty – 12 nových sportovních
klubů. Z oddílu sportovní gymnastiky, se kterým se předtím ještě
v roce 1992 sloučil oddíl SG Gymnastika Lesná a se kterým se
k datu změny 1. 7. 1993 spojuje
oddíl jógy Moravské Slavie – vzniká nový samostatný právní subjekt,
občanské sdružení, s názvem Klub
sportovní gymnastiky Moravská
Slavia Brno,“ popsal změny ekonom klubu.

Letní soustředění 1982 – trenérka Zdenka Janáková.

Sportovní gymnastika
„Sportovní gymnastika začala
svoji činnost v Moravské Slavii již
v roce 1965. Zakladatelem oddílu,
výborným trenérem a dlouholetým předsedou se stal Jan Budík.
Začal nejprve s družstvem žáků,
ale již v příštím roce vznikají pod
vedením manželů Václava
a Zdenky Janákových družstva
žákyň,“ řekla trenérka Adriana
Janáková. I přes problémy s tělocvičnami, oddíl neměl vlastní tělocvičnu, cvičil střídavě ve školních
tělocvičnách ZDŠ Pekařská,
Vídeňská, Úvoz a v tělocvičně na
Mendlově náměstí (Orlovna), rozvíjel oddíl zdárně svou činnost.
Členská základna se rozšiřuje,
vznikají další družstva žákyň
a žáků, přicházejí noví dobrovolní
trenéři (Konrád Stuchlík, Jana
Budíková, Eva Jarošová). S prací
všech těchto dobrovolných trenérů přicházejí také první výborné
sportovní výsledky a to jak
v pohárových soutěžích, tak i na
přeborech kraje a ČSR. Mezi nejlepší závodníky té doby patřil Jan
Caska, Miloš Budík, Jasan Haluza, k nim se později připojili Petr
Schöller, Mirek Stuchlík a další.

Nová hala na Vídeňské
Lepší podmínky v přípravě závod-
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Zakladatel gymnastiky na Moravské Slavii Jan Budík.
níků a závodnic nastaly v roce
1974, kdy byla slavnostně otevřena nová sportovní hala na Vídeňské ulici, ve které oddíl sportovní
gymnastiky získal vlastní tělocvičnu. To se projevilo dalším růstem
sportovní výkonnosti, zejména
u ženských složek. Družstvo žen
pod vedením již zmíněné trenérské dvojice manželů Janákových
se probojovalo do celostátní ligy,
ve které startovala převážně družstva tzv. středisek vrcholového
sportu, s profesionálními trenéry,
dotovaná ze státního rozpočtu
ČSTV. Po dobu osmi let startovaly
ženy Moravské Slavie v celostátní
lize vedle družstev Sparty Praha,
TJ Vítkovice, Zbrojovky Brno, Inter
Bratislava, Spartak Děčín, Spoje
Praha, Baník Ostrava. Moravskou
Slavii reprezentovaly v té době
závodnice jako Helena Šmídová,
Alena Cabejšková, Ivana Böhmová, Dagmar Horňanská, Helena
Kostelková, později to byla Hana
Nechvátalová, Lenka Chladová,
Martina Loupová, Radka Nováková, Magda Podroužková a další.

Letní výcvikové tábory
„Již od svého založení se snažil
oddíl zvyšovat výkonnost svých
svěřenců pořádáním letních výcvikových táborů. V prvních letech
se uskutečňoval jako tábor stanový v Rudě uVelkého Meziříčí (pronájmem od Zbrojovky Brno), ale
již v roce 1973 se začalo s budováním vlastního tábora v Říčkách
u Domašova. V krásném prostředí
na louce u rybníka, obklopené
lesem, vzdálené jen 25 km od
Brna – nejdříve jako stanový tábor.
V roce 1976 se začalo s budováním pevného, trvalého tábora.
Byla postavena svépomocí trenérů a rodičů montovaná budova
s kapacitou 14 lůžek, kuchyní,
ošetřovnou a společenskou místností – při současném používání
stanů. Každým rokem se tábor
vylepšoval o vlastní studnu, zděné
sociální zařízení, stany byly nahrazeny dřevěnými chatkami, v roce
1985 byla zavedena elektřina
a jako zatím poslední úprava bylo
připojení na městský vodovod
v roce 2004,“ popsala zázemí

Sport
tábora Janáková. V táboře, ve kterém je veškeré gymnastické nářadí postaveno na louce, se ve 3
čtrnáctidenních turnusech vystřídá 150 gymnastů a gymnastek.

Předškolní děti
„S gymnastickou průpravou se
začíná již u dětí předškolního
věku. Každým rokem se provádí
nábor dětí z mateřských škol, které cvičí 2x týdně. Po dvou letech
se z těchto dětí sestaví družstva,
která se již plně věnují gymnastické přípravě. Klub také vyhledává mladé talenty, kterým později
umožňuje přechod do středisek
vrcholového sportu – dříve TJ
Zbrojovka Brno (dnes Sokol
Brno I) jako například česká olympionička Pavla Kynclová,“ vysvětlila trenérka.
Možnost trénování ve vlastní tělocvičně, letní tréninková soustředění, postupné vybavení novým
gymnastickým nářadí napomohly
k dalšímu růstu výkonnosti závodníků a závodnic, kteří zaznamenali
výborných výsledků: Jan Bachel –
přeborník republiky, Jaroslav
Havel – stříbrná medaile na M ČR,
družstvo žáků – stříbrná medaile
na M ČR. Přicházejí další dobrovolní trenéři a pracovníci (Táňa
Slavíková, Václav Fried, Libuše
Uhrová), vyrůstají generace dalších úspěšných závodnic.
1. 7. 1993 se z oddílu sportovní
gymnastiky stává samostatný
právní subjekt – Klub sportovní
gymnastiky Moravská Slavia Brno
(KSG). Svoji činnost rozvíjí i nadále v hale na Vídeňské ulici společně s basketbalovým klubem,
kulečníkem a kulturistikou.

TeamGym v Brně
KSG pokračuje ve své činnosti.
Vedle zajišťování sportovní gymnastiky na výkonnostní úrovni rozšiřuje svoji aktivitu i na úsek rekreačního sportování. Vznikají
skupiny zdravotní gymnastiky,
kondiční gymnastiky pro mládež,
jóga, aerobik, akrobacie pro mládež, cvičení rodičů a dětí a další.
V oblasti výkonnostního sportu
u ženských složek přibírá KSG
nový druh sportovního odvětví,
z gymnastiky vycházejícího –
TeamGym (dříve Euroteam).
TeamGym vznikl počátkem devadesátých let v zemích severní
Evropy. Jde o soutěž družstev, která jsou tvořena 6–12 závodníky

v kategoriích ženy, muži nebo mix.
Soutěž se skládá ze tří disciplín:
pohybová skladba, akrobacie
a trampolína. Pohybová skladba je
týmové vystoupení na koberci
o rozměru 14 ҂ 20 metrů za doprovodu hudby. Zúčastnit se musí
všichni členové družstva a její délka je 2,5–3,0 minuty. Akrobacie je
cvičení na pružném akrobatickém
pásu, kde šest závodníků předvádí
tři akrobatické řady v rychlém sledu
za sebou. V první řadě provedou
všichni členové stejné prvky, druhá
a třetí řada jsou se stoupající obtížností. A konečně trampolína – jedná se o akrobatické skoky z malé
trampolíny. Podobně jako v akrobacii šest závodníků cvičí tři série
skoků, a to jak přes přeskokový
stůl, tak bez něj. Cvičení ve všech
třech soutěžních disciplinách se
provádí za doprovodu instrumentální hudby, má rychlý spád a je
divácky velmi atraktivní. Pod vedením trenérů: manželů Janákových,
Martiny Loupové, Táni Slavíkové
a Adriany Janákové dosáhla naše
družstva v krátkém čase vynikajících výsledků. Družstvo juniorek je
9násobným mistrem a družstvo
žen 11násobným mistrem České
republiky.

Mezinárodní závod Blume Gran Canaria.

Účast na mistrovstvích
Ženy startovaly na šesti ze sedmi
dosud uskutečněných mistrovství
Evropy (1996 – Finsko, 1998 –
Dánsko, 2000 – Anglie, 2002 –
Francie, 2004 – Rakousko, 2006 –
Česká republika).
V současné době jsou oporami
družstva žen závodnice: Boxanová Klára, Čáslavská Martina, Černá Lucie, Hlavová Jana, Hrůzová
Barbora, Kalinová Renata, Konečná Kristýna, Krakovská Tereza, Ondrášková Hana, Pikalová
Jana, Sodomková Sandra,
Urbánková Lenka, Wohlgemuthová Anna, Závodná Radka – družstva juniorek: Divácká Michaela,
Fikrtlová Denisa, Imreová Sára,
Jurasová Alžběta, Konečná
Gabriela, Kopecká Kateřina, Miklánková Jana, Neckařová Vendula, Novotná Michaela, Provazníková Jitka, Raková Šárka,
Raková Tereza, Svobodová Kristýna, Vuová Michaela – úspěšní
trenéři: Janáková Adriana, Kusáková Alexandra, Čeledová Zuzana, Baše Vojtěch.
V oblasti mezinárodních styků byl
oddíl již od svého vzniku aktivní.

V letech 1975–1993 se družstvo
žen každý rok utkalo s družstvem
BSG Turbine Leipzig, v letech
1977–1981 také s polským družstvem Tecza Lodž a v letech
1982–1983 s rumunským družstvem Cluj Napoca.
Od roku 1993 byla mezinárodní
aktivita orientována spíše na
země západní Evropy. Družstva
děvčat se zúčastnila mezinárodních závodů v soutěži TeamGym
a také celé řady celosvětových
gymnastických setkání.

Letošní úspěchy
V letošním roce se nám podařilo
dosáhnout vynikajících výsledků.

Družstvo nejmladších žáků ve
složení Adam Stejskal, Michal
Staník a Václav Vinklárek se na
mistrovství České republiky umístilo na třetím místě. Juniorské
družstvo TeamGym skončilo na
Mezinárodním mistrovství České
republiky TeamGym 2010 na
krásném druhém místě a největšího letošního úspěchu jsme se
dočkali v seniorské kategorii, kde
se družstvu žen podařilo obhájit
titul Mistr České republiky a zajistilo si tak nominaci na mistrovství
Evropy, které se uskuteční
20.–24. 10. 2010 ve švédském
Malmö.
I
(red)
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Rozhovor

Na pivo si s Janem Bobrovským asi nesednu. Ale na víno ano, říká Karel Kroupa
Soudě podle sportovních
výsledků byl nejúspěšnějším
fotbalovým obdobím Karla
Kroupy konec sedmdesátých
let minulého století. Dvakrát byl
nejlepším střelcem ligy, v roce
1978 získal se Zbrojovkou titul
mistra Československa a v roce 1977 byl vyhlášen nejlepším
fotbalistou republiky. Za tyto
výsledky byl také uveden
do síně slávy brněnského
sportu.

Je skutečně konec
sedmdesátých let vaším
nejlepším fotbalovým
obdobím? A kdy jste byl
s fotbalem nejšťastnější?
Po té sportovní stránce určitě byla
ta sedmdesátá léta nejlepší. Začínal jsem ale v Bosonohách a ty
vzpomínky na fotbalové začátky
nikdy nevymizí. Jsem velmi rád,
že na mě Bosonohy nezapomněly
a společně s brankáři Ivo Viktorem a Františkem Lahodou mě
u příležitosti 80. výročí založení
fotbalu v Bosonohách jmenovaly
čestným členem klubu. Jsem také
rád, že jsem tady mezi svými
rodáky mohl letos v květnu oslavit
svoje šedesátiny a že tam u toho
bylo hodně mladých bosonožských talentů.

Co říkáte tomu, že vás i po
těch letech lidé vnímají
jako nejlepšího
brněnského hráče všech
dob?
Samozřejmě, že to potěší.

Kdo je podle vás nejlepší
fotbalista Brna všech
dob?
Největším talentem byl Milan
Pacanda…

A nejlepší hokejista Brna?
A co třeba košíkář?
Vlastimil Bubník, Pepa Černý,
František Vaněk, Ríša Farda…

Profil
Košíkáři Áda Pospíšil, Kamil Brabenec, František Konvička, Honza Bobrovský…

Prý si nechcete se
současným úspěšným
trenérem Janem
Bobrovským ani sednout
na pivo, aby se neříkalo,
že vaše dcera Barbora
Kašpárková, která je
členkou mistrovského BK
Frisco Sika Brno, má
nějakou tu protekci.
Pravda je, že na pivo si s ním asi
nesednu. Ale na víno ano.

Když loni přebíral Josef
Masopust Cenu města
Brna za sport, prohlásil, že
nejkrásnější fotbalová léta
prožil v Brně. Jaký vztah
jste měl k němu jako hráč
a jaký máte nyní?
Jako hráč jsem ho samozřejmě
velmi respektoval. V té naší
mistrovské době mu bylo už
k padesátce, ale když s námi hrál
při tréninku, tak to byl pořád „pan
fotbalista“. Uznávám ho ale samozřejmě nejen jako fotbalistu a trenéra, ale i jako člověka. Když loni
v lednu přebíral Cenu města
Brna, zůstal do druhého dne
a sešel se s tou naší starou
mistrovskou partou. Společně
jsme se také vyfotili na trávníku
za Lužánkami, kde jsme si stoupli
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přesně podle fotky z června roku
1978. To už jsme před posledním
utkáním byli mistři. A právě při tom
focení a při návštěvě toho chátrajícího stadionu jsem si uvědomil, jak pan trenér stále „kope za
Brno“.

Máte na mysli asi to, že
okamžitě podpořil petici
vás hráčů a dalších
osobností, která volá po
návratu vrcholového
fotbalu na nový stadion Za
Lužánkami.
Jenom petice nestačí. I když si
myslím, že až se zveřejní ta naše,
tak bude mít svoji váhu. Je třeba
jednat a hlavně stavět. My pamětníci rádi pomůžeme nějakou tou
radou a při mediální podpoře, která je také důležitá, ale nejdůležitější jsou teď finance a činy. Jsem
přesvědčen, že se Brnu a Jihomoravskému kraji investice do
nového fotbalového stadiónu určitě vyplatí.

I

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Karel Kroupa se narodil 15.dubna
1950 v Bosonohách, kde také
s fotbalem začínal. Jako dorostenec přešel do Králova Pole a na
vojně hrál v Dukle Tábor. První
ligový gól dal 29. srpna 1971, stý
vstřelil 12. března 1980, oba
samozřejmě v dresu Zbrojovky
Brno, kde prožil svoje nejkrásnější
fotbalové roky. Hrál také vTJ Gottwaldov a v Rakousku. V naší nejvyšší soutěži odehrál celkem 277
zápasů a vstřelil v nich 118 branek. Nejlepším ligovým kanonýrem byl v sezónách 1977/1978
(20 branek) a 1978/1979 (17 branek – společně se Zdeňkem
Nehodou). V národním týmu
sehrál 21 zápasů a vstřelil v nich
4 branky. K jeho největším sportovním úspěchům patří titul nejlepšího fotbalisty Československa
roku 1977 a titul mistra ligy, který
získal v roce 1978 se Zbrojovkou
Brno.Velký brněnský patriot Karel
Kroupa proslul také jako fotbalový
manažer a jako celostátně uznávaný fotbalový funkcionář přispěl
přinejmenším k tomu, že v porevolučním dění let devadesátých
nezmizel brněnský vrcholový fotbal ze sportovní mapy republiky.
V roce 2007 byl uveden do Sportovní síně slávy města Brna. U příležitosti svého životního jubilea
a s přihlédnutím k neutuchajícímu
zájmu o rozvoj brněnské kopané
je letos navrhován klubem svých
příznivců z rodných Bosonoh na
udělení prestižní Ceny města
Brna za sport.

Neziskovky

Před vlastním prahem v parku na Kolišti zametl Charity Point

„S vědomím odpovědnosti za
prostor, ve kterém žijeme, jsme
se rozhodli postaru zamést
před vlastním prahem,“ uvedla
Lenka Beránková z nadačního
fondu Charity Point.
Ten inicioval nápad na obnovu
parku Koliště. V rámci projektu
vzniknou oddychové zóny pro
maminky s dětmi, „venčící zóna“
pro psy, Safety Point – napojení
na integrovaný záchranný systém

a bude obnoven městský mobiliář.
26. května položili zástupci nadačního fondu spolu se starostou
městské části Brno-střed Mgr.
Liborem Šťástkou základní kámen. Starosta jim na projekt předal finanční šek. Pohodovým jazzem je u toho doprovodilo Trio
Milana Kašuby.
„Mnoho let spolupracujeme
s Ústavem pro tělesně postiženou
mládež Kociánka. V posledním

červnovém týdnu se v parku
Koliště uskutečnil a pod patronací
Kociánky VI. Mezinárodní řezbářská dílna pro handicapované,
organizovaná občanským sdružením Chvála dřeva, workshopy
v chráněných dílnách na Kociánce, sportovní program pro zúčastněné děti a série koncertů vrcholící posledním dnem školního
roku,“ dodala Beránková.
Dalším rozbíhajícím se projektem
nadačního fondu je „Buďte vidět“.

Ve spolupráci se státními i nestátními organizacemi pro slabozraké
a nevidomé osloví fond firmy, aby
zvážily možnost vytvoření firemních informačních materiálů ve
formátu přístupném spoluobčanům se zrakovým postižením.
Součástí projektu je i vytvoření
kontaktní databáze a manuál pro
postup při zviditelnění se nevidomým. V první etapě mají v plánu
oslovit 50 tisíc firem a institucí.
I
(red)

Festiválek pro radost: výrobou laviček ke zvelebení místního parku
Festiválek pro radost se uskutečnil v parku na Leitnerově ulici dne 31. května. Jeho cílem
byla výroba laviček.
Projekt „Pro radost“, který zaštiťuje „Festiválek pro radost“, usiluje
o zvýšení povědomí místních
obyvatel sousedících s organizací
IQ Roma servis o cílech a fungování Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež (NZDM). Hlavním
záměrem projektu je posílit aktivní
zapojení klientů do komunálního
dění v lokalitě a přispět ke zvelebení prostředí zručností a kreativitou klientů.
„Cílem projektu je ukázat, že klienti nízkoprahového zařízení jsou
aktivní mladí lidé, kteří jsou
schopni vytvářet pozitivní hodnoty,“ řekl o záměru akce koordinátor projektu David Šarišský.
Vyvrcholení projektu představil
právě „Festiválek pro radost“, při
jehož realizaci se klienti podíleli

na výrobě laviček a přispějí také
k následné péči o lavičky. „Festiválek pro radost“ zahájila ve 14.00
hodin hudební skupina Gypsi
Morava.
Záštitu nad akcí převzal starosta
MČ Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, který osobně zavítal na slavnostní křtění laviček. Po něm
následoval bohatý doprovodný
kulturní program, vystoupily
například kapely Funky Day,
Make it Funky, taneční skupiny
Salut Roma a nechyběla ani přehlídka bojových umění uskupení
Coração de Capoeira.
I

(red)
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Neziskovky

Výtvarný dech přírody zná vítěze. Hodně dětí namalovalo sopku

Hnutí Brontosaurus vyhlásilo
výsledky 16. ročníku výtvarné,
literární a fotografické soutěže
Máme rádi přírodu.
Do té se letos zapojilo více než 183
škol a desítky jednotlivců z celé
České republiky. Celkový počet
soutěžních prací dosáhl počtu
2031. Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhlo v Mahenově
knihovně v Brně. Ceny vítězům
předala europoslankyně Zuzana
Brzobohatá. Hudební doprovod
zajistil harmonikář Martin Hlučil.

Letošní, již 16. ročník soutěže
nesl název Dech přírody. Děti
a mladí lidé se měli zamýšlet nad
Matkou Přírodou a jejím bytím,
případně nebytím a následně tyto
myšlenky ztvárnit ve svých dílech.
Výtvarných prací přišlo již tradičně
nejvíce, a to přes 1700, zbytek
tvořily práce literární a fotografie.
Z velkého počtu prací vzešlo
nakonec 37 vítězů v pěti kategoriích podle věku. Při hodnocení
vznikla i naprosto nová kategorie
v reakci na velký počet příchozích
obrázků sopky. Děti se inspirovaly

EkoRozhledna zakončila blok
Jak se žije bez chemie
Projekt EkoRozhledna, který probíhá v EkoCentru Brno, se blíží
do své poloviny.
„Od začátku roku 2010 se projekt
zaměřil na témata týkající se chemie, která nás denně obklopuje, ať
už ve formě kosmetiky, čisticích prostředků, léků, potravin nebo prostředků na ošetření nábytku. Důležité je ukázat lidem, že jsou i jiné
alternativy, které nemusí být náročné finančně ani časově. Používáním šetrnějších variant věcí potřebných pro každodenní život můžeme
být vlídnější jak ke svému zdraví,
tak i okolí,“ připomněla koordinátorka projektu Kateřina Ševčíková.
„Cyklus Jak se žije bez chemie
navštívilo od začátku roku více jak
130 účastníků,“ podotkla vedoucí
informačního centra Gabriela Zavadilová.
Vítanou odměnou pro rostoucí
počet příznivců EkoRozhledny, kteří
přicházejí opakovaně, je bonusový

než o samotnou uměleckou stránku děl jde o záměr oslovit děti
a mladé lidi s tématy ochrany přírody a životního prostředí. Záměrem vyhlašovatelů je tedy ocenit
co největší množství dětí, které
takový zájem projeví. Proto je každému účastníku zasíláno drobné
poděkování a inspirační brožurka
k zapojení do činnosti ekocenter
či dětských organizací zaměřených na volnočasovou ekologickou výchovu.
I

(red)

O letních prázdninách si mohou
dívky vyzkoušet být samy sebou

program. Lidé si za účast na více
seminářích vybírají bonusové dárky, například sáčky na bioodpad
nebo vařečky z certifikovaného dřeva. Hodnota dárků postupně narůstá, ke konci projektu už to bude třeba
seminář zdarma nebo poukázka na
nákup v Obchůdku EkoCentra
Brno.
Do cyklu Jak se žije bez chemie
byly zahrnuty tyto akce: Jak na přírodní kosmetiku, Recepty našich
babiček, Voňavé bylinkové krémy,
Starosvětská mýdla, Restaurování
v obýváku, Nechtěná chemie u vás
doma, Uklízení bez chemie, Sbíráme bylinky, Jak se léčit potravinami,
Přírodní lékárna.
Od září se rozběhne nový cyklus
EkoRozhledny nazvaný Pro
nejmenší to nejlepší. V dalších
měsících budou na příznivce čekat
témata jako Šetrné nákupy, Šetrné
Vánoce či Jak vyzrát na odpady
a energie.
I

nedávnými událostmi a rozhodly
se malovat a kreslit sopky, kterých
se sešlo téměř 50. Organizátoři
na tuto skutečnost pružně zareagovali a tu nejlepší ze sopek ocenili.
Výsledkové listiny lze najít na
http://www.brontosaurus.cz/
v aktualitách.
Fotografie z předávání a ukázky
prací lze nalézt na adrese:
http://dl.dropbox.com/u/564898/
MRP.zip
Soutěž je svou orientací zaměřena na široké spektrum dětí. Více

(red)
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Všechna děvčata ve věku
12–18 let jsou zvána na klubová setkávání „Být sama
sebou“, která podporují jedinečnost a neopakovatelnost
každého člověka.
Jejich cílem je sebepřijetí a rozvíjení zdravého sebevědomí
osobnosti. Děvčata zde zjistí
pomocí testíků a her, v čem jsou
dobrá, za co se mohou pochválit
a co naopak by mohla na sobě
změnit k lepšímu. Že komunikujeme nejen slovně, ale i celým
tělem a jak naše tělo mluví
k ostatním lidem, to vše mají
možnost odhalit a vyzkoušet si
v tématu o komunikaci. Dále se
děvčata dozví, jak poznat toho
pravého a co dělat, aby se vztah
dobře rozvíjel. Jak je to s proměnou dívky v ženu a lidskou plodností se věnuje téma zaměřené
na lidskou sexualitu.

V kosmetice a kadeřnictví se
dozví nejen co které sluší, ale
budou mít možnost si vše pod
odborným dohledem prakticky
vyzkoušet. Opomenuta nezůstane ani zdravá výživa a problematika závislostí. Kurzy probíhají
vždy od pondělí do pátku během
celých prázdnin, a to vždy od
9.00–13.30 hodin v sále Centra
naděje a pomoci v Brně na Vodní 13.
Tento projekt je financován
z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu
České republiky. Kurz je pro
účastnice zdarma.
Přihlášky a bližší informace na
www.cenap.cz nebo na telefonních číslech 543 331 472,
543 254 891.
I

(red)

Neziskovky

Aktivity na Pavlači nabízejí dětem smysluplné trávení jejich volného času
Pavlač navštěvují děti od 6 do
18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a žijí
v pavlačovém domě, kde se
zařízení nachází, nebo v jeho
blízkém okolí.
Tito mladí lidé často nemají představu o tom, jak lze volný čas
smysluplně využít. Navíc většina
jejich rodičů není schopna nebo
ochotna do volného času svých
dětí jakkoli investovat. Projekt
„Aktivity na Pavlači“ je právě ve
své polovině.
Činnosti, které v Pavlači probíhají
již od listopadu roku 2009, mají
u klientů velký úspěch. Děti se
aktivně zapojují do volnočasových
aktivit, získávají nové dovednosti
a zkušenosti a rozvíjí své sociální

dovednosti. V uplynulých šesti
měsících měly děti možnost využít
v klubu společné vaření, výtvarné
dílny, hudební nástroje nebo seberozvojové skupiny. Proběhla také
zimní pobytová akce v Podmitrově, které se zúčastnilo patnáct
dětí. V rámci projektu děti navštívily rovněž boskovický aquapark
nebo vyškovský Dinopark.
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Pavlač usiluje o zlepšení
kvality života dětí a mládeže, kteří
se ocitli v nepříznivé sociální
situaci a žijí v pavlačovém domě
na ulici Milady Horákové 19.
Cílem klubu je nabízet dětem
a mladým lidem pomoc a podporu
při zvládání každodenních situací, poskytnout jim bezpečný prostor pro aktivní trávení volného

času, pomáhat jim s překonáváním handicapů způsobených prostředím, ve kterém žijí, a působit

preventivně vůči sociálně patologickým jevům v jejich okolí.
I
(red)

A Kluby radí lidem závislým
na alkoholu a jiných látkách

Logo zve na tábory pro děti s poruchami řeči

Lidem, kteří se vrátí z léčebny a snaží se
najít práci, pomůže nově otevřené Terapeutické centrum Rokycanova.

Občanské sdružení Logo pracuje s dětmi,
které mají poruchy řeči, i v době, kdy jsou
pedagogické instituce a školy uzavřeny.

A Kluby, které zdarma poskytují sociální a jiné
poradenství osobám závislým na alkoholu
a jiných škodlivých látkách, otevírají nové Terapeutické centrum Rokycanova v brněnských
Židenicích. Centrum nabízí ambulantní léčbu
a následnou péči po návratu z léčebny závislým osobám včetně pomoci jejich rodinám.
Více info na tel.: 722 484 213.
I
(red)

Jedná se o letní pobyty pro děti s poruchami
řeči. Práce s nimi je velmi důležitá hlavně
v době, kdy pedagogické instituce a školy
jsou uzavřeny a dětem chybí cílený efektivní
program. „Děti během našich letních pobytů
trénují komunikační dovednosti, zlepšují svoje schopnosti a připravují se na bezproblémový nástup do školy,“ řekla psycholožka
Občanského sdružení Logo Mgr. Eva Přikry-

lová. Příměstské denní tábory jsou zaměřené
na logopedii. V rámci pobytu se děti naučí
tančit, vyrábět masky, budou hrát divadlo,
vyzkouší si různé hudební nástroje a mnoho
dalších zábavných aktivit. Kromě dětského
hřiště se mohou těšit i na bazén.
Děti mají zajištěný neustálý pedagogický
dohled. Program začíná vždy v 8.00 a končí
v 16.00 hodin a je určen pro děti od 4 do
12 let. Více informací na 543 420 666,
www.moje-klinika.cz nebo logo@logoped.cz.
I

(red)

Kontaktní místo Internetové encyklopedie dějin Brna otevřelo své brány
Před šesti lety byly veřejnosti
zpřístupněny stránky Internetové encyklopedie dějin Brna.
Nyní celý projekt dostal nový
rozměr – přímo v centru města
Brna otevřel své kontaktní
místo.
Provoz této encyklopedické kanceláře byl zahájen v polovině
června. Široké veřejnosti bude
toto kontaktní místo v Mečové ulici
č. 5 otevřeno pravidelně dvakrát
týdně (středa 14.00–17.00 hodin
a pátek 9.00–12.00 hodin).
Kontaktní místo je otevřeno všem,
kteří mají zájem svými textovými
či obrazovými materiály přispět
do databáze zaměřené na mapování historie i současnosti města

Brna. Encyklopedická kancelář je
vybavena potřebnou technikou
včetně připojení na internet. Tím
se zjednoduší spolupráce autorského kolektivu zejména s těmi
uživateli, kteří nemají dostatečné
technické vybavení k tomu, aby
své archivní materiály vztahující
se k městu Brnu převedli do elektronické podoby. Začínajícím uživatelům internetu budeme také
moci ukázat jak vyhledávat a třídit
hesla v naší encyklopedii, která
dnes čítá téměř 27 000 záznamů
a 10 000 obrazů. Vítány budou
také náměty na doplnění informací i vylepšení databáze.
Kromě výše uvedených „úředních“ dnů prostory Kontaktního
místa budou především zázemím

pro propagaci a prezentaci projektu. Zde také bude zajištěn provoz komunikačního modulu a prováděn převod a ediční kontrola
dat z administrační do uživatelské
databáze. V encyklopedické kanceláři v Mečové ulici bude spravován obrazový archív celé encyklopedie a samozřejmě se tu
budou konat pravidelné pracovní
schůzky autorského kolektivu.
Vznik kontaktního místa je jedním
ze stěžejních cílů, které si Ústav
archeologie a muzeologie FF MU
spolu s několika dalšími partnerskými institucemi stanovil. Tříletý
projekt s názvem Internetová
encyklopedie dějin Brna, který je
financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost, je zaměřen na
archeologii Brna a Jihlavy. Jeho
hlavním cílem je interpretace historických situací s pomocí pramenů nejen archeologických, ale
i archivních. Stávající encyklopedie tak nabídne nový, uživatelsky
příznivý okruh informací napojený
na starší i současné mapové podklady umožňující snadnou orientaci v prostoru a čase ve spleti
brněnských a nově i jihlavských
ulic. Součástí grantového projektu
je totiž i vytvoření sesterské encyklopedie pro Jihlavsko. Databáze
se bude rozšiřovat i o atraktivní
archeologické nálezy a pozadu
nezůstane ani názorná obrazová
dokumentace.
I
(red)
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Rozhovor

Chantal Poullain: český jazyk pro mě byl a stále je velmi obtížný
Chantal Poullain má k šansonu
velmi blízko nejen proto, že se
narodila ve Francii. I když teď bydlí v Praze, do Brna se neustále
vrací. Naposled zde v červnu uváděla francouzský den na Mezinárodním festivalu šansonu.

Před pár lety jste se
z Brna přestěhovala do
Prahy, jak často se sem na
Moravu vracíte?
Pravidelně a ráda.

Vystupujete také
v brněnském Divadle
šansonu. Tento původem
francouzský hudební žánr
má i u nás svou tradici.
V čem se ale liší od toho
francouzského?
Nemůžu je rozlišit, protože je zpívám i poslouchám jen ve francouzštině. Jediný rozdíl vidím
v tom, že český šanson se zpívá
v češtině a francouzský ve francouzštině.

Vydala jste vlastní CD
s francouzskými šansony.
Je pravda, že některé texty
jste si psala sama?
Ano, psala.

Jak vás napadlo vydat se
i na pěveckou dráhu?
Začátek byl v divadle Ungelt, kde
jsem zazpívala dva šansony
v představení Ráno, když vstávám s Martou Kubišovou a Milanem Heinem. A potom Jiří Vondrák z Divadla šansonu v Brně
mě donutil k tomu, že jsme udělali
CD a koncerty.

V představení pražského
divadla Ungelt Šest
tanečních hodin v šesti
týdnech hrajete Lily, která
bojuje se samotou
a přivolává si učitele tance
Oldřicha Kaisera. Je vám
tato role blízká?
Roli Lily mám hrozně ráda, ale je
to jen role, neidentifikuji se s ní,
ale velmi jí rozumím.

Ve kterých dalších
představeních vás diváci
mohou vidět?
V divadle Ungelt můžete vidět Hru

o manželství s Jirkou Schmitzerem, Play Strindberg s Jiřím Lábusem a Miroslavem Etzlerem a na
příští rok chystám nové představení, také v divadle Ungelt.

V roce 1978 jste se kvůli
partnerovi přestěhovala
do komunistického
Československa,
konkrétně do Brna. To
muselo být velmi těžké
a uvážené rozhodnutí.
Změnila jste své tehdejší
plány jet do New Yorku…
Rozhodnutí to nebylo uvážené,
byla jsem zamilovaná.

Neměla jste z režimu
strach?
Ne, za láskou bych šla i na Sibiř.

Určitě jste se setkala
s podezíravými názory
a lidmi. Bylo obtížné si
najít přátele?
Ne, obtížný byl český jazyk a je
dodnes.

Díky Bolkovi Polívkovi jste
se záhy objevila jako
herečka v jeho hře Šašek
a královna. Jak jste se
vyrovnávala s jazykovou
bariérou?
V Šaškovi a královně jsem byla
francouzská královna, která
neumí česky! Ale ve francouzské
verzi jsem byla slovanská královna, která neumí francouzsky,
a v italské verzi francouzská královna, která neumí italsky, a někdy
jsem byla i slovanská královna,
která také neumí italsky. To je můj
osud.

Tuto divadelní hru později
Věra Chytilová převedla
do filmové podoby. Jak se
vám s ní spolupracovalo?
Zpočátku jsem se bála, slyšela
jsem, že je dost ostrá, ale spolupráce s ní byla úžasná. Pak jsem
s ní točila ještě dva filmy a dodnes
jsme si velmi blízké. Obdivuju ji
a mám ji moc ráda.

Vnímala jste jako cizinka
revoluci v roce 1989 jinak
než ostatní?
Asi trochu jinak než Češi – nežila
jsem tady v těch nejtěžších
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Profil
dobách a vždycky jsem měla
v kapse francouzský pas. Ale
revoluci jsem prožila strašně silně,
účastnila jsem se s Bolkem
různých mítinků v různých divadlech a prožívala jsem tu obrovskou radost, že to konečně přišlo!

Chantal Poullain se narodila ve
Francii, v České republice se
prosadila jako filmová i divadelní herečka. Po maturitě na francouzském gymnáziu přesídlila
do Anglie. Vystudovala Divadelní akademii v Ženevě. Neměla
stálé angažmá, byla divadelní
herečkou „na volné noze“, hostovala například ve Státním
divadle v Ženevě. Seznámila se
s Bolkem Polívkou a cestovala
s ním po světě jako asistentka
režie a herečka. Poté hostovala
v Klicperově divadle v Hradci
Králové, v pražských divadlech
Ungelt a Na zábradlí nebo
v činohrách Národního divadla,
kde diváci měli možnost herečku spatřit například v představení Jiráskovy Lucerny. Je patronkou a zakladatelkou nadace
Archa Chantal.

Pocházíte z Marseille, přes
30 let žijete v Česku. Kde
se cítíte jako doma?
Jsem doma tam, kde žijí lidi, které
miluju, tedy ve Francii i v Čechách
a na Moravě.

Co vám úplně nejvíc
z Francie chybí a co jste si
naopak tady oblíbila?
Chybí mi moje rodina, která je veliká, moře a vůně Provence. Oblíbila jsem si spoustu míst v České
republice, českou kulturu a samozřejmě své věrné přátele, které
tu mám.

Máte v Čechách někoho,
s kým si můžete
francouzsky popovídat?
Dnes ano.

Poznala jste víc zemí,
studovala jste ve Francii,
Ženevě a rok žila v Anglii.
Co vás nyní drží v České
republice? Nemáte chuť
zase v sobě probudit
cestovatelského ducha?
Ano mám chuť zvednout kotvu ale
zatím mě tu drží Vladimír (syn
Chantal Poullain a Bolka Polívky,
pozn. red.), divadlo a Nadace
Archa Chantal.

Jaké je poslání vaší
nadace?
Vytvářet dětský svět v nemocnicích a pomáhat dětské psychice
vyrovnat se s pobytem v nemocnici.

Na co se právě teď
připravujete?
Těším se na otevření nového dětského pavilonu ve Vinohradské
nemocnici a nového dětského
pavilonu v Bohnicích v Praze, na
cestu do Paříže a Marseille a na
nové koncerty.
I

(red)
Foto: Tomáš Bém

Kultura

Na festivalu šansonu zazpívali umělci ze Slovenska, Francie a Ruska

Divadlo šansonu uspořádalo
v červnu nultý ročník hudebního festivalu. Byl pojmenován
podle brněnského rodáka
H. Haase, který ztělesňuje spojení divadla, filmu a hudby.
Právě takové má být v příštích
letech programové zaměření festivalu věnovaného tomu nejlepšímu ze světa divadelní, filmové
a autorské písně. První ročník festivalu v roce 2011 připomene 110.
výročí od Haasova narození.
Letošní nultý ročník představil
výrazné písničkáře a šansoniéry

ze Slovenska, Francie a Ruska.
V příštích letech by měly přibýt
další země a interpreti. „Nultý ročník jsme věnovali 70. narozeninám pana Milana Lasici, příští rok
bychom chtěli připomenout 80.
narozeniny – Jiřího Suchého,“
uvedla tisková mluvčí Divadla
šansonu Eva Malenová.
Slovenský den nabídl trojkoncert
reprezentantů slovenské autorské písně a šansonu. Jana Kirschner vystoupila netradičně s elektroakustickou kapelou, Milan
Lasica zazpíval v Brně poprvé
jako šansoniér za doprovodu kla-

Brněnská sedmikráska: soutěž
o nejlepší oslavnou báseň o Brně
Časopis a nakladatelství Host
vyhlašují druhý ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska – Nejlepší oslavná báseň o Brně.
Básně v rozsahu nejvýše tří stran
formátu A4 mohou zájemci posílat poštou na adresu Host
(Sedmikráska), Radlas 5, 602 00
Brno, nebo je možné využít e-mail
sedmikraska@hostbrno.cz.
Uzávěrka soutěže je 1. září. Slavnostní vyhlášení proběhne
v sobotu 25. září 2010 v rámci druhého ročníku festivalu Brněnské
kulturní HOSTování.
Minulý rok se více než sto účastníků rozhodlo napsat verše o krásách Brna a kandidovat na titul
městského básníka. Porota vybírala z pestré škály stylů od humor-

ných děl psaných v hantecu,
v nichž se to hemžilo prýgly
a Monte Bú, až po sociální kritiku,
od vyslovených hříček až po mnohastránkové opusy s vysvětlivkami a poznámkovým aparátem.
Většinu básní zaslali autoři doposud nepublikující. Z básníků, které
širší veřejnost už zná, se prvního
ročníku zúčastnili například František Listopad, Jonáš Hájek, Zeno
Kaprál, Petr Čichoň či Norbert
Holub. Nejstaršímu účastníkovi
loňského premiérového básnického klání bylo devadesát let, nejmladší soutěžící byla desetiletá
dívenka. Paradoxní přitom bylo,
že většina přispěvatelů nebyla
z Brna, což potvrzuje i první místo
pro Petra Petříčka z Hořovic.
I

víristky a autorky zhudebnění
jeho textů, Marián Geišberg měl
brněnskou premiéru.
Francouzský šanson představil
pařížský šansoniér Gérard Pitiot.
„Je velkým znalcem české kultury,
zvláště literatury, dokonce zná
zpaměti některé české básně
Seiferta. Koncert uvedla českofrancouzská herečka a šansoniérka Chantal Poullain. Byla také
překladatelkou, i když sama říkala, že je to absurdní. A skutečně
se dopustila pár komických situací,“ vzpomněla Malenová.
Třetí den festivalu vystoupilo pět

současných představitelů ruské
autorské písně: Nikolaj Jakimov,
Jevgenija Logvinova, Alexej Kudrjavcev, Vladimir Mašanov a Alexandr Solomonov. Generačně
i programově pestré obsazení
zajistil průřez žánrem ruské autorské písně od klasiky přes zhudebněnou poezii ruských básníků 19.
i 20. století až po vlastní tvorbu.
Koncert uvedl brněnský režisér,
písničkář, spisovatel a umělecký
ředitel Divadla šansonu Jiří Vondrák.
I
(red)
Foto: Jursa

J. H. Krchovskému vyšly
v Brně Básně sebrané
Brněnské nakladatelství Host vydalo sbírku Básně sebrané
od básníka J. H. Krchovského.
Básně J. H. Krchovského, jednoho z nejvýraznějších tvůrců
vzešlých z pražského undergroundu, se staly kultovními
a některé doslova zlidověly. Svědčí o tom i fakt, že nemálo z nich
bylo zhudebněno a jeho dosud vydané knihy jsou dnes beze
zbytku rozebrány. Uhrančivost Krchovského poezie, působící
napříč generacemi čtenářů, vzlíná z všudypřítomného tajemna
a jakéhosi oparu smrti, jenž obestírá děje zdánlivě všední
a samozřejmé. Mnoho již bylo napsáno o jeho inspiraci
dekadentní poezií a vůbec atmosférou fin de siècle, ale veškerá
morbidita a nihilismus jsou tu zároveň zdrojem zdrcujícího
sarkasmu a sebeironie.
Předchozí souborné vydání Krchovského veršů Básně vyšlo již
v roce 1998 a od té doby se ho v několika dotiscích prodalo více
než osm tisíc. Básně sebrané tento kánon rozšiřují o dvě později
vydané sbírky Poslední list (Petrov 2003) a Nad jedním světem
(Host 2004).
I

(red)

(red)
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Kultura

Mezinárodní kytarový festival tradičně zahájí španělské flamenco

Na 19. mezinárodní kytarový
festival a kurzy BRNO ’10 se
mohou zájemci těšit v době od
8. do 14. srpna.
Festival tradičně zahájí flamenco.
Gerardo Núñez – kytarista absolutní špičky s taneční hvězdou

Carmen Cortes a dalšími hudebníky z Andalusie přinesou publiku
v neděli 8. srpna na nádvoří hradu
Špilberk vášnivou virtuózní andaluskou hudbu provázanou hlubokými emocemi.
V úvodní večer oslaví 65. narozeniny český kytarista a skladatel

Výstava Dámská volenka láká
i nejmenší. Na dětský program
Výstava Dámská volenka, která
potrvá do 31. října, zve návštěvníky do prostor západního křídla hradu Špilberk.
Výstava je konfrontací minulosti
a současnosti v oblasti módy
a společenských aktivit ve městě
Brně. Především si však klade za
cíl prezentovat veřejnosti dosud
nevystavené sbírky historického
oddělení z fondu textil, které si
určitě zaslouží pozornost.
Na výstavě je představena řada
restaurovaných oděvních součástek a módních doplňků a dámská společenská móda v průběhu
19. a 20. století všeobecně. Své
místo tu najde Akademický čtenářský spolek Zora, jehož spolkový život souvisel s děním na
brněnské technice a s pořádáním
studentských plesů. Návštěvníci
nahlédnou do krejčovských salonů a seznámí se s oděvní tvorbou
druhé poloviny 20. století. Uvidí

i výtvarné návrhy a modely společenských oděvů studentů Vyšší
odborné školy oděvního designu
a managementu v Brně.
Na výstavě se představí i některé
brněnské taneční školy, které svými četnými aktivitami nabízejí
veřejnosti jakousi „novodobou
spolkovou činnost“.
Těžiště této části expozice je opět
v prezentaci dobových tanečních
kostýmů s odkazem na vynikající
úroveň mezinárodních tanečních
soutěží Brno Open.
Nedělní odpoledne mohou děti
od 6 let i se svými rodiči strávit při
zážitkových a výtvarných programech, které začínají vždy ve 14
hodin.
I
8. srpna
5. září
3. října
17. října

(red)
Smím prosit?
Taneční neděle
Perleťová neděle
Korálková neděle
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Štěpán Rak,
na
jehož
počest
se
v následující
den v pondělí
9.
srpna
uskuteční
koncert, na
němž budou
vedle Raka
spoluúčinkovat i jeho přátelé z řad
kytaristů,
například PF
Guitar Quartet, Vladislav
Bláha a další.
Koncert se
stejně jako
i všechny další koncerty
bude konat
na Nové radnici v Brně.
Na jazzovém odpoledním koncertě v úterý 10. srpna v 17.00 hodin
posluchače naladí do příjemné
jazzové atmosféry česká kytarová
legenda, významný pedagog
a skladatel Jiří Jirmal, který letos
slaví 85 let.
Na úterním pestrém koncertě se
ve 20.00 hodin nejprve představí
anglický loutnista Ben Salfield a po
něm italsko-maďarské kytarové
duo Salvatore Zema – Esther

Lencsés zahraje program italských
a latinskoamerických skladeb.
Kubánec Ernesto Tamayo, jehož
debut v Carnegie Hall v New Yorku
způsobil senzaci, vystoupí ve středu 11. srpna.
Italský vítěz 12 mezinárodních
soutěží kytarista Andrea Vettoretti
předvede svoji virtuozitu ve čtvrtek
12. srpna.
V pátek 13. srpna se v 16.30 hodin
představí nejlepší účastníci kurzů
festivalu a festivalový kytarový
orchestr pod vedením dirigenta
Vladimíra Novotného.
Večerní slavnostní ukončení festivalových koncertů bude patřit
nositeli americké GRAMMY
v kategorii přes všechny žánry
Andrew Yorkovi z USA.
Festival, na němž mimo koncertů
probíhá i výuka v mistrovských
kurzech a kytarová soutěž GUITARTALENT ’10 pro mladé kytaristy, je v zahraničním odborném
tisku prezentován jako jedna
z nejvýznamnějších kytarových
akcí Evropy, kterou každoročně
navštíví průměrně 150 kytaristů
z 15 států Evropy a zámoří, například z USA, Mexika, Kuby, Japonska, Austrálie, Kostariky, Jižní
Afriky a z Kanady.
I

(red)

Josef Svoboda: Český
scénograf světového jména
Galerie ProstorR2 na ulici
Radnická 2 hostí od června do
28. srpna výstavu fotografií
Josefa Svobody.
Josef Svoboda, scénograf,
architekt a pedagog patří mezi
světově nejznámější české
umělce 2. poloviny 20. století.
Převratné pojetí scénografie na
scéně Národního divadla a sláva
Laterny magiky mu otevřely cestu na světové scény, na nichž
spolupracoval s předními světovými operními i činoherními režiséry a choreografy. Právě na
jeho zahraniční inscenace, prakticky neznámé nejen české
veřejnosti, ale i českým divadel-

níkům, chce upozornit tato
výstava.
Fotografie vypovídají o velkorysém přístupu umělce k jevištnímu prostoru a dílu autora či skladatele, prozrazují moderní
technologické postupy a objevy,
kterými obohatil „scénografickou
abecedu“ české i světové scénografie. Velkoplošné fotografie
návrhů i realizací díla Josefa
Svobody jsou součástí dokumentační sbírky Institutu umění
– Divadelního ústavu v Praze,
která vznikala během dlouhých
let spolupráce s Josefem Svobodou a jeho rodinou na výstavách jeho díla po celém světě.
I

(red)

Volný čas

Klub moudré sovy bude s dětmi číst i o prázdninách

Klub moudré sovy je součástí
projektu Čteme rádi – dětského
programu na podporu četby
u dětí.
Cílem celého tohoto projektu je
podpořit v dětech aktivní zájem
o četbu, naučit je o přečteném
přemýšlet a pomoci jim, aby své
dojmy a poznatky dokázaly sdělit
svému okolí. V lednu letošního
roku vstoupil Klub moudré sovy
při brněnském knihkupectví Barvič a Novotný už do 2. roku svého
působení. Doposud se mu podařilo oslovit rekordně velké množství dětí a jejich rodičů, takže
v současnosti registruje téměř
2000 členů.
I

(red)

13. července: Bob a Bobek –
králíci z klobouku
Klub moudré sovy pokračuje
i o prázdninách, v červenci
začínáme se známými králičími rošťáky.
20. července: Pan Kdybych
hledá kamaráda
Nová kniha Pavla Šruta vypráví o opuštěném panu
Kdybychovi, ale ne úplně
obyčejným způsobem – při
čtení příběhu uvidíte, jak si
s námi dokáže pohrát český
jazyk.
27. července: Povídání a čtení o stromech
Povídání a tvoření s tematikou stromů pro všechny, kteří
se o prázdninách rádi rozběhnou do lesa.

3. srpna: 100nožka Klotylda
Zábavný příběh pro malé, začínající čtenáře.
10. srpna: Chrudošův mix
přísloví
Kniha přísloví s krásnými
a vtipnými ilustracemi a povídání o tom, co a proč nám taková přísloví říkají.
17. srpna: Pohádkový dědeček
Pro nejmenší děti budeme
v srpnu vyprávět pohádky
z knížky o pohádkovém dědečkovi.
24. srpna: Jiří Trnka: Zahrada
Krásná autorská kniha Jiřího
Trnky dodnes oslovuje nejen
děti, ale i jejich rodiče. Přijďte
se s námi zaposlouchat do
tajuplného a také trochu le-

gračního dobrodružství pětice obyčejných zvědavých
kluků, kteří jednoho dne objeví na kraji města tajuplnou
zahradu.
31. srpna: Soutěžení s moudrou sovou
Prázdniny končí a je třeba si
procvičit hlavičky!
Na setkání Klubu moudré sovy
je vždy nutné se přihlásit. (Kapacita míst je omezená.) Hlaste
se buď osobně u pokladních,
na tel. čísle 515 917 156 nebo
pomocí jednoduché tabulky na
internetových stránkách knihkupectví.
Setkání
Klubu
moudré sovy jsou zdarma a konají se v prodejně Barvič a Novotný na Masarykově ulici 26.
Začátky v 16.00 hodin.

České ručičky znají své vítěze v jednotlivých učňovských oborech
V pondělí 21. června vyvrcholil
v Divadle Reduta druhý ročník
celostátní přehlídky vítězů
národních a mezinárodních
učňovských soutěží České
ručičky.
Při slavnostním galavečeru
obdrželi jednotliví vítězové
pamětní list od akademického
malíře Františka Hanáčka a dále

zlatou plaketu, kterou zhotovil
známý brněnský zlatnický mistr
Pavel Štěpánek. Potěšující jistě
je, že z dvaceti vítězů byli čtyři
reprezentanty brněnských školských zařízení. Nejlepší autolakýrník Petr Solař, Integrovaná
střední škola automobilní Brno,
Křižíkova 15, nejlepší číšník
Jakub Haluza, Střední škola
potravinářská a služeb Brno,

Charbulova 106, nejlepší pokrývač Miroslav Slaný, SOŠ a SOU
stavební Brno-Bosonohy, Pražská 38b a nejlepší instalatér
Lukáš Kalianko z téže školy.
Chvályhodná je jistě také skutečnost, že bosonožská střední škola
vychovává nejen skutečné
budoucí mistry svého oboru, ale
s velkou ctí se zhostila také role
pořadatele galavečera v Divadle

Reduta. Důstojný a zároveň pohodový charakter akce zvýraznil
osobní pozdrav prezidenta České
republiky Václava Klause, moderátorka Barbora Černošková,
Jaroslav Uhlíř se svým Děláním,
Monika Bagárová a další umělci.
I

Vladimír Koudelka,
mediální manažer projektu
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Inzerce

AKCE NAPŘÍČ
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celým sortimentem
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12%
dveře se zárubní SLEVA
na veškerý sortiment
a klikou dle vlastního výběru

+

+ další osobní výhody

v kompletu již od

2.890 Kč
bez DPH
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Vzorkovna Brno
Cejl 70 t 602 00 Brno
tel./fax: 545 211 256
mobil: 724 502 428
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bližší informace o této i jiných akcích najdete na webu

www.novedvere.cz
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Nejlepší cena na trhu!
*

GPS NAVIGACE
TOMTOM XXL
IQ Routes Europe
- 5“ širokoúhlá dotyková obrazovka
- mapy TeleAtlas celé Evropy
- záruka nejnovějších map

nejlepší obchod mého digi života

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

Otevřeno
Po–Pá 8–17
So 8–11

* Platí na prodejně Pod Kaštany do vyprodání zásob.

DIGITÁLNÍ KAMERY | LCD TELEVIZE | PLAZMY | PROJEKTORY | PAMĚŤOVÉ KARTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ | NAVIGACE GPS

www.digiboss.cz

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
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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

