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městská část

zpravodaj

osobnost měsíce
Laco Deczi je výjimečný a uznávaný světový
hudebník. Vynikající trumpetista i skladatel. Na
začátku jeho kariéry bylo Brno. Pokr. na str. 12
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Komu vlastně poskytnout druhou šanci?
Neplatičství, zneužívání sociálních dávek,
záškoláctví, devastování cizího majetku, kriminalita. Nešvary, s kterými se naše městská
část již dlouhodobě potýká.
Je jasné, že více než kde jinde, vždyť lokalitu
tzv. bronxu a řadu podobných míst jinde v Brně
hned tak nenajdete. Bojovat s nimi a zároveň
s jejich příčinami se snažíme, jak můžeme.
Od realizování tzv. Desatera pro boj s neplatiči
v loňském roce, kterým jsme náš přístup ještě
více zpřísnili, ubylo těch, pro které je standardem házení složenek na nájem do koše. Zároveň přibývá těch, kteří vyrovnávají závazky
a dluhy uhradili. Pro správu necelé stovky
domů v této lokalitě jsme zřídili vlastní organizaci, která právě v těchto dnech provádí velmi důkladnou pasportizaci všech domů a kontroly užívání bytů. A ti slušní, své povinnosti
si plnící nájemníci, to vítají. Vidí totiž, že nám
stav domu a jejich osud není lhostejný. Ti problémoví naopak zjišťují, že doba jejich bezstarostnosti skončila.
Ve vedení města vznikl v současné době projekt
tzv. druhé šance. Neříká však nic nového. To,
co obsahuje, již v rámci správy bytového fondu
už nějakou dobu funguje. Ti, kteří se dostanou
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do obtížné situace (což se může stát), stanou
se dlužníky, ke svému problému přistoupí aktivně a mají zájem dluh splatit. Ví, že šanci na
nápravu, tedy onu druhou šanci, od nás dostanou. Na vzniklý dluh je uzavřen splátkový kalendář, díky kterému má dotyčný možnost uhradit
dluh v pravidelných splátkách.Trváme nicméně
na jeho plnění, dávat třetí, čtvrté, páté šance
by vedlo k tomu, že toto opatření ztratí smysl
a bude zneužíváno. Kdo tuto naši pomocnou
ruku nepřijme, druhou šanci nevyužije, a samozřejmě ten, kdo svůj dluh neřeší vůbec, nereaguje na naše upomínky a výzvy, má jedinou jistotu. Jistotu výpovědi z nájmu bytu. O lepším
motivačním přístupu nevíme. Zaměřujeme se
i na prevenci a příčiny. V nové organizaci pro
správu bytových domů budeme poskytovat
i sociální poradenství, v kontaktu budeme
s terénními pracovníky neziskových organizací,
jsme ve spojení s vládními institucemi.
Zcela nekompromisní přístup však máme vůči
těm, kteří nejenže neplní své povinnosti
nájemce, ale navíc devastují náš majetek
a svým chováním, černými odběry elektřiny
a plynu a hromaděním odpadu v domě a kolem
Pokračování na str. 8
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Kolem polikliniky Zahradníkova se již přes rok
objevuje řada spekulací
o její budoucnosti a nejasných záměrech vedení
města s tímto objektem.
Hovoří se o privatizaci,
stěhování, rušení, prodeji. Částečná privatizace několika na poliklinice působících lékařů jistě nemusí znamenat její
zánik. To, co se děje kolem tohoto zařízení, však vypadá vážněji.
Usiluje-li někdo o zrušení polikliniky za
účelem využití budovy pro jiné, komerční
účely, či dokonce o prodeji budovy
z majetku města a její přeměnu v komerční nemovitost, měl by to otevřeně říci.
A také dodat jak, kde a kým budou služby
tohoto zařízení nahrazeny. Má-li místo
zázemí odborných lékařů budova sloužit
jako kancelářské či obchodní centrum,
ať to vedení města vysvětlí těm stovkám
pacientů, které nyní využívají poliklinikou
poskytované služby ambulantní péče.
Vedení města dosud také srozumitelně
neobjasnilo důvody odvolání ředitelky.
Vyčítalo-li jí, že poliklinika je nemoderní
a chátrá, pak pouze ukázalo samo na
sebe a svou vlastní neschopnost dům
opravit a investovat do jeho vybavení.
Stále více se potvrzuje, že Brnu chybí
koncepce zdravotnictví, která by budoucnost zdravotnických zařízení nastínila.
Lidé se mě s obavami ptají na osud polikliniky, která v Brně slouží již více jak 85
let. Bohužel i pro mě osobně je to, co se
kolem ní děje, záhadou. Jedno však vím
jistě, dostupná ambulantní péče musí
zůstat zachována. Polikliniku na Zahradníkově musíme uhájit.
I
Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed
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Akce radnice

Velikonoční slavnosti městské části Brno-střed se vydařily

Na trh se vstupovalo třemi branami.

Velikonoční dílna byla otevřená každý den.

Ukázka pletení pomlázek.

Občerstvení.

Kouzelná babička.

Malá výstava domácích zvířat.

Zelený čtvrtek.

Doprovodný kulturní program.

Kuře přebralo šek od starosty a od maskota.

2
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2010

Premiérové Velikonoční slavnosti,
které pořádala od 30. března do
4. dubna na náměstí Svobody radnice městské části Brno-střed, se
vydařily.
„Byl to samozřejmě trochu risk, přece jen podobná akce na počátku
jara nemá v Brně tradici. Ale troufám si říci, že jsme udělali dobře,“
uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a dodal:
„Atmosféře jistě prospěl i doprovodný program. Děti si ve velkém
vyráběly pomlázky a velikonoční
dekorace, mohly si prohlédnout

králíky a slepice či poslechnout
vyprávění pohádek v podání opravdu kouzelné babičky.“
Součástí dění na náměstí Svobody
byl i prodej kraslic, které malovali
žáci škol zřizovaných městskou
částí Brno-střed, na závěr byla
navíc připravena i jejich dražba.
Výtěžek z prodeje byl zaslán ve
prospěch projektu Pomozte dětem.
„Kuřeti, které je maskotem tohoto
projektu, jsem předával šek na
téměř dvanáct tisíc korun,“ upřesnil
částku starosta.
I
(red)

Akce radnice

Björnsonův sad opět patřil malým i velkým hráčům kuliček a pétanque

Akce proběhla v Björnsonově sadu.

Radovánky s lecčím kulatým.

Malá kuličkářka.

Druhý ročník akce Kuličkiáda a další
radovánky s lecčím kulatým proběhl
v sobotu 17. dubna v Björnsonově
sadu. Hojně navštívené, lehce sportovní odpoledne ozdobil svojí účastí
vicemistr světa a mistr České republiky v kuličkách Zbyněk Fojtík, kterého bylo možné vyzvat ke hře a který ochotně vysvětloval, zvláště těm
mladším, pravidla. Na malé velké
hráče čekal kromě vyhloubených
důlků další program – pétanque (též
s vysvětlením pravidel pro neznalé,
které obstaral zástupce občanského
sdružení CZ Pétanque), ukázky

a výuka žonglování vedené Josefem
Kolajou, dovednostní disciplíny
s míčky a míči připravené volnočasovým oddílem Tulák, vystoupení orientálně-taneční skupiny
Mahleesh či trampské a folkové písničky v podání Dity Kopečné a Kapely. Akci pořádala radnice městské
části Brno-střed a její kulturní
a vzdělávací středisko, „Kávéeska“.
Podobným lehce sportovním kláním
budou v sobotu 22. května od 14
hod. Cyklohrátky na Kraví hoře.
I
(red)
Foto Jan Sajbrt

Dita Kopečná a Kapela.

Žonglér.

Orientálně – taneční skupina Mahleesh.

Vicemistr světa v kuličkách Zbyněk Fojtík.

Výtvarná dílnička.
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Akce radnice

Na radnici se tančilo, přednášelo o kaméliích, prostor měly i neziskovky

Výuku street dance vystřídala
na radnici prezentace neziskových organizací. Další akcí byla
přednáška o kaméliích.
Poslední březnová akce přilákala
v neděli 28. března do Společenského sálu radnice Brno-střed na
Dominikánské 2 zájemce o moderní tanec.
Pondělí 19. dubna zase patřilo
všem, kteří se chtěli něco dozvědět o neziskových organizacích
sídlících v městské části Brnostřed. Ve spolupráci s nimi připra-

vila „Kávéeska“, příspěvková
organizace radnice, bezplatnou
prezentaci jejich služeb pro veřejnost.
O dva dny později, ve středu
21. dubna, se Společenský sál
radnice Brno-střed zaplnil zájemci
o přednášku Mgr. Dany Olivové.
Přednáška s názvem Proč se
kamélie jmenují kamélie měla
ozřejmit původ pojmenování
kamélií a také to, jakou roli v tom
hrál brněnský rodák a lékárník
Georg Josef Kamel.
I
(red)

Stalo se v naší městské části

Sedmý ročník Velikonoc na ledě přivítal Michala Březinu s rodinou

Sedmý ročník akce nazvané Velikonoce na ledě oslavil i narozeniny významného hosta. Čerstvě
dvacetiletý olympionik Michal
Březina si přijel zabruslit s celou
rodinou.

Ve čtvrtek 1. dubna mu k tomu zahráli
Felix Slováček a Jaromír Hnilička.
Březinův oblíbený hit od Louise Armstronga Báječný svět vytáhl na led
kromě krasobruslaře i jeho sestru
Elišku a otce Rudolfa. S blahopřáním
do Hokejové haly dětí a mládeže
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zavítal i trojnásobný mistr světa René
Novotný, ale také starosta městské
části Mgr. Libor Šťástka, který akci
pravidelně podporuje. Sám si nasadil
brusle a projel se po ledě s malými
krasobruslaři. „Moc mě těší, že akce
měla velmi kladný ohlas ze strany
Březinovy rodiny a ostatních účastníků. Největší radost mám ale z toho,
že se líbila i dětem ze speciálních

škol a dětského domova Dagmar,
pro které byla primárně určená,“
uvedl organizátor Velikonoc na ledě
Vladimír Koudelka.
I
(red)
Foto (vlevo) Igor Zehl

Stalo se v naší městské části

Na lov velikonočních vajíček se děti vydaly do pisáreckého Jungle Parku

Lanové centrum Jungle Park
v Pisárkách zahájilo letošní sezónu netradičně. V sobotu
3. dubna uspořádalo Hon na velikonoční vajíčka.
Děti a jejich rodiče hledali v lese směrem od pavilonu Anthropos v Pisárkách k lanovému centru ukrytých
1500 vajíček. Hledači byli podle věku
rozděleni do třech kategorií. Velikonoční vajíčka mohly děti také získat
v soutěžích a hrách s přírodovědnou
tématikou.

K dalším lákadlům patřilo setkání
s finalistkou poslední SuperStar, zpěvačkou Monikou Bagárovou (rozhovor se zpěvačkou na str. 26, pozn.
red.). „Nedočkavé děti se v pavilonu
začaly scházet už v 10 hodin. Zamířily rovnou ke stolečku Moniky Bagárové, která byla vybavena dostatečnou zásobou svých fotografií
a trpělivě podepisovala a pózovala
s dětmi na fotkách do rodinného
alba,“ uvedla majitelka parku a Miss
ČR 1992 Ing.Eva Maděryčová-Kotulánová.

V 11 hodin bylo ke startu připraveno
bezmála 400 dětí a rodičů. Hon byl
zahájen loveckým signálem, tedy
zatroubením na lesnici. Následovalo
přestřižení pásky organizátory akce,
také za městskou část Brno-střed
popřál úspěšný hon dětem starosta
Mgr. Libor Šťástka.
„Absolutně nejúspěšnější hledačkou
byla Lenka Procházková se 105
vajíčky, nejpečlivější byl 3letý Šimůnek, který našel zlaté vajíčko poté,
co ho všichni starší a rychlejší hledači
předběhli. Za něj vyhrál živého

zakrslého králíčka,” dodala Maděryčová-Kotulánová. Kromě sladkých
odměn si ostatní vítězové odnesli
medaile a permanentky do lanového
centra.Tento den byla také otevřena
třetí lezecká trasa v lanovém centru
– Bálúova Junior trasa, určená pro
rodiny s dětmi.
I
(red)

Brno si připomnělo ukončení druhé světové války tanky a vojáky

Vzpomínkové oslavy 65. výročí
ukončení II. světové války symbolizoval příjezd tanků do centra
města. Událost podpořila i radnice
městské části Brno-střed. Kolona
vojenských historických vozidel
přijela osvobodit Brno v pátek
23. dubna. Kolem 17. hodiny
odpolední vpochodovala Masar ykovou
ulicí na
náměstí
Svobody
sovětská
a němec-

ká vojska. Přihlížející si mohli
vyfotit mezi 17. a 20. hodinou
výstavu techniky německé
a Rudé armády. C. a K. polní
orchestr Jevíčko kapelníka
J. Palána hrál německé pochody
a jeho hudebníci vystupovali v historických uniformách válečných
veteránů. V půl sedmé odpoledne
odpochodovala část jednotek
k památníku osvobození na
Moravském náměstí, aby zde
položili vzpomínkové kytice.
I

(red)
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Stalo se v naší městské části

Pomník Edvarda Beneše zdobí nově prostor před právnickou fakultou

Druhý československý prezident
má od 10. dubna v Brně svůj
pomník.
V 10.30 hodin byla při slavnostní
ceremonii odhalena socha Edvarda
Beneše. Protože prezident nebyl
s městem Brnem spjat významným
způsobem, vedla se dlouhá jednání
o tom, kde by měla socha stát. Nako-

nec byla vybrána právnická fakulta,
protože Beneš byl právník.
První Benešova socha v Brně je kopií
sochy profesora Karla Dvořáka, který
byl se svou ženou Leopoldou Dostalovou osobními přáteli prezidentovy
rodiny. Dvořákova socha stojí v Praze
před Černínským palácem na Loretánském náměstí.
Podnět k postavení pomníku dali už

v roce 2005 členové Československé obce legionářské a Sdružení
československých zahraničních letců. Slavnostního odhalení se zúčastnil i starosta radnice Brna-střed
Mgr.Libor Šťástka, který k soše polo-

žil kytici za celou městskou část.
Socha prvního československého
prezidenta T. G. Masaryka stojí před
lékařskou fakultou.
I

(red)

Osobnosti na Brně-střed

Václav Klaus, Helena Vondráčková a Luba Skořepová navštívili Brno

Prezident, zpěvačka a herečka.Tyto
osobnosti mohli Brňané v minulých
týdnech osobně potkat ve městě
Brně. Všichni totiž přijeli na autogramiády a rozdávali u toho podpisy
i na rodinné fotky nebo do památníků. Václav Klaus strávil v Brně
12. dubna téměř celý den, v jehož
odpoledních hodinách v knihkupectví Knihy Dobrovský v Joštově ulici
podepisoval svou novou knihu Rok
sedmý.V ní popisuje, co stihl udělat
v roce 2009. Helena Vondráčková
přijela do Brna se svým manželem
a manažerem Martinem Michalem
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o dva dny později, ve středu 14. dubna, kde tentokrát v knihkupectví
Knihy Dobrovský v obchodní galerii
Vaňkovka podepisovali knihu Lesk
a špína showbyznysu. Herečka
Luba Skořepová své fanoušky
potěšila o den později v Joštově ulici. V průběhu autogramiády, která
se konala při příležitosti vydání její
nové knihy Tajnosti herecké a historky rozverné, kreslila návštěvníkům do knihy andělíčky a psala
vzkazy podle jejich data narození.
I

(red)

Informace z radnice

Radnice MČ Brno-střed zajišťuje pečovatelskou službu v pěti domech
ními, kde každý obyvatel má
nájemní smlouvu. Byty v domech
s pečovatelskou službou mají
charakter bytů v domech zvláštního určení. Pečovatelská služba je
zajišťována pracovníky ve středisku pečovatelské služby, které
je umístěno přímo v domě. Žádost
o byt v domě s pečovatelskou
službou mohou občané s trvalým
pobytem v MČ Brno-střed podat
na Odboru sociálním a zdravotním, Měnínská 4, 1. patro, dv.
č.108, paní Eva Šobková - tel.:
542 526 210 nebo na Bytový
odbor Magistrátu města Brna,
Malinovského nám. 3.
I
Pečovatelská služba radnice
Brna–střed je tradiční sociální
službou, která je jako terénní
nebo ambulantní služba poskytována seniorům a občanům se
zdravotním postižením.
Pečovatelská služba je zařízení,
které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a zdravotně postiženým setrvávat ve svých
domovech, umožňuje zachovat
jim v maximální míře jejich dosavadní způsob života, zvýšit jeho
kvalitu a soběstačnost, nepřetrhávat vazby na příbuzné a blízké.

(red)

Seznam domů
Radnice MČ Brno-střed zajišťuje
pečovatelskou službu v následujících domech s pečovatelskou
službou:
DPS Kosmonautů 23 (Brno-Starý Lískovec)
Tel.: 547 351 002
DPS Libušina tř. 8 (Brno-Kohoutovice)
Tel.: 547 381 213
DPS Křenová 39 (Brno-střed)
Tel.: 543 256 020
DPS Zderadova 5 (Brno-střed)
Tel.: 543 215 649
DPS Hybešova 65a (Brno-střed)
Tel.: 543 213 463

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů,
respektuje a zachovává důstojný
život. Do cílové skupiny patří
senioři, osoby se zdravotním
postižením a rodiny s dětmi, ve
kterých se narodily současně 3
nebo více dětí. Pečovatelská služba zajišťuje provoz a péči pro své
klienty v střediscích osobní hygieny, v centru denních služeb, službu v domech s pečovatelskou
službou, ambulantní a terénní
služby, rozvoz obědů, provoz prádelen. Domy s pečovatelskou
službou (DPS) jsou domy nájem-

Místostarosta Ivan Kinzel na návštěvě
obyvatel domů s pečovatelskou službou

Místostarosta městské části Brno-střed Ivan
Kinzel se rozhodl navštívit obyvatele domů
s pečovatelskou službou, jejichž zřizovatelem
je městská část Brno-střed. Protože je Odbor
sociální a zdravotní v jeho gesci, jednalo se
o jednu z jeho pravidelných návštěv těchto
domů.
Ve středu 31. března se proto postupně vydal

do Denního stacionáře na Lipové a do domů
s pečovatelskou službou na Hybešově, Křenové a Zderadově ulici.
Celý den si tato sociální zařízení prohlížel
a popovídal si s jejich obyvateli o tom, jak se
jim v nich žije. V drtivé většině slyšel jen chválu a spokojenost.
I
(red)

Radnice pořádá
akce pro seniory
Radnice MČ Brno-střed myslí i na aktivní
seniory a nabízí bohatý program.
Pro účely setkávání radnice spravuje dva
Kluby seniorů, a to na ulici Křenová 39
a na Václavské 3.
Na starší občany myslí i program v Centru
volného času Botanka, které radnice zřizuje. Mohou navštěvovat speciální cvičení, angličtinu nebo výtvarné kurzy.
Především jim jsou také určeny některé
aktivity radničního kulturního a vzdělávacího střediska pořádané ve Společenském centru na Dominikánské ulici.
Více info na www.stred.brno.cz nebo na
tel. 542 546 210. Nabídka Botanky na
www.botanka.cz, další akce pak na
www.kaveeska.cz.
I

Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed
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Informace z radnice / Mohlo by se hodit

Petice v Jiříkovského ul. Platba odpadu

Komu vlastně…
Pokračování ze str. 1
něj, přímo ohrožují zdraví i životy ostatních
ve svém okolí. Zde tolerance a smířlivý přístup neobstojí. A tím se netajím. Tito v pravém smyslu slova „nepřizpůsobiví“ lidé
nemohou zůstat bez povšimnutí. Druhou
šanci z dílny vedení města tak beru jako
pár řádek na papíře. Brno-střed se do ní
přesto zapojilo, zázračné výsledky od ní
však nečekáme. Navíc se nemohu zbavit
dojmu, že řešíme druhé šance neplatičů,
ale často zapomínáme na ty slušné.Ti také
v této lokalitě žijí. A oprávněně se ptají –
kdo dá druhou šanci nám? Na klidný život
beze strachu, v pořádku a bezpečí. Na kvalitní život v centru města.
I

Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed

Část obyvatel ulice Jiříkovského z Masarykovy
čtvrti Brno sepsala petici, ve které nesouhlasí
se současnou dopravní situací v jejich ulici.
Signatáři petice požadují změnu v organizaci
dopravy. Navrhují část ulice Jiříkovského mezi
křižovatkami Zachova-Heinrichova a Roubalova-Tvrdého zjednosměrnit opačným směrem
oproti stávajícímu stavu – tzn. směrem k ulici
Údolní.
Magistrát města Brna na základě jednání
a návrhu značení k dané dopravní situaci požaduje vyjádření naší městské části. Prostřednictvím zpravodaje bychom chtěli vyzvat i ostatní obyvatele této oblasti, aby se vyjádřili
k danému problému. Názory, zda považujete
za nutné provést výše uvedenou změnu, posílejte na e-mail jirikovskeho@stred.brno.cz nebo
poštou na adresu tajemníka Komise dopravy
a služeb Miroslava Adama, DiS., Dominikánská 2, Brno, 601 69.
I
(red)

Splatnost poplatků za komunální odpad
je 31. května.
Jeho výše opět činí 500 Kč na poplatníka
a jeho splatnost je k 31. květnu. Poplatková
povinnost se vztahuje jen na ty fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu
na území města Brna. Poplatníkem je každá
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
a to bez ohledu na její věk. Správcem poplatku je pro všechny osoby hlášené k trvalému
pobytu v Brně Odbor životního prostředí
MMB, oddělení poplatku za komunální
odpad. Další informace na oddělení správy
poplatku za komunální odpad Odboru životního prostředí na Šumavské 33, telefonicky
542 174 301, 542 174 304, 542 174 305
nebo e-mailem na odpady@brno.cz.
I

(red)

Bezpečnost

Max i Bobek: soutěž pro děti
a pejsky v Mariánském údolí
Velkou soutěž pro nejen děti
a pejsky připraví Městská policie Brno v sobotu 5. června.
Zváni jsou tatínci, maminky, babičky, dědečci a vůbec všichni, kteří to
se svými dětmi, pejsky a lidmi kolem
sebe myslí dobře a kterým záleží
na zdraví a čistém městě. Městská
policie Brno chce k bezproblémovému a bezpečnému soužití lidí
a pejsků v našem městě přispět
nejen kontrolní činností strážníků
a blokovými pokutami neukázněným a bezohledným „pejskařům“,
ale i radou, informací a poučením
pro děti a jejich rodiče, jak takového
klidného a spokojeného soužití
dosáhnout.
Dne 5. června propukne v Mariánském údolí v Brně-Líšni (u druhé
tribuny za restaurací Eldorádo) velká soutěž pro děti a pejsky
s názvem Max i Bobek. Soutěžit se
bude v takových disciplínách, které
by měl každý člověk, který pejsky
chová, nebo třeba jen venčí, určitě
ovládat. Základní poslušnost, úklid
po pejskovi, jeho výživa, ale i ošetření zraněného člověka nebo pejska. Dárky jsou připraveny nejen
pro vítěze, ale pro každé dítě a jeho

pejska, kteří se soutěže zúčastní.
Kdo nebude zrovna soutěžit, může
se v doprovodném programu podívat na techniku a ukázky strážníků,
kteří provádí odchyt zatoulaných
pejsků a kočiček. Dále na ukázky
z výcviku služebních psů a zákroků
strážníků z Jednotky psovodů.
Všichni „pejskaři“ se mohou poučit
v kynologické poradně, ve které
rady poskytnou obětaví pracovníci
Útulku pro opuštěná zvířata. Jak se
bezpečně chovat k vlastním i cizím
pejskům předvedou strážníci
z Odboru prevence s jejich speciálně vycvičenou fenkou anglického
bulteriéra. K vidění budou i ukázky
z výcviku vodících psů pro nevidomé. Pro všechny, kteří by chtěli
pomoci pejskům a kočičkám v Útulku pro opuštěná zvířata budou
v Mariánském údolí k dispozici složenky pro finanční příspěvky a také
zde bude probíhat sbírka hraček,
pelíšků, misek a všeho potřebného
pro péči o pejsky a kočičky čekající
na své nové opatrovníky. Organizátoři prosí, aby soutěžící nenosili
krmení. Soutěž začíná ve 13.00
hodin a skončí v 17.00 hodin. Další
informace na www.mpb.cz
I
(red)
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Senioři se mohou díky kurzu stát
asistenty prevence kriminality
Na podzim letošního roku
připravuje odbor prevence
Městské policie Brno zahájení
jubilejního V. ročníku vzdělávacího programu Senior akademie.
Program je zaměřen na prevenci
kriminality, dopravní nehodovosti
a prevenci požárů. V dubnu
letošního roku ukončilo program
bezmála 130 posluchačů, kteří
se tak zařadili mezi téměř 400
seniorů, jež se stali Asistenty
prevence kriminality.
Dne 1. května byl zahájen zápis
do V.ročníku tohoto vzdělávacího
programu. Od tohoto dne si
zájemci o studium mohou
vyzvednout, vyplnit a odevzdat
přihlášky na adrese, Zelný trh
č. 13, 602 00 Brno, kde sídlí nejen
Odbor prevence Městské policie
Brno, ale i Preventivně informační
místnost.
Ta je pro veřejnost otevřena
v každý pracovní den, a to
v pondělky a středy od 7.30 do
17.00 hodin a v ostatní pracovní
dny od 7.30 do 15.00 hodin. Zde

budou zájemcům podány další
podrobné informace. Pracovníci
jim také pomohou přihlášku
vyplnit a ihned je také zaevidují.
Zájemci o studium, kteří mají
možnost přihlásit se na internet,
mohou získat formulář přihlášky
a další informace na webových
stránkách www.mpb.cz/odborprevence/pro-seniory/seniorakademie/. Přihlášku je následně
nutné osobně nebo poštou doručit nejpozději do 10. září na adresu Odboru prevence MP Brno,
Zelný trh č. 13, 602 00 Brno.
Zahájení V.ročníku je stanoveno
na den 20. září.
Maximální počet zájemců, kteří
mohou být do programu zařazeni je 140 osob. Po naplnění tohoto počtu posluchačů budou přihlášky přijímány s upozorněním,
že je zájemce evidován jako
náhradník.V případě, že některý
z dříve přihlášených zájemců
svoji přihlášku zruší, případně
se nedostaví na slavnostní zahájení, bude podle pořadí vyzván
zájemce-náhradník.
I

(red)

Radniční organizace

Kontroly bytů
probíhají bez
komplikací
Správa nemovitostí městské části
Brno-střed, p.o., již funguje na plné
obrátky.

V bazénech i hokejové hale začíná letní sezóna
Letní sezóna bude ve venkovní části koupaliště na Kraví hoře Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora zahájena 24. května. Stejně tak i Hokejová hala na Úvoze
ukončila zimu.
Obě sportoviště jsou součástí Sportovního
a rekreačního areálu Kraví hora, příspěvkové
organizace radnice Brna-střed. Kromě nabídky koupání v 50metrovém a dětském hrátkovém bazénu areál na Kraví hoře nabízí využití
dvou beach volejbalových kurtů, víceúčelového hřiště s umělým povrchem a travnatého
hřiště na malou kopanou či dětského hřiště.
Pro návštěvníky jsou k dispozici zdarma v rámci vstupného.
Areál na Kraví hoře zve ve dnech 1.–3. června
na akci pod názvem Dny integrovaného
záchranného systému. Bude se konat pod
záštitou starosty radnice Mgr. Libora Šťástky
a je určená v dopoledních hodinách pro všechny základní školy a v odpoledních hodinách
pro širokou veřejnost. V celém areálu budou

mít návštěvníci možnost sledovat praktické
ukázky záchrany hasičů, policie, záchranářů,
zdravotníků a potápěčů.
Od 3. června bude navíc zahájena letní série
čtvrtečních hudebních večerů pod názvem
Jazz na Kraví hoře. Každý čtvrtek od 19.00
hodin se představí různé hudební skupiny
a styly, např. Peter Lipa, Monika Bagárová
a další. Série letních koncertů bude ukončena
26. srpna. Koncerty budou pro návštěvníky
areálu také zdarma v rámci vstupného na
bazén.
25. června 25metrový bazén již tradičně přivítá
plavce v rámci Her handicapovaných talentů.
Na konci března byla také ukončena zimní
sezóna a rozpuštěn led v hokejové hale na
Úvoze. V současnosti se hokejová plocha proměňuje pro in-line hokej a jiné sporty, např.
floorball, pozemní hokej, ale i míčové sporty.
Více o možnosti pronájmu haly na: lhota@kravihora-brno.cz a www.kravihora-brno.cz.
I

(red)

Během prvních dvou měsíců plného provozu byly nad rámec standardních správcovských povinností provedeny kontroly
téměř všech spravovaných domů, bytů
a nebytových prostor.
Kontrolován je technický stav, vybavenost
a užívání pronajímaných prostor. Kontroly
jsou dopředu avizovány na domovních
vývěskách s uvedením termínů i telefonních čísel, na kterých je možné termín
buď ověřit nebo si případně domluvit
náhradní. V bytech, které nebudou ani na
opakovanou výzvu zpřístupněny, proběhne razantní kontrola za účasti policie a případně dalších dotčených orgánů jako je
hygiena, odbor péče o dítě atp. V případech, kde je zjištěno závadné nebo
neoprávněné užívání bytů, budou ze strany městské části učiněny nutné právní
kroky ke sjednání nápravy.
Při dosavadním provádění kontrol se pracovníci správy nemovitostí setkávají většinou s pozitivním přístupem a ochotou
ze strany uživatelů bytů. Děkujeme nájemníkům za pochopení a vstřícný přístup při
tomto malém, ale nutném narušení jejich
soukromí.
I
Bc. Marie Hanáková,
Správa nemovitostí MČ Brno-střed, p.o.

Informujeme

Služby SAKA

Funkcionalistická stavba krematoria oslavila 80 let

Od 1. dubna nabízí společnost
SAKO Brno, a.s., odvoz objemného odpadu přímo od domu.
Společnost SAKO nabízí odvoz
objemného odpadu max. objem
1 m3 a max. délky 3 m přímo
od domu. Objednávky na tel.:
548 138 258. Cena za odvoz činí
250 Kč včetně DPH. Objednávky
jsou přijímány ve všední den od
8.00 do 15.00 hod, odvozy jsou
prováděny v pracovní den od 9.00
do 17.00 hod. Služba není určena
podnikatelským subjektům.
I

Významnou brněnskou funkcionalistickou
budovu krematoria navrhl architekt Arnošt
Wiesner. Postavena byla v letech 1926–1929.

rekonstrukce jsou připraveny opravy vnitřních dispozic
krematoria, aby lidem mohly být poskytnuty co nejdůstojnější prostory k rozloučení s jejich blízkými.
I
(red)

„Jednou z prvních osobností, která již v roce 1873
propagovala ideu žehu, byl JUDr. Ctibor Helcelet,“
uvedla Naděžda Křemelková, předsedkyně představenstva Pohřební a hřbitovní služby města Brna,
a. s. Vítězným návrhem soutěže vypsané v roce
1925 se stal projekt architekta Arnošta Wiesnera.
V letošním roce čeká brněnské krematorium rekonstrukce světlíku. „I přes obrovskou náročnost budou
práce probíhat tak, aby nijak neomezovaly probíhající
smuteční obřady. Služby krematoria budou poskytovány v plné míře,“ ujistila Křemelková. Po ukončení

(red)
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Pro děti

Starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka
vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma

BRNO-STŘED: PESTRÝ ŽIVOT V CENTRU DĚNÍ
Úplná pravidla soutěže (dále také jen „pravidla“)

I. TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUTĚŽE
1. Cílem soutěže je shromáždit dětské
obrázky, které zachycují významné
či zajímavé stavby, objekty, místa,
památky, parky, ale i události na území městské části Brno-střed.
2. Všechny do soutěže zaslané obrázky
budou vystaveny v průběhu roku
2010 v prostoru radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2.
3. Obrázky, které vybere porota, viz čl.
VI těchto pravidel, budou použity
v publikaci Brno-střed: Pestrý život
v centru dění.
4. Výtvarná technika není omezena.
Obrázek musí být odevzdán ve formátu A4!
II. POŘADATEL SOUTĚŽE
 Pořadatelem soutěže je Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace, Nerudova 14,
602 00 Brno, IČ: 00101508.
 Zřizovatelem pořadatele je Statutární
město Brno, městská část Brno-střed.
III. PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA
Do soutěže se mohou přihlásit žáci základních škol, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Brno, městská část Brno-střed.
IV. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž proběhne v období od 15. 5. do
30. 6. 2010 včetně.
V. ZVEŘEJNĚNÍ PRAVIDEL
Úplná pravidla:
 budou k dispozici od 15. 5. 2010 na
webových stránkách pořadatele
www.kaveeska.cz a na webových stránkách městské části Brno-střed
www.stred.brno.cz
 budou zveřejněna v květnovém čísle
Zpravodaje městské části Brno-střed
 budou k dispozici od 15. 5. do 30. 6.
2010 včetně k vyzvednutí na všech pracovištích pořadatele (Centrum volného
času Botanka, Botanická 13, Brno;
Divadlo Polárka, Tučkova 34, Brno; Klub
Leitnerova, Leitnerova 2, Brno) a na
radnici městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
 budou k dispozici na základních školách
zřizovaných městskou částí Brno-střed,
a to u učitelů výtvarné výchovy.
VI. PRŮBĚH SOUTĚŽE, VYHODNOCENÍ
A VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
1. Soutěže se může zúčastnit dítě, které
v době trvání soutěže navštěvuje
základní školu.
2. Podmínkou účasti v soutěži je:
– vytvoření 1 soutěžního obrázku dle
čl. I. těchto pravidel
– vyplnění přihlášky a její podpis zákonným zástupcem dítěte a její přilepení
na rubovou stranu (zadní) odevzdaného soutěžního obrázku; vzor přihlášky do výtvarné soutěže tvoří
nedílnou součást těchto pravidel.

3. Vypracované soutěžní obrázky opatřené přihláškou:
– mohou děti nejpozději 30. 6. 2010
odevzdat učitelům výtvarné výchovy
ve školách, které navštěvují (škola
garantuje jejich neprodlené a spolehlivé odevzdání pořadateli soutěže,
a to nejpozději do 2. 7. 2010)
– je možné zaslat poštou nejpozději do
30. 6. 2010 (rozhodující je razítko podání) na adresu pořadatele, tj. KVS
„U Tří kohoutů“, p.o., Nerudova 14,
602 00 Brno – obálku je nutné označit
nápisem „Pestrý život v centru dění“
4. Důvody pro vyloučení ze soutěže
– nesprávný formát papíru
– nevyplnění přihlášky či přihláška bez
souhlasu zákonného zástupce
– jedno dílo vytvořené více než jedním
autorem
– více děl vytvořených jedním autorem
5. Vyhodnocení soutěže
– po doručení všech obrázků pořadateli
soutěže budou obrázky ohodnoceny
odbornou komisí (její složení stanovuje starosta MČ Brno-střed a pořadatel)
– komise vybere dle svého uvážení
obrázky vhodné pro zařazení do publikace „Brno-střed: Pestrý život v centru dění“
– autoři obrázků vybraných pro publikování budou pozváni na akci Den
radnice MČ Brno-střed 2010; na této
akci budou autorům předány věcné
ceny
– všechny do soutěže zaslané obrázky
budou na akci Den radnice MČ Brno-střed 2010 vystaveny; pořadatel si
vyhrazuje právo vystavit soutěžní
obrázky kdykoliv až do konce roku
2010, ale i později, dle vlastního uvážení.
VII. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA SOUTĚŽE
A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Účastník soutěže a jeho zákonný zástupce
účastí v soutěži prohlašují, že:
 souhlasí s těmito pravidly soutěže
a soutěže se účastní dobrovolně.
 účastník soutěže je výhradním autorem
obrázku a vytvořil ji bez přímé cizí pomoci.
 údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé.
 udělují pořadateli soutěže právo obrázek užít ve smyslu ust. § 12 zákona č.
121/2000 Sb., autorský zákon, a to bezplatně pro nakládání v souladu s tematickým zaměřením soutěže (viz čl. I.).
 pro případ, že obrázek bude vybrán
k otištění v publikaci Pestrý život v centru
dění, výslovně souhlasí s jeho použitím
a udělují pořadateli soutěže právo bezplatně obrázek užít ve smyslu ust. § 12
zákona č. 121/2000 Sb., zejména pak
obrázek užít v původní nebo jinak zpracované či jiným změněné podobě
 udělují pořadateli, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem účasti v soutěži

„Brno-střed: Pestrý život v centru dění“
výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno dítěte; příjmení dítěte; datum narození dítěte; bydliště dítěte; škola, kterou dítě
navštěvuje; třída, kterou dítě navštěvuje; jméno zákonného zástupce dítěte,
příjmení zákonného zástupce dítěte;
bydliště zákonného zástupce dítěte,
telefon zákonného zástupce dítěte,
e-mail zákonného zástupce dítěte. Udělují pořadateli, v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů,
souhlas s předáním osobních údajů dalším příjemcům (média a veřejnost), a to
pouze v rozsahu: jméno, příjmení a škola, kterou dítě navštěvuje. (Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné. Účastník
soutěže a jeho zákonný zástupce má
právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu KVS „U Tří
kohoutů“, p.o., Nerudova 14, 602 00
Brno. Odvolání souhlasu je účinné
okamžikem doručení pořadateli a má
za následek ztrátu nároku na cenu,
je-li odvolání doručeno pořadateli před
převzetím ceny.)
 dávají pořadateli soutěže, v souladu
s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
za účelem účasti v soutěži „Brno-střed
Pestrý život v centru dění“ souhlas s užitím podobizny dítěte, jeho písemných
a výtvarných projevů a snímků a obrazových i zvukových záznamů (dále jen
„snímek“) týkajících se osoby dítěte,
nebo projevů osobní povahy dítěte, předaných pořadateli soutěže nebo pořízených pořadatelem soutěže v souvislosti s výtvarnou soutěží (např.
předáváním výher atd.). Též i pro použití
pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich
povahu a určení všemi obvyklými způ-

soby, s jejich následnou úpravou
a s jejich případným spojením s jinými
díly nebo zařazením do souborného
díla. Zákonný zástupce dítěte uděluje
pořadateli soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může
jej kdykoliv odvolat (a to písemnou formou na adresu KVS „U Tří kohoutů“,
p.o., Nerudova 14, 602 00 Brno; odvolání souhlasu je účinné okamžikem
doručení pořadateli a má za následek
ztrátu nároku na cenu, je-li odvolání
doručeno pořadateli před převzetím
ceny). Tento souhlas se vztahuje i na
třetí osoby, kterým pořadatel soutěže
snímek v souladu s jeho určením
poskytne (např. média). Zákonný
zástupce dítěte souhlasí s tím, aby se
pořadatel soutěže po obdržení snímků
stal jejich vlastníkem a držitelem práv
pro jejich šíření, reprodukci. Pořadatel
soutěže má právo tyto snímky volně
používat dle potřeby, reprodukovat,
upravovat, zveřejňovat a šířit, bez nároku na odměnu dítěte, pouze však v souvislosti s účastí v soutěži „Brno-střed:
Pestrý život v centru dění“.
VIII. ODPOVĚDNOST POŘADATELE SOUTĚŽE
ZA JEJÍ PRŮBĚH
1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž
zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
podmínky.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat
s konečnou platností dle vlastního uvážení.
3. Obrázky zaslané do soutěže nebudou
vráceny.
4. Nedílnou součástí těchto Úplných pravidel je Přihláška do soutěže „Brno-střed: Pestrý život v centru dění“, a to
jako jejich příloha č. 1.
I

Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed

Výtvarná soutěž BRNO-STŘED: PESTRÝ ŽIVOT V CENTRU DĚNÍ

Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození dítěte
Bydliště dítěte
Škola, kterou dítě navštěvuje
Třída, kterou dítě navštěvuje
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte
Bydliště zákonného zástupce dítěte
Telefon zákonného zástupce dítěte
(nepovinný údaj – slouží ke snadnějšímu kontaktu v případě úspěchu v soutěži)

E-mail zákonného zástupce dítěte
(nepovinný údaj – slouží ke snadnějšímu kontaktu v případě úspěchu v soutěži)
Prohlašuji, že jsem se seznámil s úplnými pravidly výtvarné soutěže BRNO-STŘED: PESTRÝ ŽIVOT
V CENTRU DĚNÍ, s těmito v plném rozsahu souhlasím a jsem si vědom práv a povinností pořadatele
i účastníka soutěže.

V Brně dne
Podpis zákonného zástupce dítěte
Tato přihláška je nedílnou součástí Úplných pravidel výtvarné soutěže BRNO-STŘED: PESTRÝ ŽIVOT V CENTRU DĚNÍ
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Rozhovor

Laco Deczi: Když omylem spolkneš granát, udělá se ti špatně…
Udělat rozhovor s Lacem Deczim
není velký kumšt. Laco je svolný
a vstřícný společník a na nic si
nehraje. Při povídání s ním se
bavíte, smějete a podléháte jeho
charismatu. Úplně zapomínáte na
to, že jsou také posluchači a čtenáři, kterým byste pak měli rozhovor zprostředkovat, či spíše přetlumočit. Přepsat a otisknout
rozhovor v plném znění by nešlo.
Laco si nebere servítky, používá
„funkční vulgarismy“ a jeho smysl
pro humor a recesi nabývá někdy
až dramatických rozměrů. Proto
i tykání v tomto „přetlumočeném“
rozhovoru berte prosím jako snahu o přiblížení nepřenosné atmosféry každého setkání s Lacem
Deczim. A když to nepůjde, tak to
vytečkujeme…

Bavíme se spolu
bezprostředně po tvém
koncertu v klubu Šelepova
No1, kde se letos pořizoval
i záznam pro nové DVD.
(Bylo to 19. dubna, pozn.
red.) Jak jsi spokojen?
Do Brna na Šelepku se vracím každým rokem. Už jsem to řekl několikrát. Šelepku považuji za jeden z nejlepších jazzových klubů v Evropě.
Vypadá to jako taková guča, ale
uvnitř to jede. A s natáčením záznamu jsem super spokojen. Vždycky
mě potěší a inspiruje, když dělám
s profíkama.

Brno ti vůbec přirostlo
k srdci. Dá se říct, že jsi tady
začínal.
Já jsem vlastně samouk. Konzervatoř v Bratislavě jsem nedodělal a do
Brna jsem se jezdil učit.Velký vliv na
mě měl Ríša Kubernát. Další trumpetista, za kterým jsem jezdil, byl Mirko Foret. Na něho jsem chodil do
pasáže hotelu Slovan. Hrál velice
pěkně takovým hezkým tónem.
Umřel před pár lety.To už bydlel blízko Šelepky. Naposledy sem za mnou
přišel v papučích. A říkal mi: teď jsi
ty sám kapelník, to budeš u kapely
buď…, nebo…

K natáčení DVD jsi pozval
jako hosta dalšího
významného brněnského
trumpetistu Jaromíra
Hniličku. Společně jste
vzpomenuli i letošní

sedmdesáté výročí založení
kapely Gustava Broma.
Jarda samozřejmě pořád patří mezi
absolutní špičku. A navíc je vynikající
skladatel. Rád bych si s ním ještě
zahrál na jeho osmdesátinách, jestli
se toho dožiju. Můj syn Vaico mi ale
říká, že už jsem tak starej, že bych
si neměl kupovat zelený banány.
A přitom jsem se narodil jenom dva
roky před založením Bromovy kapely. Brom si jako první taky všimnul
Vaica. Že hraje na bubny. A docela
dobře. Když měl Vaico patnáct, tak
jsme s Bromovou kapelou natočili
skladbu Prasopes. Někde by tady
v archívu měla být. Jestli to nesmazali.

Když Gustav Brom v roce
1940 zakládal kapelu, bylo ti
tolik, kolik tvému synovi,
když jsi zakládal Jazz
Cellula. Cellula je buňka. Co
tě to napadlo?
Klidně napiš, že to znamenalo rytmická jazzová stranická buňka.

O tobě je známo, že ses
s bývalým režimem nějak
„nedohodl“. Za normalizace
jsi prý dokonce z okna
svého bytu střílel
vzduchovkou komunistům
do vitrínek. To od tebe
nebylo hezké. Co bylo za
tvým odchodem v roce
1984? Cellula znamená také
malý prostor. Byl to ten
„malý prostor“, nebo to byly
prachy, jak se taky říkalo?
Vydělával jsem celkem dost, ale chyběla mně svoboda. Člověk přece
musí mít svobodu. Pokud není, stojí
to za…

Hraješ na pohřbech i na
svatbách, v zámku
i v podzámčí, všude kde
chceš a kam tě pozvou.
Prezident Václav Klaus tě
jmenoval jako jednoho
z těch, kteří formovali jeho
hudební vidění, či spíše
slyšení, jazzového světa.
Řekl, že jsi patřil k lidem,
které vnímal velmi
intenzivně a naučil se na ně
chodit. Pozval tě koncertovat
i na Hrad.
Od roku 2004 tam pořádá Jazz na
Hradě. S kapelou jsme tam nahráli
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Profil
CD, ke kterému nám napsal úvodní
slovo. Já Klause znám ještě před tím,
než se stal prezidentem. On tu muziku podporuje. Ale nejenom, že ji podporuje, on jí i rozumí. Od něho to není
žádná snobárna. Když jsme tam
posledně hráli, bylo tam asi sedm
set diplomatů. A udělali jsme tam
světový rekord v prodávání našich
cédéček během koncertu. Prodali
jsme tři.

Ve svých vzpomínkách se
hodně vracíš na ostrov
Gadula? Existuje ale vůbec?
Gadula leží v Tichém oceánu, má
10 km čtverečních, 686 obyvatel, 782
psů, čtyři hady a 760 000 much. A žije
tam taky jeden frajer, ani nevím, jak
se jmenuje, a ten jakoby úplně vypadl
z oka Bolkovi Polívkovi. Ale vůbec
nemluví.

Na Gadule jsi prý také
pronesl jednu ze svých
památných objevných vět:
Když omylem spolkneš
granát a vybouchne ti
v žaludku, udělá se ti špatně.
To jsem neřekl já, ale významný
pražský malíř Petr Mikulka, který žil
na Gadule patnáct let. A přesně ta
citace zní: „Da gunda la bejdy hada
de gut, de guta la handa granata.
Bude li hin de dajda at katata tuti.“
Ale dá se s tím souhlasit. Klidně to
můžeš dát do titulku.
I

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Ladislav Laco Deczi se narodil
29. března 1938 v Bernolákovu. Vyrůstal v Bratislavě, kde
hrál v několika amatérských
skupinách. Po vojně se přestěhoval do Prahy, kde hrál mj.
v divadle Rokoko, v SHQ Karla
Velebného a v Tanečním a jazzovém orchestru Československého rozhlasu. V roce 1967
založil dnes již legendární soubor Jazz Cellula, ve kterém
hrála taková esa, jako například Josef Vejvoda, Petr Kořínek, Karel Růžička, Svatopluk
Košvanec či Petr Král. V roce
1970 natočil první samostatnou desku s názvem Sentimentální trubka (točila se
v Brně) a k dnešnímu dni mu
chybí do rovné dvacítky
samostatných alb dvě. V roce
1984 emigroval do Německa
a v následujícím roce zakotvil
v New Yorku. Na turné domů
s Cellulou New York se vrací
vždy na jaře a na podzim a stále dokazuje, že je velmi aktivní
legendou československé
hudby. Podílí se na řadě hudebních projektů (mj. s Petrem
Hapkou a Michalem Horáčkem) a komponuje také pro film
a televizi. Hrál s takovými muzikanty jako Elvin Jones, Bill
Watrous, Junior Cook, Sony
Costanzo či Dawe Weckl. Rovněž jeho spoluhráči z Celluly
New York patří tradičně ke světové instrumentální špičce.
V současné době jsou to basista Nob Kinukawa, klávesista
Brian Charette a bubeník Ladislav Vaico Deczi.

Volby

Parlamentní volby 2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají:
v pátek dne 28. května 2010
od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 29. května 2010
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Volit může každý občan České
republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl 18 let.
Každý občan si může zkontrolovat od 1. 4. 2010 do 26. 5.
2010 do 16.00 hod. na odboru
informatiky, Úřadu městské části
Brno-střed, Dominikánská 2,
vždy od 8. hod., a to v pondělí
a ve středu do 17. hod., v úterý
a ve čtvrtek do 15. hod. a v pátek
do 14. hod., zda je zapsán ve
voličském seznamu. Je třeba
předložit občanský průkaz nebo
cestovní pas ČR.
Voličský průkaz, na který se

může volit mimo svůj okrsek je
možno získat pouze na základě
písemné žádosti. Je-li žádost
zaslána poštou, musí být opatřena ověřeným podpisem voliče.
Při osobním doručení prokáže
žadatel totožnost předložením
občanského průkazu. Písemná
žádost musí být doručena nejpozději do 21. 5. 2010, osobní
žádost musí být předána nejpozději do 26. 5. 2010
Voličský průkaz je možno si
vyzvednout od 13. 5. 2010 osobně, nebo si v žádosti vymínit jeho
zaslání poštou.
Hlasovací lístky vám budou
doručeny nejpozději do 25. 5.
2010, také budou k dispozici na
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, nebo přímo ve volební
místnosti.
Volič po příchodu do volební míst-

nosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého
seznamu obdrží od okrskové
volební komise úřední obálku
a odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde do úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek,
na kterém může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost a vhodí
úřední obálku před volební komisí
do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně.
Výjimkou je tělesně postižený,
který si může do prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků vzít
jiného voliče, nikoliv však člena
volební komise.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městské části a v den
voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze
v rámci volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle
k voliči své dva členy s přenosnou
volební schránkou, úředními
obálkami a hlasovacími lístky. Při
hlasování postupují členové
okrskové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.
Další podrobnější informace
najdete na internetových stránkách
Ministerstva
vnitra
www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.

Abecední seznam ulic s volebními místy
Adresa
Anenská lichá
Anenská 2-8 sudá
Anenská 10 do konce sudá
Antonínská
Arne Nováka
Bakalovo nábř.
Bartošova
Barvičova 1-9 lichá
Barvičova 2-70 sudá
Barvičova 11 do konce lichá
Barvičova 72 do konce sudá
Barvířská
Bašty
Bauerova
Bayerova 1-39 lichá
Bayerova sudá
Bayerova 41 do konce lichá
Beethovenova
Běhounská
Bělidla
Benešova
Besední
Bezručova
Bidláky
Bílého
Biskupská
Bohuslava Martinů lichá
Bohuslava Martinů sudá
Botanická 1
Botanická 2-18 sudá
Botanická 3-21 lichá
Botanická 20-34 sudá
Botanická 23-45a lichá
Botanická 36-56 sudá
Botanická 66-68 sudá
Brandlova
Bratislavská 1-35 lichá
Bratislavská 2-40 sudá
Bratislavská 37-61 lichá
Bratislavská 42-62 sudá
bratří Čapků
Bulínova
Burešova
Cejl 1-65 lichá
Cejl 2-48 sudá
Cejl 50-64 sudá
Cejl 67-69 lichá
Celní
Cihlářská
Cyrilská
Čápkova 1-11
Čápkova 12-28 sudá

Okrsek
18
18
37
65
70
25
9
44
44
43
43
14
5
34
59
60
61
4
4
33
6
2
22
26
44
5
41
42
63
63
59
59
61
58
61
4
10
10
12
12
48
56
63
10
14
12
12
28
64
16
51
69

Volební místo

Adresa

ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Antonínská 3
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
Institut bezpečnosti práce, Cejl 10
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
Klub seniorských aktivit, Václavská 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Stará 13-15
Institut bezpečnosti práce, Cejl 10
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7

Čápkova 13-29 lichá
Čápkova 30 do konce sudá
Čápkova 31 do konce lichá
Čechyňská
Červený kopec
Česká 1-29 lichá
Česká 2-28 sudá
Česká 30 do konce
Denisovy sady
Divadelní
Dominikánská
Dominikánské nám.
Dornych 1-45 lichá
Dornych 2-76 sudá
Dostálova
Drobného 1-7 lichá
Drobného 27
Dřevařská 1-29 lichá
Dřevařská 2-22 sudá
Dřevařská 24-30 sudá
Dřevařská 31 do konce
Dvorského
Dvořákova
Foustkova 11-35 lichá
Francouzská 2-20 sudá
Francouzská 22-62 sudá
Františkánská
Františky Stránecké
Gallašova
Gorazdova
Gorkého 1-23 lichá
Gorkého 2-14 sudá
Gorkého 16-32 sudá
Gorkého 25-37 lichá
Gorkého 34-50 sudá
Gorkého 39 do konce lichá
Gorkého 52 do konce sudá
Grmelova
Grohova 1-15 lichá
Grohova 2-34 sudá
Grohova 17-23 lichá
Grohova 25-43 lichá
Grohova 36-44 sudá
Grohova 45 do konce lichá
Grohova 46 do konce sudá
Havlenova 1-25 lichá
Havlenova 2-12 sudá
Havlenova 14 do konce sudá
Havlenova 27 do konce lichá
Havlíčkova 1-43 lichá
Havlíčkova 2-36 sudá
Havlíčkova 38 do konce sudá

Okrsek
52
55
53
16
31
2
2
4
5
6
1
1
17
17
43
7
7
62
62
61
58
29
4
43
9
13
6
44
27
47
70
70
51
50
50
48
48
25
70
69
51
50
52
48
48
24
24
27
27
45
45
43

Volební místo
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13-15
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ náměstí Míru 3
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
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Volby
Adresa

Okrsek

Havlíčkova 45 do konce lichá
Heinrichova 1-21 lichá
Heinrichova 2-20 sudá
Heinrichova 22 do konce sudá
Heinrichova 23 do konce lichá
Helceletova
Heršpická
Hilleho
Hlávkova
Hlídka
Hlinky 1-149 lichá
Hlinky 2-140 sudá
Hlinky 142 do konce sudá
Hlinky 151 do konce lichá
Hluboká
Holandská
Hoppova
Horní
Hrnčířská 1-51 lichá
Hrnčířská 58 do konce
Hroznová
Husova 1-5
Husova 6 do konce sudá
Husova 7-13 lichá
Husova 15 do konce lichá
Hvězdová lichá
Hybešova
Jakubská
Jakubské nám.
Jana Uhra 1-21 lichá
Jana Uhra 2-10 sudá
Jana Uhra 12-22 sudá
Jana Uhra 23 do konce lichá
Jana Uhra 24 do konce sudá
Janáčkovo nám.
Jánská 1-17 lichá
Jánská 2-12 sudá
Jánská 14 do konce sudá
Jánská 19 do konce lichá
Jaroslava Foglara
Jaselská
Jeřabinová
Jeřábkova
Jezuitská
Jihlavská 1
Jílová 1-29b lichá
Jílová 2-24 sudá
Jílová 26 do konce sudá
Jílová 31 do konce lichá
Jiráskova 1-14
Jiráskova 15-37
Jiráskova 38 do konce
Jircháře
Jiříkovského
Josefská
Joštova
Kalvodova
Kamenná
Kamenná čtvrť
Kamenomlýnská
Kampelíkova
Kaplanova
Kapucínské nám.
Klácelova
Kobližná
Kolískova
Koliště 1-13 lichá
Koliště 2-70 sudá
Koliště 15-49 lichá
Koliště 51-69 lichá
Koliště 71 do konce
Komenského nám.
Konečného nám. 1-3
Konečného nám. 4 do konce
Kopečná 1-37 lichá
Kopečná 2-76 sudá
Kopečná 39-77 lichá
Kopečná 78 do konce
Körnerova
Košťálová
Kotlářská 1-19 lichá
Kotlářská 2-16 sudá
Kotlářská 18-28 sudá
Kotlářská 21-25 lichá
Kotlářská 27-35 lichá
Kotlářská 30 do konce sudá
Kotlářská 37 do konce lichá
Kounicova 1-37 lichá
Kounicova 2-14 sudá
Kounicova 16-28 sudá
Kounicova 30-44 sudá
Kounicova 39-55 lichá
Kounicova 57-67 lichá
Kozí
Koželužská
Kraví hora
Krondlova 1-9 lichá
Křenová 1-19 lichá

43
46
46
45
45
45
26
7
43
2
35
36
39
39
30
26
60
31
61
56
39
18
2
38
2
12
21
2
4
54
54
55
52
53
65
3
3
6
6
31
70
46
7
4
25
31
31
28
28
51
69
54
18
46
6
2
39
32
32
39
45
43
5
45
4
17
9
4
12
14
15
2
54
55
18
18
37
37
11
17
56
57
58
62
58
63
60
68
66
67
57
67
57
4
16
48
43
17

Volební místo

Adresa

ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Horní 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Horní 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13-15
Institut bezpečnosti práce, Cejl 10
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
SPŠ elektrotechnická Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
SPŠ elektrotechnická Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
SPŠ elektrotechnická Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21

Křenová 2-46 sudá
Křenová 21 do konce lichá
Křenová 48 do konce sudá
Křídlovická 1-17 lichá
Křídlovická 2-28 sudá
Křídlovická 19-47 lichá
Křídlovická 30-52 sudá
Křídlovická 49 do konce lichá
Křídlovická 54 do konce sudá
Křížkovského 1-19 lichá
Křížkovského sudá
Křížkovského 21 do konce lichá
Křížová lichá
Křížová sudá
Kudelova
Květinářská
Květná
Leitnerova 1-21 lichá
Leitnerova 2-22 sudá
Leitnerova 23 do konce lichá
Leitnerova 24 do konce sudá
Lerchova 1-9 lichá
Lerchova 2-10 sudá
Lerchova 11 do konce lichá
Lerchova 12 do konce sudá
Lidická 1-31 lichá
Lidická 2-34 sudá
Lidická 33-59 lichá
Lidická 36 do konce sudá
Lidická 61 do konce lichá
Lipová lichá
Lipová 2-12 sudá
Lipová 14 do konce sudá
Londýnské náměstí
Ludmily Konečné
Ludvíka Podéště
Lužánecká
Mahenova
Malinovského nám.
Marešova
Marie Pujmanové
Masarykova 1-23 lichá
Masarykova sudá
Masarykova 25 do konce lichá
Masná 1-5 lichá
Masná 2-32 sudá
Masná 36
Mášova
Mečová
Mendlovo nám. 1-2
Mendlovo nám. 3-15
Mendlovo nám. 16 do konce
Měnínská
Mezírka
Milady Horákové 1-25 lichá
Milady Horákové sudá
Milady Horákové 27 do konce lichá
Minoritská lichá
Minoritská sudá
Mlýnská
Moravské nám. 1-10
Moravské nám. 11 do konce
Mozartova
Muzejní
Nádražní
Nádvorní
náměstí 28. října 1-11 lichá
náměstí 28. října 2-12 sudá
náměstí 28. října 20 do konce sudá
náměstí 28. října 21 do konce lichá
náměstí Míru
náměstí Svobody 1-7
náměstí Svobody 8-14
náměstí Svobody 15-19
náměstí Svobody 20 do konce
Náplavka
Nerudova
Neumannova 1-16
Neumannova 17 do konce
Nové sady
Novobranská
Obilní trh
Oblouková
Opavská
Opletalova
Opuštěná
Orlí 1-15 lichá
Orlí 2-18 sudá
Orlí 17 do konce lichá
Orlí 20 do konce sudá
Panenská
Panská
Pavlíkova
Pekárenská
Pekařská lichá
Pekařská 2-16 sudá
Pekařská 18 do konce sudá
Pellicova
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Okrsek
17
15
16
20
20
22
22
23
23
34
35
35
19
33
8
5
39
37
21
18
18
46
46
45
45
66
8
65
7
63
39
46
39
29
32
39
7
44
6
70
39
3
5
6
16
16
16
66
1
36
33
36
6
65
9
13
8
6
3
16
4
66
4
5
5
22
9
7
7
9
45
4
3
1
4
22
56
39
40
23
6
70
30
25
2
17
3
3
6
6
1
1
43
68
37
38
37
38

Volební místo
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
Klub seniorských aktivit, Václavská 3
Klub seniorských aktivit, Václavská 3
ZŠ nám. 28. října 22
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Nádvorní 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
Klub seniorských aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
SOU Jánská 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13-15
ZŠ nám. 28. října 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Nádvorní 1
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ nám. Míru 3
SPŠ elektrotechnická Kounicova 16
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2

Volby
Adresa
Peroutková
Petrov
Petrská
Pisárecká lichá
Pivovarská
Plotní 1-37 lichá
Plotní 2-20 sudá
Plynárenská
Pod Červenou skálou
Podnásepní
Pohořelec
Polní 1-61 lichá
Polní 2-88 sudá
Polní 63 do konce lichá
Polní 90 do konce sudá
Ponávka
Poříčí 1-4
Poříčí 5-6
Poříčí 7 do konce
Poštovská
Pražákova 53 do konce
Preslova
Průchodní
Příční lichá
Příční sudá
Příkop
Přízova
Pšeník
Radlas
Radnická
Rašínova
Renneská tř. lichá
Renneská tř. 2-8 sudá
Renneská tř. 10 do konce sudá
Resslova
Rezkova
Rooseveltova
Rosická
Roubalova 1-11 lichá
Roubalova 2-24 sudá
Roubalova 13 do konce lichá
Roubalova 26 do konce sudá
Rovná
Rudišova 1-3 lichá
Rudišova 2-10 sudá
Rudišova 5 do konce lichá
Rudišova 12 do konce sudá
Rumiště
Rybářská
Rybkova
Řeznická
Schovaná
Sedlákova 1-31 lichá
Sedlákova 2-28 sudá
Sedlákova 30 do konce sudá
Sedlákova 33 do konce lichá
Sevřená
Skořepka
Skrytá
Sladová
Slovákova
Smetanova 1-39 lichá
Smetanova 2-16 sudá
Smetanova 18 do konce sudá
Smetanova 41 do konce lichá
Sobotkova
Sokolská
Solniční
Soudní 1-11 lichá
Soukenická
Soukopova
Sovinec
Spálená
Stará
Starobrněnská
Stavební
Stojanova
Stráň
Strážní
Strž
Středova
Studánka
Sukova
Sušilova
Šilingrovo nám.
Špilberk
Špitálka 1-19 lichá
Špitálka 2-6 sudá
Špitálka 8 do konce sudá
Špitálka 21 do konce lichá
Štefánikova 1-23 lichá
Štěpánská
Štýřické nábřeží
Šujanovo nám.
Šumavská 31-35 lichá
Táborského nábř.
Tkalcovská sudá
Tomešova

Okrsek
1
5
5
39
36
17
17
14
32
15
3
25
25
26
26
10
34
33
19
3
26
40
5
11
13
11
17
30
14
5
4
26
25
27
55
41
4
17
46
46
45
45
31
43
43
42
42
17
34
55
17
36
44
44
42
42
56
15
1
38
68
68
68
63
64
25
67
2
12
21
44
30
17
11
1
15
49
31
29
31
1
18
6
67
5
2
14
14
15
15
62
16
26
16
62
32
12
47

Volební místo

Adresa

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

Traubova lichá
Trnitá
trvale obydlené chaty na úz. Brno-střed
Trýbova
třída Kpt. Jaroše
Tučkova 1-13 lichá
Tučkova 2-18 sudá
Tučkova 15 do konce lichá
Tučkova 20 do konce sudá
Tvrdého lichá
Tvrdého sudá
Tyršův sad
Údolní 1-11 lichá
Údolní 2-28 sudá
Údolní 13-51 lichá
Údolní 30-32 sudá
Údolní 34-36 sudá
Údolní 38-56 sudá
Údolní 53-77 lichá
Údolní 58-72 sudá
Údolní 74 do konce sudá
Údolní 79 do konce lichá
Uhelná
Úvoz 1-19 lichá
Úvoz 2-46 sudá
Úvoz 21-39 lichá
Úvoz 41-53 lichá
Úvoz 48-72 sudá
Úvoz 55 do konce lichá
Úvoz 74-88 sudá
Úvoz 90-116 sudá
Úvoz 118 do konce sudá
Úzká
Vachova
Václavská 1-6
Václavská 7 do konce
Valcha
Vaňkovo nám.
Ve Vaňkovce
Veletržní 1-7
Veletržní 9-11
Veletržní 12 do konce
Veselá
Veveří 1-31 lichá
Veveří 2-38 sudá
Veveří 33-49 lichá
Veveří 40-50 sudá
Veveří 51-73 lichá
Veveří 52-72 sudá
Veveří 75-109 lichá
Vídeňská 1-27 lichá
Vídeňská 2-96 sudá
Vídeňská 31-61 lichá
Vídeňská 63-101 lichá
Vinařská
Vinohrady
Vlhká 1-19 lichá
Vlhká 2-26 sudá
Vlhká 21 do konce lichá
Vlhká 28 do konce sudá
Vodní
Vojtova
Vrchlického sad
Vsetínská
Všetičkova
Vysoká
Výstaviště
Výstavní lichá
Výstavní 2-12 sudá
Výstavní 14 do konce sudá
Wanklova
Wolkrova
Wurmova
Ypsilantiho
Za divadlem
Zachova
Zahradnická
Zahradníkova
Zámečnická
Závodní
Zderadova
Zedníkova
Zelný trh
Zvonařka
Žabovřeská 1
Žabovřeská 2-14 sudá
Železniční 2-16 sudá
Žerotínovo náměstí 1-5
Žerotínovo náměstí 6 do konce
Žižkova 1-21 lichá
Žižkova 2-22 sudá
Žižkova 55
Žlutý kopec

Okrsek
9
17
33
36
8
67
67
57
62
47
46
63
2
2
47
51
50
49
46
48
45
45
17
36
36
49
50
47
53
50
52
53
17
6
19
33
14
44
17
33
34
35
1
70
68
69
67
54
56
55
24
24
28
29
39
31
14
14
15
15
18
25
7
29
46
30
35
34
34
35
42
42
42
19
6
46
20
57
1
67
16
35
1
17
39
39
17
68
70
53
55
55
44

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

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

Plavání batolat u Milosrdných bratří
Rehabilitační bazén
pro děti od 1 do 2,5 let
teplota vody 32 °C
Další možnosti:
tř. Generála Píky 11
Kraví hora
ul. Rašínova

tel. 604 344 219
www.plavacci.com

Poctivý obchod s nemovitostmi

Byt Brno – centrum

Byt Brno – centrum

-

- cihlový byt 3+1 s vyššími
stropy v OV
- komora, sklep, balkon
- neprůchozí pokoje

luxusní mezonetový byt 4+kk v OV
celková výměra 124 m2
klimatizace, galerie, terasa
cena včetně provize

6 490 000 Kč

3 490 000 Kč
RSBt 8309

RSBt/4729/10

Byty Brno – Zábrdovice
- cihlové byty a studia
1+kk – 3+1 v OV
- dům po kompletní rekonstrukci
- ihned k nastěhování

od 1 649 000 Kč
RSBt 7397

Pro naše klienty hledáme byty
všech typů a velikostí v Brně
Nabídněte nám Vaši nemovitost právě teď !

Prodáme rychle a bezpečně!!
Mgr. Romana Dokonalová
Specialista na nábor bytů
romana.dokonalova@realspektrum.cz

Volejte zdarma 800 800 099 www.realspektrum.cz
16
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Inzerce
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Versace
Bright Crystal

Cerruti 1881
Pour Femme

toaletní voda
pro ženy

toaletní voda
pro ženy

90 ml

100 ml

1040 Kč

850 Kč

Hugo Boss
No.6

Lacoste Essential
toaletní voda
pro muže

toaletní voda
pro muže

100 ml

125 ml

950 Kč

1090 Kč

OSOBNÍ ODBĚR V BRNĚ NA ŠUMAVSKÉ 15
Slevy pro všechny
Expresní doprava po celé ČR zdarma
Rádi vám poradíme s výběrem parfému

VOLEJTE ZDARMA

800 502 602

SLEVA

Ke každému
nákupu dárek
dle vlastního
výběru

^^^WHYM\TZJa

Při jakékoli objednávce na www.parfums.cz zadejte kód „brno100“
(uvádějte bez uvozovek) a získáte slevu 100 Kč na libovolný produkt.
Platnost kupónu končí 31. 5. 2010. Slevu není možno uplatnit na zboží v akci nebo ve výprodeji.
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Inzerce

Příjem inzerce do zpravodajů

Lékárna na Josefské

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

Josefská 16, 602 00 Brno
Tel. 542 213 793, 542 213 804
Lékárna SFINX

Hrnčířská 6, 602 00 Brno
Tel. 541 233 538
www.zdravialeky.cz

Vážení zákazníci,
v samém centru města a v nákupní galerii Sfinx nabízíme veškerý sortiment léků na předpis i bez předpisu, nejrůznější
doplňky výživy a vitamíny pro Vaše zdraví, kvalitní kosmetiku (Vichy, La Roche, Bioderma, Avene,...), další zdravotnické
zboží (tonometry, lékárničky, obuv Scholl, apod.). S naší věrnostní kartou se Vám z každého nákupu (i při odběru léků na
předpis hrazených zdravotní pojišťovnou) přičítají na Vaše bonusové konto peníze, které můžete využít na další nákup.

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz
GENERÁLNÍ AGENTURA
Kotlářská 32, 602 00 BRNO

Prezentace – lékárna Sfinx:
13. 5. čtv 10–16 hod. prezentace švýcarské kosmetiky HerbPharma (např. Botoceutical, Collagenceutical,
přípravky Aloe Vera a Aurecon), ochutnávka Aloe Vera juice, sleva při nákupu 10 % + dárek
Široké porolio pojistných produktů
pokrývající všechny segmenty českého
trhu pojištění osob a majetku,
fyzických i právnických osob.

Akce – vakcíny proti klíšťové encefalitidě:

FSME 0,25 i 0,5 exp. 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536,– . . . . .490,–
FSME 0,25, exp. 30.6. 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .490,– . . . . .290,–

TENISOVÉ
KURTY
• klidné prostředí
nedaleko centra
• tři kvalitní antukové kurty
a moderní zázemí

denny
SPORT
& RELAX

Příměstský
letní
tábor pro d
ěti

Angličtina
& Sport
červenec 2

www.denny-sport.cz

010

SKŘIVANOVA 12a, BRNO
tel.: 607242700

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
18
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Kvalita, Respekt, Serióznost,
Partnerství, Pružnost.
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Sport

Rekreační běžci i ligoví sportovci si společně zaběhnou štafetu
Už 18. ročník Veletržního běhu
Brnem, který navazuje na slavnou tradici Běhu Brnem, zve
všechny sportovce do centra
Brna v sobotu 22. května.
Veletržní běh Brnem se skládá
z několika závodů pro registrované
i rekreační běžce.Veřejnost si může
zaběhnout 2km trať městem s hráči
12 brněnských ligových klubů
a s olympioniky. Start je ve 14.00
hodin z náměstí Svobody.
„Celá akce je unikátní hlavně tím,
že se zde sejde
v rámci štafety
12 klubů různých sportů. Nic

obdobného se nikde jinde v republice nekoná. Díky tomu se lidé
dozví, že máme v Brně třeba klub
amerického fotbalu nebo futsalu,“
představil závod jeho ředitel Milan
Krška ze Sportovního klubu SK
Špilberk Brno.
Po již zmíněné štafetě čtyřčlenných
ligových hráčů nazvané RUNNING
STARS se také na startovní čáru
nově postaví štafety brněnských
středních a vysokých škol.Vyvrcholením sportovního dne bude hlavní
závod mužů a žen na 10 km.
Záštitu nad závodem převzal také
starosta MČ Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka.
I

(red)

Michaela Philippi zvítězila v soutěži Tradiční soutěž v TeamGymu
plavců s tělesným postižením
Pravidelná soutěž v TeamGy90. let v zemích severní Evropy,
mu, nazvaná Brněnský pohár,
se letos uskuteční 5. června.
Gymnastická družstva mezi
sebou bojují při hudbě ve třech
disciplínách – pohybové skladbě, akrobacii a trampolíně. Jako
každoročně soutěž pořádá Klub
sportovní gymnastiky Moravská
Slavia Brno.
TeamGym vznikl počátkem

Třináctiletá Míša Philippi letošní rok odstartovala umístěním
na prvním místě na závodě
Pohárek 2010, který proběhl
27. března v Sokolově.
Plavkyně, která celoročně trénuje
v Kontaktu bB ve Sportovním a
rekreačním areálu na Kraví hoře
pod vedením trenérky Jany
Nastoupilové, v závodech sklízí
jeden úspěch za druhým. V roce
2009 se stala vítězkou v kategorii
žáci v celém ročníku Českého
poháru.
„Míša se zlepšuje závod od závodu, na Pohárku však všem vyrazila dech svým zlepšením na 400
metrů volný způsob, kdy posunula
svoje osobní maximum o celou

kde je dodnes tradičním sportem. Družstva jsou tvořena šesti
až dvanácti závodníky v kategoriích ženy, muži nebo mix. Tato
gymnastická soutěž je divácky
velice atraktivní, proto jsou všichni zváni na Moravskou Slavii,
na Vídeňské 9. Časové upřesnění bude zveřejněno na
www.gym.morenda.com.
I

(red)

minutu,“ řekla Jana Nastoupilová.
A dodává, že díky Nadaci O2, která umožnila účast na závodě
v hojném počtu, mohlo na západ
republiky letos vyrazit celkem dvacet sedm brněnských plavců, kteří devětatřicetkrát posunuli svoje
plavecká maxima.
„Zájemce, kteří chtějí být s námi
u toho, jak se z neplavců stávají
plavci a z plavců medailisté, rádi
přivítáme v roli dobrovolníků. Pět
lekcí školení mohou absolvovat
v květnu vždy v úterý od 20.30 do
21.30 hodin v bazénu ZŠ Arménská,“ dodala Marta Vojáčková
z Kontaktu bB. Více informací na
774 581 334 nebo nastoupilova@kontaktbb.cz.
I

(red)

19
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2010

Letní tábory

Tábory s Lipkou Středisko volného času Lužánky: na sto táborů
Děti si mohou vybrat z několika
příměstských táborů s environmentální tématikou.
Lipka a její pracoviště Rozmarýnek pořádají v průběhu prázdnin
několik příměstských a pobytových táborů.
Tábory se většinou týkají přírodovědy, zoologie a chovatelství,
ale i keramiky a angličtiny. Programy jsou většinou připraveny
každý den od 7.30 do 17.00
hodin. Přihlášky a záloha se platí
do konce května. V ceně zajištěno
stravování po celý den. Více na
martin.srom@lipka.cz nebo na
tel. 541 220 208.
I

(red)

Středisko volného času Lužánky připravilo na prázdniny 40
letních táborů, které jsou určeny dětem, mládeži i rodičům
s dětmi.
Ti, kteří chtějí zůstat v Brně, si
mohou vybrat z 96 příměstských
táborů, které budou probíhat na
všech pobočkách SVČ Lužánky
nebo v okolí Brna. Na pobočce
Lidická se chystá 27 příměstských
táborů nejrůznějších zaměření.
Unikátní příměstský tábor Cirkus
LeGrando bude koncipován jako
cirkusový trénink, zakončený vždy
poslední den v pátek představením v 16.00 hodin. Dítě bude mít
možnost si první dopoledne

vyzkoušet všechny nabízené disciplíny (žonglování, jízdu na jednokolce, fakírská umění, akrobacii
na visuté hrazdě, přízemní akrobacii, balancování na koulích, kou-

Zážitkové akce hnutí Brontosaurus Léto s Dromem
Hnutí Brontosaurus letos nabízí více než 40 prázdninových
táborů a kurzů pro mladé lidi
s nevšedními tématy i prací
spojenou s ochranou přírody
nebo památek.
Tábory se konají po celé České
republice i v zahraničí, jsou určeny hlavně lidem od 15 let, některé
jsou určeny i pro děti nebo rodiče
s dětmi.
„Na táborech se účastníci naučí
spoustu dovedností, od stavby

přírodního domu přes práci na
stezkách či ve skanzenu, opravy
hradů až po tradiční ruční kosení
luk. V různých dílnách si mohou
zkusit stará řemesla, literární tvorbu, divadlo apod.,“ představila
tábory koordinátorka programu
Prázdniny s Brontosaurem Eva
Štefková.
Přehled všech letních akcí na
www.prazdniny.brontosaurus.cz.
I

(red)

Děti ze sociálně vyloučených
lokalit mohou strávit prázdniny
s Dromem.
V červenci nebo srpnu se bude
konat 14denní příměstský tábor,
který je součástí Nízkoprahového
zařízení Drom, jehož cílem je
poskytovat sociální služby dětem
a mládeži v obtížné životní situaci.
Pro děti bude připravený program,
který bude zdarma. Podrobnosti
na www.drom.cz.
I
(red)

Tábor se Zálesákem pro nováčky i zkušené
Zálesácké tábořiště Komáří
Paseka v jižních Čechách láká
zkušené i začínající zálesáky
na výcvikový tábor.

Čtrnáctidenní tábor je určen
nejen pro zálesáky v zelené (10
až 14 let) a černé (15 až 17 let)
věkové kategorii, ale i zájemce
z řad veřejnosti.
Děti na táboře
čeká opravdový svět zálesáků, příroda,
dobrodružství,
akce,
adrenalin, hry,
sebeobrana,
bojovky, opičárna, spousta
nových
kamarádů
a zkušeností

20
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2010

starších náčelníků. Cena tábora
je 1 700 Kč, přihlášky nutno
podat nejpozději do pátku 16.
července.
Komáří Paseka sídlí nedaleko
vsi Mutyněves u obce Blažejov
v blízkosti jihočeského města
Jindřichův Hradec.
Tábor je situován na louce
u velikého rybníka v přírodě
České Kanady. Ubytování je
zajištěno ve stanech s podsadami na pódiích.
Letní tábory jsou vyvrcholením
každoroční zálesácké činnosti
střediska.
Více na tel. 774 482 901 nebo na
www.326.cz/tabor.
I
(red)

zelnictví, klauniku, chůzi po laně
a další), z těchto disciplín si vybere
dvě, které bude trénovat po zbytek
týdne. Více na www.luzanky.cz.
I
(red)

Letní tábory
Lipka – pracoviště Lipová
Letní příměstský turistický tábor
(12.–16. 7.)
Lipka – pracoviště Rozmarýnek
Vítání prázdnin aneb tajemství proutěného košíku (1.–3. 7.)
Pat a Mat (7.–9. 7.)
Expedice Eko (12.–18. 7.)
Vzhůru do oblak (5. 7.–1. 8.)
Ptakopysk (2.–6. 8.)
Lipka – pracoviště Rychta
Expedice Podpaprč 2010
(31. 7.–7. 8.)
Lužánky – SVČ Lidická
Papája 1 – putování za exotickými rostlinami (1.–2. 7.)
Kouzelné tvoření I (1.–2. 7.)
Příměstský tábor V DIVADLE
(7.–9. 7.)
Papája 2 (7.–9. 7.)
Kouzelné tvoření II (7.–9. 7.)
Příměstský tábor V DIVADLE
(12.–16. 7.)
Papája 3 (12.–16. 7.)
Letní PT pro chovatele I (12.–16. 7.)
Orientální tanec (12.–16. 7.)
Unikátní příměstský tábor Cirkus LeGrando (12.–16. 7.)
Papája 4 (19.–23. 7.)
Výtvarné setkání (19.–23. 7.)
Unikátní příměstský tábor Cirkus LeGrando (19.–23. 7.)
Krajina pro šest smyslů (26.–30. 7.)
Koumáci (26.–30. 7.)
Papája 5 (9.–13. 8.)
Letní PT pro chovatele II (9.–13. 8.)
PRVNÍ PRÁZDNINY (9.–13. 8.)
Papája 6 (16.–20. 8.)
Tábor cestovatelů I. (16.–20. 8.)
Letní PT pro chovatele III (16.–20. 8.)
Papája 7 (23.–27. 8.)

Letní tábory

S Domem dětí a mládeže Junior na tábor do Čech i do zahraničí
Dům dětí a mládeže Junior
a jeho pobočka Paleta zvou na
pobytové i příměstské tábory.
Už do června si mohou rodiče a děti
vybírat z pestré nabídky táboru DDM
Junior.Ti, kteří se rádi koupou v moři,
mohou zvolit dovolenou v Chorvatsku, na které bude pro děti připravena celotáborová hra, zatímco
maminky mohou využívat volno pro
cvičení. Pro děti budou navíc připraveny rukodělné činnosti, výlety, celotáborová hra. Ubytování je zajištěno
ve stanech s pevnými postelemi
a dvěma ložnicemi. Horliví čtenáři
Harryho Pottera mohou zase zvolit
tábor ve stanech s podsadou
v Sebranicích u Litomyšle, milovníky
tance pak možná přiláká tábor

s výukou aerobiku a hip-hopu, který
je vhodný i pro úplné začátečníky.
Na programu bude aerobik, step
aerobik, hip-hop, plavání, turistika,
soutěže a hry.V Bolešíně u Olešnice
je pro děti připraven výtvarný tábor
s rukodělným tvořením s tématem
přírodních živlů. Modeláři a malí vědci si z nabídky táborů Junior také
vyberou. Na Letním táboře vědy
a techniky se bude hrát celotáborová
hra inspirovaná životem Keltů. Příměstské tábory budou probíhat na
hlavním pracovišti Junior a v pobočče Paleta. Bližší informace a přihlášky v informačním centru DDM Junior
Brno, Dornych 2, tel.: 543 211 599,
608 964 695, info@junior.cz, nebo
ke stažení na www.junior.cz.
I
(red)

Tenis a koupání Do stanů a týpí

Na Divoký západ

TJ KRAVÍ HORA BRNO zve na
tenisové prázdniny.

22. středisko Junáka vyrazí do
Jindřichova Hradce.

13. PS S.T.O. Pavučina zve na
19denní western – tábor.

Z několika prázdninových termínů
si mohou vybrat zájemci o tenisový tábor.
Na programu bude každodenní
výuka tenisu zaměřená na osvojení tenisové techniky a speciálních pohybových dovedností. Pro
zpestření sportovního programu
budou sloužit výtvarné a keramické dílny nebo také možnost využití koupaliště. V ceně je zahrnutý
oběd.
Více informací o termínech,
cenách a přihláškách na dostalmarek@centrum.cz nebo na čísle
604 245 748.

Od 4. do 24. července se bude
konat v Lásenicích poblíž jihočeského města Jindřichův Hradec tábor pro kluky ve věku od 7
do 13 let.
Jedná se o skautský tábor v přírodním stylu s dvacetiletou tradicí.
Táborníky čeká spaní ve stanech
a týpí, celotáborová hra, turistika
a kola.
Děti si tábor samy postaví a na
jeho konci stany a týpí zbourají.
Letní tábor je vyvrcholením celoroční činnosti střediska, které se
skládá ze tří oddílů pro chlapce.
Více info www.vlcata.org.

Tábor nabízí jedinečnou možnost
společného pobytu pro děti ve
věku od 6 do 15 let.
Pro starší děti je určen první běh
tohoto tábora (26. 7.–13. 8.),
mladším ten druhý, kratší (jen do
4. 8.).
Program na obou bězích se nese
ve znamení celotáborové hry
s atraktivním námětem Divokého
západu. Děti prožijí situace, které
znají z dobrodružných filmů. Stanou se průkopníky civilizace
v Severní Americe, potkají indiány.
Více na www.sto-pavucina.cz.

I

I

I

(red)

(red)

Pobyty pro rodiče s dětmi na
jaře i v létě s Barevným světem
Občanské sdružení Barevné
prázdniny pořádá letní tábory
v Bílých Karpatech.
„Pro rodiče s dětmi jsme přichystali stále populárnější pobyty
s programem pro děti, které se
uskuteční v překrásné přírodě
Bílých Karpat, v luxusním hotelu
Kopánky. Program nabízíme
dětem od 1 do 3 let a také od 4
let výše,“ uvedl jednatel sdružení

PhDr.Jan Dudek. Pro děti a mládež od 5 do 17 let je od začátku
srpna připraven tábor s možností
zaměření na sportovní, výtvarnou, minitaneční či taneční činnost. Účastníky čeká také celopobytová hra. Přihlášky na tyto
akce a bližší informace o činnosti
o.s. Barevné prázdniny je možné
získat na webových stránkách
www.barevneprazdniny.cz.
I

(red)

(red)

Poznávání světa
zvířat a rostlin
Občanské sdružení Rezekvítek
organizuje v létě dva příměstské tábory.
Děti čekají dobrodružné cesty do
přírody. „Po stopách Minehavy“
se účastníci vydají 19.–23. července a „Za sedmi divy světa“
poputují 23.–27. srpna. Program
je zajištěn denně od 9.00 do 17.00
hodin.
Více info na www.rezekvitek.cz.
I

Letní tábory
Tábor cestovatelů II. (23.–27. 8.)
Příměstský tábor V DIVADLE
(23.–27. 8.)
Letní PT pro chovatele IV (23.–27. 8.)
Lví král (23.–27. 8.)
Barevný konec léta (23.–27. 8.)
Jachting s větrem o závod
(23.–27. 8.)
Hnutí Brontosaurus
Ekodům (5.–18. 7.)
Hic sunt leones (14.–24. 7.)
Carpe Diem (23. 7.–3. 8.)
Český Banát aneb Cestou k lidem
2010 (7.–22. 8.)
Tajuplný ostrov – pro rodiče s dětmi
(15.–21. 8.)
Zálesák
Letní tábor Komáří Paseka (1.–15. 8.)
DDM Junior
Tábor rodičů s dětmi u moře s aerobikem (11.–20. 6.)
Stanový tábor „Tajemství druidova
kotlíku“ (10.–24. 7.)
Týden s aerobikem a hip-hopem
(10.–17. 7.)
Stanový tábor „Harry Potter“
(10.–17. 7.)
Výtvarně – rukodělný tábor
(10.–17. 7.)
Soustředění modelářů a robotiky
(10.–17. 7.)
Cesta kolem světa (12.–16. 7.)
Prázdniny na Paletě (2.–6. 8.)
Prázdniny jsou príma (23.–27. 8.)
Barevné prázdniny
Pobyt pro rodiče s dětmi (10.–17. 7.,
17.–24. 7., 24.–31. 7.)
Pobyt pro děti od 5 do 17 let (2.–11. 8.)
Rezekvítek
Po stopách Minehavy (19.–23. 7.)
Za sedmi divy světa (23.–27. 8.)

(red)
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Naše školy

Základní škola na 28. října otevřela centrum předškolní výchovy
Ve středu 7. dubna u příležitosti
oslav Mezinárodního dne Romů
bylo slavnostně otevřeno centrum předškolní výchovy.
ZŠ a MŠ nám. 28. října zřídila
novou přípravnou třídu, která byla
vymyšlena a upravena díky finanční pomoci zřizovatele, kterým je radnice městské části
Brno-střed. Slavnostního otevření
se zúčastnil také starosta
Mgr. Libor Šťástka. Cílem přípravné třídy je systematicky
připravovat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí k bez-

problémovému začlenění do
vzdělávacího procesu a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní
docházce, které by mohly ohrozit
průběh jejich dalšího vzdělávání.
Centrum předškolní výchovy propojuje předškolní a základní vzdělání se speciálními vzdělávacími
potřebami. První přípravná třída
školy byla zřízena v roce 1994 na
ulici Bratislavská 58 jako součást
ZŠ Stará 13/15.
I (red)

Bývalí a současní učitelé se setkali při oslavách školy na Křenové
První akcí v rámci oslav 100. výročí školy bylo přátelské setkání
pedagogů, kteří nejen společně
zavzpomínali, ale oslavili také svůj
svátek, Den učitelů.
Po zahajovacím proslovu ředitele
Tulky pokračoval připravený kulturní program v tělocvičně školy. Představili se žáci prvního stupně se
svým pěveckým sborem pod vedením paní učitelky Mikové, chlapci
a děvčata se svými tanečky a školní
kapela Bongáči složená z žáků druhého stupně. Závěr kulturního programu patřil pěveckému vystoupení současného pedagogického
sboru. Po něm již následovala organizovaná prohlídka školy, při které
si mohl každý z hostů prohlédnout

nejen své minulé pracovní místo,
ale také současné učebny, odborné
pracovny a vybavení, které mohou
žáci používat při každodenní výuce.
V rámci zapojení do OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost v projektu Amen sikhľuvas pre dživipen
a dalších obdobných projektů mají
žáci možnost lepšího a účelnějšího
vzdělávání. Prohlídka končila na
školní střeše nádherným výhledem
na panoráma města Brna, kde
hlavní dominanty tvoří katedrála sv.
Petra a Pavla s hradem Špilberk.
Potom se všichni přemístili do školní jídelny. Zde při malém občerstvení, které připravili současní učitelé
pro své vzácné hosty, si vzájemně
povykládali o tom, jak se učilo na
Křenové dříve a jak je tomu nyní.

S příjemnými zážitky a pocity
úspěšné akce se všichni rozloučili
a těší se na další akce v rámci oslav

100. výročí vzniku školy na Křenové
ulici.
I
Mgr. Petr Kapounek

Dění na ZŠ Horní Kalousi ušatí navštívili školku na Skořepce
Dne 22. dubna škola již tradičně
oslavila Den Země.
Na prvním stupni si děti zahrály
celou řadu ekologických her. Učitelé pro ně připravili malou ZOO
v učebně přírodopisu. Žáci druhého stupně provedli sběr tříděného odpadu v okolí školy, zasadili třídní stromky a vypravili se ke
studánce Čertík. Žáci osmých
a devátých ročníků se 10. května
vydali do polské Osvětimi. Koncem května stráví děti více než
týden plný koupání v Zaostrogu
na Makarské riviéře, sportovních
soutěží, her i výletů pod dohledem
zkušených pedagogů a odborného zdravotnického personálu.
I
(red)

Děti i učitele z mateřské školky
na Skořepce čekalo letos příjemné překvapení. Na školní
zahradě se znenadání objevili
kalousi ušatí.
Mateřská škola se nachází blízko
Hlavního vlakového nádraží. Je
obklopena frekventovanými ulicemi Křenová, Vlhká, Koliště.
Uprostřed této zóny má v pronájmu školní zahradu. „Letos se na
zahradě objevili kalousi ušatí, pro
nás nepochopitelný úkaz. Abychom přiblížili dětem život těchto
ptáků, využili jsme nabídku městské části Brno-střed, která podporuje „Výukové ekologické pro-

22
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2010

gramy pro školy“ prostřednictvím
záchranné stanice pro dravé ptáky v Rajhradě,“ vysvětlila ředitelka školy Jana Staňková.
Děti se v mateřské škole dozvěděly o životě dravců a sov, z nichž
sokola a sovu pálenou mohly
nejen přímo pozorovat, ale také
si sovu pohladit po bříšku.
„Pan Jaroslav Sedláček ze
záchranné stanice zaujal děti
nejen svým programem, ale
i svým poutavým vyprávěním,
v kterém se děti např. dozvěděly,
že městská část Brno-střed si
adoptovala orlici Sáru,“ dodala
Staňková.
I
(red)

Naše školy

Děti na základní škole Kotlářská oslavily Mezinárodní den zdraví
Slunečné počasí konečně vítězí
nad zimními chmurami. A jak si
udržet slunce v duši co nejdéle?
Že by zdravým životním stylem?
Rozhodně nic nepokazíme, když
si občas připomeneme, jak udržovat nejen naše tělesné schránky, ale i duševní zdraví v té správné kondici. My ze Zdravé školy ZŠ
Kotlářská to víme a využijeme
každé příležitosti k tomu, abychom si zdravou životosprávu připomněli. Mezinárodní Den zdraví
– 7. dubna – k tomu byla nejlepší
příležitost.
Jak si zvednout hned po ránu
náladu? Přece správným rozehřátím. Když nám k tomu zazpívá
duo Voskovec a Werich jejich Holduj tanci, pohybu, je o správné
naladění postaráno. Všechny děti
se zhluboka nadechly a rozcvič-

kou nabraly energii na dopolední
bloky aktivit zaměřených na zdraví tělesné i duševní.
Žáci z šestých tříd si připravili pro
své mladší spolužáky z prvního
stupně přednášky na téma zdravá
strava a prevence návykových
látek. Vyzkoušeli si na chvíli, jaké
to je, předávat své vědomosti
ostatním.
Ovšem, pokud se tak dlouho soustředíme, potřebujeme také
načerpat energii. Zdravé jídlo ke
svačince si třídy připravovaly
samy. Ať už to byl zeleninový salát
v prvních, druhých a třetích třídách, nebo ovocný ve čtvrtých,
nebo zdravý sandwich.
Posilněny na těle i na duchu se
děti z prvního stupně pustily do
sportovních aktivit. Prvňáčci se
protáhli u blasbalu, druháci v lesoparku, třeťáci v botanické zahra-

dě, čtvrté třídy změřily své síly ve
vybíjené a páťáci pilovali obratnost na dětském hřišti i mezi fotbalovými brankami. Šesťáci se po
vynaloženém úsilí při výuce mladších dětí odreagovali v ročníkovém turnaji míčových her.
Žáky ze sedmých, osmých
a devátých tříd čekalo vážnější
téma. Film Katka dokumentaristky Heleny Třeštíkové. „Autenticky
zachycený příběh zápasu s drogou je pro žáky poutavý a přesvědčivý. Někdy možná víc než
odborné přednášky o škodlivosti
a nebezpečí drog, jež jsou ovšem
také důležité,“ říká sama režisérka. Spolu se svými učiteli třídy ještě dlouho po promítání filmu diskutovaly a zpracovávaly své
dojmy pomocí metodických materiálů. A ve školní jídelně? Čekal
nás výborný oběd a ochutnávka

zdravých biopotravin, které pro
děti zajistila vedoucí školní jídelny
paní Machálková. Pochutnali
jsme si. Není ztrátou času chvíle,
kterou věnujeme svému zdraví.
Žáci ze Základní školy Kotlářská
to ví. A vy?
I
Kamila Tachovská
Miloslava Schwabová

Křídlovická pořádá přijímací zkoušky do matematických tříd
Přijímací zkoušky do matematických tříd proběhnou ve
čtvrtek 27. května v 8.30 hodin
v budově druhého stupně.
ZŠ Křídlovická nabízí žákům
budoucích 6. ročníků specializovaný učební program ve třídách
s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů
a informatiky. Matematika má od
6. ročníku vyšší časovou dotaci
než v běžných třídách. Ve vyšších ročnících se rozšiřuje

i učivo informatiky, fyziky a chemie. Kromě učiva vymezeného
osnovami rozvíjíme logické
myšlení, prostorovou představivost, paměť a schopnost abstrakce. Řešíme netradiční
úlohy a příklady z různých matematických soutěží (matematická olympiáda, Pythagoriáda,
Pikomat, Klokan, Technoplaneta). V přírodovědných předmětech zařazujeme praktická
cvičení, laboratorní práce a experimenty.

Žáci těchto tříd se pravidelně
účastní matematických soustředění, která jsou zaměřena na
využití matematiky v praxi a zábavnou formu matematiky.
Zájem žáků o studium, vyšší náročnost a zdravá konkurence je
zárukou velmi dobrých vzdělávacích výsledků.
Potvrzuje to umístění našich
žáků v soutěžích a olympiádách
v rámci města a regionu a také
úspěšnost v přijímacím řízení ke
studiu na gymnáziích a ostat-

ních středních školách. Bližší informace získáte na webu
www.zskridlovicka.cz.
I

RNDr. Jarmila Bavlnková,
zástupkyně ředitele

Školy na Brně-střed

S uměleckou školou na koncert, výstavu nebo na představení o bizonovi
Základní umělecká škola Františka Jílka připravila několik
hudebních a výtvarných akcí.
Dne 18. května se v 18.00 hodin
uskuteční Absolventský koncert
v Křišťálovém sále Staré radnice.
Také se můžete přijít podívat do
Staré pekárny na Štefánikovu ulici, kde bude od 19. května probíhat výstava Akční malba III. žáků
od 15 do 20 let. Zahájení výstavy
bude v 19.30 hodin a bude spo-

jeno s koncertem kapely Nuck
Chorris Gang - 100% Karate.
Další akcí naší školy je vystoupení BB bandu v nákupním centru
Olympia, kde bude 21. května hrát
u příležitosti otevření Dětského
zábavního parku. Začátek je plánován na 17.00. BB band se ukáže také 24. května v předním jazzovém klubu Music bar Metro na
Poštovské ulici, jako předkapela
Big bandu ze ZUŠ Smetanova.
Začátek ve 20.00 hodin. Na měsíc

květen škola také chystá Varhanní
koncert, který proběhne 27. května od 19.00 v Chrámě sv. Augustina v Masarykově čtvrti.
Žáci smyčcového souboru chystají pod vedením Evy Rohleder
40minutové představení pod
názvem „Přátelé chlupatého bizona“ pro děti z mateřských
a základních škol. Vstupenky na
představení pro mateřské školy
a 1. třídy základních škol 19. května v 9.00 nebo 10.30 hodin v kino-

sále ZŠ Svážná 9, a 25. května
v 9.00 nebo 10.30 hodin v sále
Milosrdných bratří, Vídeňská 7, je
možné objednat na e-mail: vojtkova.hana@seznam.cz. Představení pro veřejnost s volným vstupem a doprovodným programem
pro děti i rodiče bude během Noci
kostelů 28. května v 19.00 hodin
v sále Milosrdných bratří a také
3. června odpoledne na nám. Svobody.
I
(red)
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Akce radnice
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Akce radnice
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Rozhovor

Monika Bagárová: u nás doma jsou muzikanti úplně všichni
Finalistka soutěže Česko-Slovenská Superstar žije v Brně,
těší se na střední školu a natáčí
své první CD.

Je pravda, že váš talent už
před SuperStar objevila
Ida Kelarová?
Ida Kelarová mě pozvala v roce
2004 na svůj festival Gypsy Celebration, kde jsem hrála se svojí
jazzovou kapelou. Nemyslím, že
mě objevila, celé to bylo akorát
víc medializované. Hrávala jsem
už i předtím. Potom jsem se
dostala jako host do pořadu Noc
s Andělem.

Jak dlouho teda hrajete?
Už od svých devíti let. To jsem si
založila kapelu s brněnskými
muzikanty. Její složení se ale
pořád mění.

Pocházíte z romské rodiny.
Je to klišé, když se říká, že
všichni Romové jsou
muzikanti?
Hodně Romů má na muziku talent
a má k ní vztah od dětství. U nás
doma jsou muzikanti úplně všichni. Taťkova sestra hraje na bicí,
děda má cimbálovou kapelu...

Byla to právě vaše rodina,
kdo vás do soutěže
SuperStar přihlásil?
Úplně první nápad to byl můj.
Pořád jsem se na soutěž dívala
v televizi a přála jsem si takhle
někdy vystoupit. Musela jsem ale
počkat, až mi bude 15 let. Rodiče
mě v tom podpořili.

Jaká atmosféra panovala
mezi soutěžícími
a porotci?
Všichni jsme si navzájem drželi
palce, nebyla tam nějaká rivalita.
Opravdu jsme byli kamarádi.

Jak dlouho to celé vlastně
trvalo?
Asi čtyři měsíce. Za tu dobu jsem
byla doma jen dvakrát. Pořád
jsme měli nějaký program. Museli
jsme taky chodit do posilovny.
Moc jsem v té době nejedla, tak
mě do toho museli nutit (smích).

Zvládala jste u toho
školu?

Se školou to byl trošku problém,
neměla jsem na ni mnoho času.
Naši mně nejprve vozili listy, které
jsem měla vyplňovat a ani to jsem
nestíhala, a tak jsem musela vše
potom dohánět.

Soutěž jste nakonec
nevyhrála, i když jste byla
velkým favoritem. Byla
jste z toho překvapená?
Vůbec ne. Potěšilo mě celkové
umístění a že mně diváci posílali
hlasy, za to jim mockrát děkuji.
Nečekala jsem, že se dostanu
takhle daleko, z toho jsem byla
překvapená.

Pro patnáctiletou dívku to
byla určitě velká
zkušenost. Co jste na
soutěži vnímala
negativně?
Že jsme si nemohli vybírat písničky. A taky to, že jsem musela
vydržet dlouho bez rodiny. Pořád
jsme jezdili mezi Českem a Slovenskem, nebyl čas ani na telefonování. Diváci vůbec neví, co
všechno jsme museli za ten týden
zvládnout. Kromě nacvičování
písniček to byly autogramiády,
společenské akce, kostýmové
zkoušky...

Média vás hodně staví do
role jazzové a soulové
zpěvačky. Koncertujete
s jazzovým kvartetem,
chcete jít dál touto
cestou?
Ano koncertuji. Jazzu se nadále
věnuji, pak taky připravuji R&B
projekt s živou kapelou a spolupráce s různými inteprety.

O většině finalistů
SuperStar se po nějaké
době přestane mluvit,
nebojíte se toho?
Už od začátku jsem věděla, co to
obnáší. Je to na každém z nás,
jak budeme dále pokračovat
a jaké lidi kolem sebe budeme
mít. Obava tam určitě je, ale nijak
nad tím nepřemýšlím.

Jaké interprety ráda
posloucháte?
Z každého hudebního stylu někoho jiného, ale v současné době
hodně poslouchám americkou
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Profil
soulovou a R&B zpěvačku, která
se jmenuje India Arie.

Monika Bagárová se narodila
5. července 1994 v Brně.
Vyrůstala v muzikantském prostředí. Už v devíti letech si založila vlastní kapelu, s kterou
koncertuje dodnes, i když se
mění její složení. V roce 2004
si ji vybrala Ida Kelarová na festival Gypsy Celebration jako
objev roku, poté s ní byla
pozvána jako host do televizního pořadu Noc s Andělem.
V roce 2009 se zúčastnila soutěže Česko-Slovenská SuperStar, kde se umístila na pátém
místě. Monika zpívá hlavně
anglicky, ale i romsky.

A co plány do budoucna?
Chystám se natočit vlastní CD.
Mám producenta, který mi píše
texty. Nic víc ale zatím prozrazovat
nechci. Pokud jde o školu, jsem
přijatá na střední školu uměleckomanažerskou. Pak bych taky
ráda šla na vysokou.

Pocházíte z Brna, jaký
vztah máte k městu?
Brno je krásné město, jelikož jsem
se tu narodila, cítím se tu nejlépe.

Jako zpěvačka byste víc
příležitostí měla v Praze.
Pokud se to dál bude s mojí hudbou vyvíjet dobře, protože teď to
je na dobré cestě, přemýšleli jsme
s mamkou, taťkou a sestrou, že
bychom se přestěhovali do Prahy.
Ale to už hodně předbíhám...

Čemu se kromě zpívání
věnujete ve volném čase?
Ve volném čase doháním školu,
jak se dá (smích).
I

(red)
Foto archiv zpěvačky

Kultura

Divadelní svět Brno: největší festival svého druhu v Evropě

Mezinárodní divadelní festival se
divákům poprvé představí
v Brně ve dnech 11.–19. června.
Kromě již tradiční Noci kejklířů
nabídne plejádu nejzajímavějších

domácích a zahraničních inscenací pod širým nebem i na jevištích
brněnských divadel. Program
doplní koncerty, výstavy, dětské
dílny, pouliční slavnosti a workshopy. Hrát se bude na Špilberku

i pod Špilberkem, na Hlídce, na
Alžbětinské scéně DHNP, na Staré
radnici. Festivalové dění zahájí
v pátek bohatý pouliční program
a Noc kejklířů, ukončí ho za týden
v sobotu velkolepá soutěžní přehlídka Slavnost masek. „Pouze
první den dostanou domácí divadla
příležitost, aby ukázala svůj repertoár,“ představila festival jeho ředitelka Sylvie Pospíšilová. Další festivalové dny totiž budou po celém
centru města hrát svá představení
zahraniční soubory. „Celkem se
v Brně odehraje nad sto představení. Oslovili jsme na tři desítky
hostujících souborů, ti nejvzdálenější přijedou z Chile a Jižní Koreje.
Z těch evropských je nejvíce
zastoupené Polsko,“ doplnila
Pospíšilová. Festival společně
organizují brněnská divadla. „Každý ročník chceme Divadelní svět
věnovat jedné významné evropské

Národní divadlo zahájilo prodej předplatného
Národní divadlo Brno nabízí
do konce května předplatné na
sezónu 2010/ 2011.
Kromě klasického abonmá,
v němž si mohou diváci vybrat
z 22 předplatitelských skupin,
nabízí divadlo i prodej dvou
atraktivních a moderních karet.
Díky nim mohou věrní diváci získat velmi výrazné slevy na představení, premiéry a některá
vybraná představení hostujících

divadel a souborů či vybrané
mimořádné projekty. Jedná se o
„Kartu věrného diváka“ a „Kartu
Kdykoliv Kamkoliv“.
Karta věrného diváka vychází
vstříc zejména těm, kteří preferují
způsob častého navštěvování
všech tří scén Národního divadla
Brno – Mahenova divadla,
Janáčkova divadla a Divadla
Reduta. Spočívá v počtu zhlédnutých představení, to znamená,
že čím častěji divák navštěvuje

divadlo, tím získává stále vyšší
slevu.
Novinkou je Karta Kdykoliv Kamkoliv. Vychází v limitované edici
100 kusů a funguje jako volná
vstupenka pro jednu osobu na
všech 17 premiér v nadcházející
sezóně. Předprodej trvá do
31. května. Případný doprodej
volných míst proběhne od 1. do
25. června.
I

(red)

osobnosti. Letos jí bude Václav
Havel. V rámci festivalu bude na
slavnostním zahájení na Špilberku
12. června uvedena premiéra
Havlova textu Prase v režii Vladimíra Morávka,“ řekl k tematické linii
Petr Oslzlý, šéf Centra experimentálního divadla. Na premiéru se
Havel do Brna přijede podívat
osobně.
I
(red)
Foto Michal Růžička

Umělci otevřou
své ateliéry
Projekt Atelier open nabízí
milovníkům umění nahlédnutí do ateliérů brněnských umělců.
Občanské sdružení MAGMA
pořádá v pátek 21. května od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 22. května od 10.00 do
18.00 hodin šestý ročník otevřených ateliérů výtvarných
umělců z Brna a nejbližšího
okolí. Každý, kdo má zájem,
může v uvedené dny a uvedeném čase navštívit ateliér,
který si vybere. Adresy ateliérů budou od 10. května
k dispozici v Domě umění
města Brna, v Domě pánů
z Kunštátu, v Galerii ARS na
Veselé ulici, v TIC Brno a na
webových stránkách sdružení
www.galerie-magma.cz.
I

(red)

Festival Vocal Fest 2010: rozmanitost a tradice vokálních souborů
V Brně se ve dnech 19.–22. května uskuteční první ročník festivalu vokálních souborů Vocal
Fest Brno 2010.
V těchto dnech se představí tři
různorodá vokální tělesa, která
poukazují na rozmanitost vokální
tvorby a její tradici u nás. Festival
zahájí 19. května Mužské vokální
kvarteto QVOX na nádvoří Domu
pánů z Kunštátu v kavárně Trojka.
Členy pořádajícího souboru jsou
absolventi JAMU v Brně a AMU
v Praze. O den později 20. května
v zajímavém prostoru Fakulty
sociálních studií MU na Joštově
ulici vystoupí Pěvecký sbor Masa-

rykovy univerzity pod vedením
Michala Vajdy. Tento sbor složený
ze studentů všech fakult Masarykovy univerzity je progresivním
mladým souborem, který své kvality prokázal na mnoha zahraničních soutěžích.
Vyvrcholením festivalu bude
vystoupení Pěveckého sdružení
moravských učitelů 22. května
v Kostele Církve československé
husitské na Karáskově náměstí
v Brně-Židenicích. Tento sbor, který letos oslaví již 107 let své existence, je klenotem mezi hudebními tělesy nejen na Moravě. Přímo
pro tento mužský sbor skládaly
takové osobnosti české hudby,

jakými jsou Janáček nebo Martinů. Začátky koncertů vždy

v 19.30.Více na www.vocalfest.cz.
I
(red)
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Neziskovky

Děti ze sociálně vyloučených
lokalit dostanou šanci ve školách

Drom, romské středisko a Ratolest Brno zahájily 12. března
nový projekt Šanci dětem!
Je zaměřen na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně
vyloučených lokalit v návaznosti
na spolupráci se školami, které
v uvedených lokalitách působí.
Projekt potrvá 28 měsíců a počítá
se zapojením 280 dětí a dospívajících.
Šance dětem je určena především
dětem a mládeži žijícím v lokalitách

Brno-střed a Brno-sever. Hlavním
cílem je zvýšit šance převážně
romských dětí ve věku 3–18 let
z těchto lokalit na úspěšné zvládnutí povinné školní docházky, podpořit jejich motivaci k následnému
vzdělávání a nadále jim asistovat
až k úspěšnému absolvování studia. Pro děti v předškolním věku
bude realizován přípravný program, který jim má napomoci
k bezproblémovému vstupu na
základní školu. Děti na základní
škole budou moci využít doučování
a poradenství, zúčastnit se seberozvojových programů či aktivit
zaměřených na rozvoj počítačové
gramotnosti.Tento projekt je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.
I
(red)
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Světový den pro roztroušenou
sklerózu připomene Roska
Odpoledne 26. května připomene občanské sdružení Roska
Světový den pro roztroušenou sklerózu.
Setkání, které je také věnováno 15. výročí založení Rosky, se
uskuteční na Cyrilometodějské škole Lerchova 63a a 65 v Masarykově čtvrti od 15.00 do 19.00 hodin. Během odpoledne mohou
návštěvníci využít výtvarnou dílnu, zkusit si zacvičit na míčích,
vyzkoušet si speciální rehabilitační cvičení s relaxací, vyslechnout
si přednášku lékaře – neurologa, pobesedovat o zdravém osobním
stylu a na závěr si poslechnout koncert country skupiny.
Připraveno je občerstvení, výstavka výtvarných prací členů klubu
Roska, poradna pro nemocné a jejich rodiny, knihy, DVD a pomůcky.
Pro děti v doprovodu rodičů jsou k dispozici prolézačky, houpačky
a hřiště.
Roska je občanské sdružení pro lidi, kteří onemocněli roztroušenou
sklerózou, jejich rodinné příslušníky a přátele. Členem této organizace se může stát každý člověk s tímto onemocněním, pokud
se obrátí na centrum Roska na ulici Srbská 53, Brno v pondělí od
9.00 do15.00 a ve středu od 10.00 do 15.00 hodin. Náplní této
organizace jsou nejen klubová setkání, ale také rekondiční, rehabilitační a psychorelaxační pobyty se zdravotním programem, pravidelná rehabilitační cvičení, plavání a odborné přednášky.
I

(red)

Neziskovky

Domácí lékárna s EkoCentrem
představí kouzlo bylinek

Sportovní den nejen pro
vysokoškoláky
Již druhým rokem si můžou
mladí lidé změřit své síly ve
sportovním zápolení. Ve
čtvrtek 3. června se v Salesiánském centru pro mládež
uskuteční Sportovní den.
Akce je určena především pro
vysokoškoláky, ale zúčastnit se
může každý, kdo má chuť a najde si čas. Přihlášené týmy si
můžou vybrat, v které ze tří sportovních disciplín změří své síly.
K fotbalu a volejbalu letos přibyl
nohejbal. Po vyhlášení vítězů den
zasvěcený sportu ale nekončí.
„Své výkony společně oslavíme
posezením
u táboráku. Spor-

tovní den totiž není jen boj o vítězství. Chceme vytvořit i prostor, kde
se mladí můžou setkat a poznat
nové lidi,“ uvedl koordinátor akce
Jakub Heikenwälder.
Sportovní den pořádá občanské
sdružení Vysokoškolské katolické
hnutí Brno ve spolupráci se Salesiánským centrem mládeže a za
podpory MČ Brno-střed. Týmy,
ale i jednotlivci se můžou přihlašovat do 28. května na
akce@vkhbrno.cz.Více informací
na www.vkhbrno.cz. VKH Brno
nabízí alternativní využití volného
času studentům brněnských univerzit, ale organizuje a zprostředkovává přednášky, semináře
a kulturní akce.
I
(red)

EkoCentrum zve v rámci svého
projektu Ekorozhledna na akce
nazvané Domácí lékárna.
Seminář pod názvem Jak se léčit
potravinami se uskuteční ve středu
19. května od 17 hodin. Mgr. Petr
Nedbal posluchače seznámí
s pojmem léčivá strava, jaké zdravotní problémy nás díky stravě
mohou provázet a jaké potraviny
pomohou při konkrétních zdravotních potížích. Během semináře si
všichni společně připraví pokrm
jako ukázku léčivé kuchyně.
Praktická dílna s odbornicí na
léčivky Ing. Věrou Žďárskou Přírodní lékárna se koná ve středu
9. června od 17 hodin. Zájemci si
vyzkouší, jak se zpracovávají
bylinky a jak lze vytvořit přírodní

léky do domácí lékárničky. Účastníci získají recepty na přípravu
mastí, tinktur a nálevů z bylinek
a sami si některé připraví.
Pro ty, kdo navštíví akce Ekorozhledny opakovaně, je připraven
také bonusový program, v němž
mohou získat pěkné (a samozřejmě ekologicky šetrné) ceny.
Projekt Ekorozhledna byl vytvořen a realizuje se za finanční podpory SFŽP a MŽP.
Na akce Ekorozhledny je třeba
předem se přihlásit. Přihlášky na
jednotlivé akce a další zajímavosti
jsou k dispozici na stránkách
www.ecb.cz. Brňané mohou
navštívit EkoCentrum na ulici
Ponávka 2 (vedle úrazové nemocnice) každý všední den.
I

(red)

Volný čas

Den žonglování se slaví
po celém světě. I v Brně
Den žonglování v Brně proběhne i v brněnských Lužánkách
dne 13. června.
Všechny návštěvníky lužánecké
terasy čeká příjemné relaxační
odpoledne. Bude oslavou Mezinárodního dne žonglování, který

Noc s Andersenem připomněla
narození Františka Hrubína

je letos stanoven na 19. června
a jeho oslavy budou také probíhat
v desítkách zemí po celém světě.
Den žonglování v Brně se koná
v neděli 13. června na terase střediska volného času Lužánky.
Akce začíná ve 14.00 a končí ve
22.00 hodin. Již sedmý ročník
Dne žonglování v Brně pro brněnskou veřejnost připravují pobočky
SVČ Lužánek Cirkus LeGrando
a CVČ Legato.
Den žonglování je velice populární a vloni ho navštívilo až 700 spokojených účastníků všech generací. Vstup je volný a zdarma
budou k zapůjčení také základní
žonglovací pomůcky. Návštěvníci
si budou moci v rámci dílen pod
odborným vedením vyrobit
a odnést žonglovací míčky. K volnému žonglování budou hrát mladí brněnští DJ´s. Ve 21.30 hodin
pak odstartuje společná fire jam
session, tj. žonglování s ohněm,
na které vystoupí na 30 žonglérů
a která zároveň ukončí celou akci.
I

Již podesáté se po celé České
republice, ale také na Slovensku, v Polsku a Slovinsku
konala z pátku 26. na sobotu
27. března v knihovnách, školách a dalších institucích Noc
s Andersenem.
V knihovně Jiřího Mahena
v Brně byl program Noci s Andersenem věnován navíc také Františku Hrubínovi u příležitosti
100. výročí jeho narození.
V ústřední knihovně noc strávilo
22 dětí, které si svou účast
vysloužily splněním dvou předcházejících úkolů – výrobou
korálků pro „princezničku na
bále“ z Hrubínovy básničky
a namalováním obrázku podle
hádanky o vlčím máku. Program
dětem začal v 19.00 hodin a po
seznamovacích hrách a usměvavé večeři se pustily do boje
v knihovní olympiádě.
Ta spočívala ve speciálních disciplínách, jež byly vždy nějak

propojeny s knihami, čtením
nebo fungováním knihovny. Tak
například musela jednotlivá
družstva hledat indicie podle orientačních knižních štítků, luštit
tajenku z tématických knih,
zvládnout slalom s vozíkem knih,
sestavit básničku a mnohé další.
Na závěr olympiády si každý
„sportovec“ pro slavnostní chvíli
předávání medailí vyrobil tričko
s olympijskými kruhy. Medaile se
předávaly krátce po půlnoci, pak
už následovalo ulehnutí do spacáků a čtení Hrubínových pohádek na dobrou noc.
I

(red)

(red)
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Volný čas

Brno – město uprostřed Evropy
Festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří proběhne ve
dnech 21. května – 6. června.
Třináctý ročník festivalu zábavy
očekává i letos přes milion
návštěvníků. Již potřinácté se
počátkem léta převlékne moravská metropole a její okolí do pestré
zábavní a prezentační podoby.
Známé brněnské lokality – historické centrum, rekreační oblast
Brněnské přehrady, areál výstaviště, brněnské dominanty hrady
Špilberk a Veveří, Nákupní
a zábavní centrum Olympia Brno
i další místa se postupně od 21.
května stanou
dějištěm velkého kulturního,
prezentačního
a zábavního

festivalu.V loňském roce navštívilo
všechny festivalové akce v průběhu sedmnácti dní přes jeden a půl
milionu lidí. Velký zájem návštěvníků je očekáván i letos. Největším
návštěvnickým lákadlem bude již
třináctý ročník mezinárodní přehlídky ohňostrojných show STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS,
ojedinělá akce ve střední
a východní Evropě. V soutěžní
části na hladině jezera Brněnské
přehrady budou k vidění ohňostrojná představení doprovázená hudbou v podání renomovaných společností. Přehlídku tradičně zahájí
Prelude v Olympii Brno a Finále
v Denisových sadech pod Petrovem. Průběžné informace k festivalovým akcím na www.ignisbrunensis.cz.
I
(red)

Středisko A je to! přivítalo jaro
Po dlouhé a úmorné zimě přivítali jaro všemi deseti i brněnští
skauti. Teplejší počasí jim totiž nabízí širší okruh seberealizace, který začali využívat již koncem března.
Během velikonočních prázdnin se celé středisko vypravilo do Olomouce, kde v místním skautském domě a přilehlém okolí strávili
všichni skauti a skautky společně letošní svátky velikonoční pomlázky
a čokoládového beránka.
Jako tradičně se kluci den před mrskutem vypravili do okolí na výrobu
mrskaček, zatímco holky malovaly vajíčka a chystaly pondělní hostinu.
V polovině dubna pak část střediska navštívila jarem probuzenou
brněnskou zoologickou zahradu.
V květnu mají skauti v plánu výlet na Českomoravskou vysočinu
a účast na skautském sportovním turnaji.
Skautské středisko A je to! přijímá mezi sebe nové členy. Chcete-li,
aby vaše dítě poznalo nové kamarády, zažilo spousty legrace a užilo
si kupy tradičních i netradičních her, pište na adresu ajeto@skaut.cz,
popř. na www.ajeto.skauting.cz.
I

(red)

Krátce

Pro děti
Strašidýlka ze
Špilberku
Již podesáté zveme všechny
malé i velké na pohádkovou cestu
překrásným parkem pod brněnským hradem Špilberk.
Po cestě jsou připravena stanoviště s úkoly pro celou rodinu. Děti
se během dne potkají s mnoha
známými strašidýlky z pohádek,
například s Ježibabou a Ježidědkem, Hastrmanem, malými čertíky, Vlkem z Karkulky, Vodníky,
strašidly z hradu nebo zlověstnými kocoury a dalšími pohádkovými bytostmi.
Na konci cesty děti obdrží drobné
odměny a vstupenku na hranou
hudební pohádku O strašidýlkách – na baštách hradu Špilberk.
Představení nastudovali herci
Absolutního divadla Brno.
Akce proběhne v neděli 30. května v parku hradu Špilberk z ulice
Husova naproti hotelu International. Start bude v 13.00 až 15.30
hodin.

Den dětí zaměřený na
prevenci úrazu
JUNIOR – Dům dětí a mládeže,
Brno, Dornych 2 – hlavní pracoviště Dornych pořádá v rámci
Národních dnů bez úrazu v Brně
ve středu 2. června od 15.00 do
17.00 hodin akci pro veřejnost
Dětský den bez úrazu. Akce je
zaměřena na prevenci dětských
úrazů doma, ve škole, na ulici, ale
i v přírodě. Cílem akce je atraktivní
a hravou formou naučit děti, jak
předcházet zraněním a co dělat,
pokud k nehodě dojde. Děti se
seznámí nejen s prací policie
a hasičů, ale také s jejich technickým vybavením. Všichni účastníci
dostanou drobné ceny s protiúrazovou tématikou.

Hledání pokladu
v parku Koliště
Mateřské centrum Kuřátka připravuje akce pro rodiny s dětmi, které
osvěží jarní dny ve městě. V neděli 30. května se bude v parku Koliště 2, pod Janáčkovým divadlem
od 13.00 do 16.00 hodin hledat
poklad pirátů. Děti čeká putování
za pokladem pirátů a spoustou
cen. Děti na stanovištích plní úko-
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ly, které jsou zaměřeny na poznávání a ochranu přírody. Stezka je
přivede až k pokladu, který nabídne spoustu překvapení. Více na
www.kuratka.com.

iáda
m
a
r
g
o
t
Au
Erika Bezdíčková
Dne 20. května bude v knihkupectví Barvič a Novotný v ulici Česká
13 podepisovat knihu Moje dlouhé mlčení Erika Bezdíčková. Na
křestu knihy, autogramiádě
a besedě se také jako host objeví
dokumentaristka Olga Sommerová a výtvarnice Dagmar Petrášková. Začátek autogramiády bude
v 16.00 hodin.

Hudba
Slovácký krúžek
Slovácký krúžek Brno pořádá
v klubu University obrany

(Šumavská 4, Brno) ve středu
19. května od 18.00 hodin besedu. Hraje cimbálová muzika Krúžku s primášem J. Pokorným.

Letní koncerty
základní umělecké
školy
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila zve 21. května na Letní
koncert dětského sboru Primavera a přípravných sborů v Sále
Kanceláře veřejného ochránce
práv na Údolní 39 od 18.30 hodin.
Dne 25. května se potom bude
konat od 19.00 hodin Klavírní koncert v Konventu Milosrdných bratří
na ulici Vídeňská 7.

iory
Pro sen
Pravidelné vycházky
s klubem seniorů
Klub seniorských aktivit pořádá
v květnu další ze svých pravidelných vycházek do okolí Brna. 18.
května je naplánovaná 9 km trasa
Nerovnice – Rudické propadání

Krátce
– mlýn Ruprechtov. Dne 25. května se půjde na výlet ve směru
Klajdovka – Růženin lom – Maloměřice, který bude mít 6 km. Na
oba výlety se odchází od klubu
na ulici Václavská 3 v 9.00 hodin,
nebo dle domluvy. V týdnu od
24. do 28. května bude klub mimo
provoz z důvodu parlamentních
voleb. V klubu je knihovna a počítač, k dispozici je též rotoped
a další cvičební pomůcky. Další
informace o činnosti klubu jsou
na nástěnce ve výloze nebo uvnitř
klubu.

Výstava
Výstava kaktusů
v Brně-Bystrci
Klub kaktusářů Astrophytum Brno
pořádá ve dnech 29. května až
6. června v areálu Zahradního
centra Čtyřlístek v Brně-Bystrci

Výstavu kaktusů. Bude otevřena
denně od 9.00 do 18.00 hodin.

Přírodovědná exkurze

Ekologie
Lipka pořádá několik
užitečných kurzů
Na měsíc květen připravila Lipka
praktický kurz o využití léčivých
a aromatických rostlin netradičním způsobem nazvaný Bylinkárna. Tentokrát se zaměříme na
grilovací a nakládací směsi. Kurz
proběhne v sobotu 22. května od
10.00 do 15.00 hodin na pracovišti Lipová. Pro všechny, kterým
učarovala batika, je určen kurz
Vosková batika, který je připraven na sobotu a neděli 29.–30.
května. Batikovat se budou prostírky, tašky i obrázky. To vše nás
naučí lektorka Lucie Dohnálková. Batikování proběhne od
9.00 do 16.00 hodin také na pra-
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sobota 8. května, 15.30 hod.
Standa a dům hrůzy
!! PREMIÉRA !!
pondělí 10. května, 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy
úterý 11. května, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy

sobota 22. května, 16.00 hod.
Mrazík
zájezd do Českých Budějovic
pondělí 24. května, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!

středa 12. května, 9.30 hod.
Mauglí

úterý 25. května, 10.00 hod.
Bitva u Lipan
zájezd do Tábora

čtvrtek 13. května, 9.30 hod.
Mauglí

středa 26. května, 10.15 a 14.15 hod.
Standa a dům hrůzy

pátek 14. května, 10.15 hod.
Čarodějův učeň
pátek 14. května, 19.00 hod.
Čarodějův učeň
Předplatné sk. C
sobota 15. května, 15.30 hod.
Standa a dům hrůzy
pondělí 17. května, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy

čtvrtek 27. května, 9.30 hod.
Marťanská kronika
čtvrtek 27. května, 19.00 hod.
Starořecké báje a pověsti
předplatné sk.D
pátek 28. května, 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti

úterý 18. května, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy

sobota 29. května, 15.30 hod.
Jen počkej, zajíci!

středa 19. května, 8.30 a 10.15 hod.
Standa a dům hrůzy

pondělí 31. května, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb Město hříchu

čtvrtek 20. května, 9.30 hod.
Standa a dům hrůzy
Předplatné sk. B

Změna programu vyhrazena!

čtvrtek 20. května, 19.00 hod.
Marťanská kronika
pátek 21. května, 9.30 hod.
Marťanská kronika

covišti Lipová. Více na www.lipka.cz/lipova.

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

Rezekvítek zve zájemce na přírodovědnou exkurzi Výprava za
netopýry! Pro velký úspěch opakujeme oblíbenou akci. Vypravíme se do temných lesů a soutěsek Moravského krasu. Botanik
ze správy CHKO nás seznámí se
zajímavostmi a charakterem krasové květeny a dovede nás k jeskyni, kde budeme zblízka pozorovat i poslouchat tiché tajemné
netopýry. Sraz ve čtvrtek 20. května v 17.00 hodin v Ochoze
u Brna, u zastávky autobusu
Obecní úřad. Odjezd busu č. 201
ze Staré Osady (Židenice) v 16.30
hodin. Odjezd zpět do Brna
v 21.30 hodin. Vlastní světlo
s sebou. Poplatek 40 Kč. Nahlašujte se, prosím, předem na
email: karla.petrivalska@rezekvitek.cz, tel: 775 580 205. Více info
na www.rezekvitek.cz, kalendář
akcí.

s
Volný ča
Památka Kavka
Den otevřených dveří přírodní
památky Kavky a významného krajinného prvku Růženin lom se uskuteční v sobotu 29. května od 10.00
do 15.00 hodin. S průvodci budou
mít účastníci opět možnost poznat
jedinečné přírodní bohatství Hádů,
objevit tajemství rákosin, přičichnout k nejexotičtější rostlině Kavek,
spatřit Brno jako na dlani a dozvědět se mnoho zajímavého povídání
o těžbě vápence a následných
rekultivacích. Spojení MHD: od
konečné zastávky autobusu č. 64
(Červený písek) v Maloměřicích
nebo autobusem č. 78 od zastávky
Velká Klajdovka v Líšni odtud dále
pokračovat dle značení. Více info
podá Katrin Karimová na karimova@sci.muni.cz
nebo
tel.:
732 488 365.
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úterý 4. května v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku? AGADIR - divadlo hudby a poezie: „Slavné ticho panovalo“ (melodrama z díla K. H. Máchy - premiéra!)
úterý 11. května v 19.30 hod.
DĚDOVY BLECHY. Rocková alternativa
s českými texty
středa 12. května v 19.30 hod.
VLADIMÍR MERTA. Osobnost českého folku
čtvrtek 13. května v 19.30 hod.
JANA VÉBROVÁ - Martin E. KYŠPERSKÝ
- manželé HAVLOVI. Večer experimentální
hudby
úterý 18. května v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO: Pro
nemoc ZRUŠENO! SIMON & GARFUNKEL - věčně slavné folkrockové duo
středa 19. května v 19.30 hod.
ZIMOUR a hosté. Večer country hudby
čtvrtek 20. května v 19.30 hod.
228. Večer P.T.O.: OZVĚNA a hosté
úterý 25. května v 19.30 hod.
FRANK ZAPPA QUARTET. Živý koncert
z repertoáru mrtvého mistra

středa 26. května v 19.30 hod.
ORION - trampská kapela + FLEK - country kapela
čtvrtek 27. května v 19.30 hod.
XYCHTY. Lyrická deprese s rockovou
tváří
Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí
od 18 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Inzerce

Brno Kohoutovice, Chalabalova 2
623 00 Brno

www.aquapark-kohoutovice.cz

provozni doba

DospĢlí
Mládež do 18 let
DĢƟ do 3 let

Provedeme zednické – obkladaþské,
instalatérské a elektrikáĜské práce.
s?ê¾¾¾êê¾¾¾ê?
Tel.: 777 / 595 525

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

19 let tradice a zkušeností
na Vaší stran»

Pokladna
06.00–22.00
Byty koupě

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

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

 Byty jdoucí do privatizace hledá soukromý investor.
 Soudce hledá stylový byt 4+1 i vyšší stropy do 4,5 mil. Kč.
 Majitel restaurátorské firmy hledá byt v Brně nad 110 m2.
 Manažer hledá reprezentativní byt, pouze Mas. čvrť, Žab.
 Květinářka hledá pěkný slunný byt 3–4+1 v zeleni do
3,5 mil. Kč.
 Kosmetička s manželem hledají 3+1 v cihle do 2,5 mil. Kč.
 Studenti LF hledají ke koupi 3+1 v blízkosti vysoké
školy do 2,7 mil. Kč.
 Počítačový technik s přítelkyní hledá 2+1 do 2 mil. Kč.
 Automechanik hledá 3+1 na sídlišti do 1,9 mil. Kč.
 Otec studentky hledá byt pro dceru 2+1 do 1,6 mil. Kč.
 Pro babičku malý byt 1+1 v domě s výtahem do 1,1 mil. Kč.

 4 studenti MU hledají 3+1, neprůchozí pokoje do
12 tis./měs.
 Zaměstnanci IBM z Polska hledají byt 2+1 v blízkosti
práce do 10 tis/měs.
 Zdravotní sestřička hledá 1+1 nebo 2+kk do 8 tis./měs.
 Ekonom hledá byt v Rajhradě nebo okolí do 10 tis./měs.
 Učitelka MŠ hledá 1+kk nebo 1+1 na Lesné, Žid.
do 7.500 Kč/měs.
Rodinné domy

 Majitel developerské společnosti hledá repre. vilu ČP,
ŽAB., Mas. čtvrť.
 Americká společnost hledá velkou vilu s parkováním
pro 15 automobilů.
 Plastický chirurg hledá novostavbu RD v pěkném prostředí do 12 mil. Kč.
Byty pronájem
 Investor hledá vilu k přebudování na luxusní byty.
 Majitel velkoobchodu hledá 3+1 s 2 park. místy do  Státní zaměstnanec hledá pěkný dům 6+1 do 7 mil. Kč.
19 tis./měs.
 Pro geofyzika hledáme dům i dvougen. v Brně nebo
 Majitel lahůdkářství hledá 3–4+1 v klidné lokalitě do
okolí do 5 mil.Kč.
16 tis. Kč/měs.

542 214 222, www.rkmatras.cz
SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaFabia
Těšte se na každou přehlednou rovinku,
prudké stoupání i chvíle předjíždění. Díky
přeplňovaným čtyřválcovým motorům TSI
s vynikající akcelerací nabízí totiž nová
Škoda Fabia dynamickou a úspornou jízdu.
Navíc můžete získat zaváděcí bonus
TSI Start v hodnotě 10 000 Kč a výhodné
financování od ŠkoFINu*.
* Například Škoda Fabia Classic, měsíční
splátka 3 600 Kč včetne zákonného pojištění
a splátkou předem pouhých 40 000 Kč. RPSN
8,65 %. Akce platí pro motor 1,2 TSI/63 kW
a všechny výbavové stupně.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,2–5,7 l/100 km, 109–132 g/km

PŘEDJEDE VAŠE OČEKÁVÁNÍ
VÝKON 63 kW

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

Tel.: 543 424 222
autonova@autonova.cz
www.autonova.cz
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SPOTŘEBA 5,2 l

3 600 Kč MĚSÍČNĚ

