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osobnost měsíce
Na prstech jedné ruky bychom mohli spočítat
brněnské sportovní osobnosti, které se zúčastnily trojích olympijských her a jsou trojnásobnými mistry světa. A navíc své poznatky předávají nastupujícím sportovním generacím.
A jestliže je to letos právě jubilejních patnáct
let, kdy jako jediní získali v jednom roce titul
amatérských i profesionálních mistrů světa,
pak je tady další důvod k tomu, abychom jako
březnovou osobnost představili staršího z dnes
již legendární krasobruslařské dvojice Kovaříková – Novotný.
Pokračování na str. 7
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Radnice Brno-střed spustila nový web
Přehlednější webové stránky s novým grafickým designem spustila během února
radnice městské části Brno-střed.
Nové webové stránky, které v únoru uvedla
do provozu radnice městské části Brno-střed,
jsou koncipovány tak, aby odpovídaly všem
moderním standardům. Hlavním cílem nové
grafické podoby stránek je lepší struktura,
a tedy i přehlednost a orientace.
Občané by měli s menšími obtížemi nalézt
odpovědi na své otázky týkající se radnice
Brno-střed.
Kromě informačního servisu úřadu, který
budou občanům i nadále nabízet, se na stránkách objevilo několik novinek. „Naším cílem je
poskytovat občanům městské části Brno-střed
co nejúplnější seznam akcí, které se v naší
oblasti chystají. Nechceme být jen stránkami,

kde se dozví pouze informace o našem úřadu.
Na území Brna-střed například sídlí skoro
všechny největší brněnské kulturní instituce,
ať už jde o divadla, galerie nebo kina,“ vysvětlil
záměr nově spuštěných stránek starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
K největším novinkám, které na čtenáře internetových stránek čekají, patří portál starosty.
Další zajímavostí webu je volnočasový portál,
který bude pravidelně informovat o volnočasových aktualitách ve středu Brna.V něm uživatelé
najdou seznam všech akcí pořádaných radnicí
a jejími příspěvkovými organizacemi.Těmi jsou
kulturní a vzdělávací středisko „Kávéeska“, do
kterého spadá divadlo Polárka, Centrum volného času Botanka a klub Leitnerova a Sportovní a rekreační areál Kraví hora.
Zároveň bude web přinášet informace o akcích,
které městská část Brno-střed přímo nepořádá,
ale podporuje, stejně tak jako adresář všech
sportovních, kulturních a vzdělávacích organizací sídlících na daném území. Webové
stránky jsou doplněny fotogaleriemi z vybraných akcí.
I
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v průběhu února jsme
spustili nové webové stránky radnice, které Vám určitě nabídnou větší komfort
a snadnější orientaci při
jejich návštěvě a zároveň
více informací o dění na
radnici i v centru Brna. Také novému mottu
radnice „Pestrý život v centru dění“ a především akcím, které v jeho rámci připravujeme, zde bude věnován odpovídající prostor.
Své služby radnice Brno-střed rozšiřuje
i jinak. Zimní měsíce a především sněhová
kalamita způsobují některým našim spoluobčanům velké problémy. Především těm
dříve narozeným, pro které je pohyb
v zasněženém a zledovatělém terénu často
nemožný. Nedávný případ seniorky, která
si právě z těchto důvodů nemohla obstarat
nákup a z hladu ji vysvobodili až strážníci,
nás inspiroval ke zřízení zvláštní linky radnice, kterou senioři v obtížích mohou během
období případné sněhové kalamity využít.
Zavoláním na číslo 542 526 100 k Vám
nasměrujeme pomoc, případně Vám zařídíme obstarání nákupu. Tuto zvláštní telefonní linku nahradí za krátký čas zcela nová
bezplatná linka radnice Brno-střed. Linka
nejen krizová, ale zároveň informační.
O jejím zprovoznění se také prostřednictvím
Zpravodaje včas dozvíte. Stejně tak o dalších novinkách, které pro Vás v rámci zkvalitňování služeb úřadu připravujeme.
I
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Stalo se v naší městské části

Karneval na radnici zaplnil Společenské centrum na Dominikánské ulici

Divadlo Koráb.

Unavená Beruška.

Maskot Brna-střed s princeznami.

Želvička s tatínkem.

Taneční studio Hanaka.

Zklidnění při doprovodném programu.
Soutěžili i dospělí.

Děti s obrem Filištínem.
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První z letošních zážitků pro malé
– Karneval na radnici – proběhl
v neděli 14. února. Cestu do našeho společenského centra na
Dominikánské ulici si našla stovka
dětí nejen s rodiči, ale i s dalšími
příbuznými. Karnevalové hrátky,
soutěže a tanečky připravila radnice a „Kávéeeska“ – kulturní
a vzdělávací středisko Brna-střed
ve spolupráci s Divadlem Koráb.
Doprovodný kulturní program

obstaralo taneční studio Hanaka
vedené Věrou Matouškovou. Další akcí pro děti ve společenském
centru bude v neděli 21. března
Vítání jara a Velikonoc. Více informací najdete na webech pořadatelů www.stred.brno.cz nebo
www.kaveeska.cz, na tel. čísle
725 825 597 nebo prostřednictvím e-mailu produkce@kaveeska.cz.
I

(red)

Stalo se v naší městské části

Miloš Zeman navštívil radnici Brno-střed
Bývalý český premiér a porevoluční politik Miloš Zeman navštívil
ve středu 17. února radnici Brno-střed. S jejím starostou Liborem
Šťástkou si na komorním setkání

Slovácký ples letos proběhl pošedesáté

povídal na téma současné evropské krize. „Na spoustě věcí jsme
se neshodli, ale byla to pro mě
velmi příjemně strávená hodina,“
řekl starosta Šťástka.

Péčí Slováckého krúžku v Brně proběhl 6. února v Kongresovém centru
Veletrhů Brno jubilejní 60. Slovácký
ples. Mezi hosty a účinkujícími
nechyběl Národopisný soubor Ždá-

ničan, Mužský sbor ze Ždánic, Dechová hudba Dambořanka a Cimbálová muzika Slováckého krúžku
v Brně. Konání akce podpořila
i městská část Brno-střed.

Žonglování na ledě přilákalo na Nové sady děti i dospělé
Žonglování a bruslení.Tyto dvě
aktivity, náročné na koordinaci
pohybů jsou samy o sobě pro
mnohé zkouškou dovednosti.
Někteří odvážlivci se je v pátek
5.února pokusili spojit dohromady
a čekala je u toho příjemná zábava, u které mohli dokonce vyhrát
některou z cen.
Na kluzišti na Nových sadech totiž
proběhl sedmý ročník akce
s názvem Žonglování na ledě,
kterou uspořádal Cirkus LeGrando, mobilní pobočka Lužánek,
střediska volného času a radnice
městské části Brno-střed. „Inspirovali jsme se ve Vídni na zimním
setkání žonglérů. V České republice se ale podle mého názoru stále jedná o unikátní akci,“ uvedl za
organizátorský tým MgA. Konrad
Heczko.

Na dvouhodinové odpolední akci
se žonglovalo nejen s kužely a míčky, ale i dalšími pomůckami. Organizátoři připravili pro soutěžící
několik zábavných disciplín.
Zúčastnili se jich i dospělí bez dětí.
Závodění odstartovala první soutěž, projíždění a žonglování pod
snižujícím se lanem. Tuto téměř
akrobatickou disciplínu vystřídal
slalom s pošťuchováním diabola.
Účastníci si také mohli vyzkoušet
žonglování po dvou se svázanýma nohama a strefování se do
bedny. Odpoledne si užili i diváci,
kteří si nepřinesli brusle. Závěrečná spanilá jízda na jednokolce
už byla určena pro skutečně nejodvážnější.
Předchozí ročníky Žonglování na
ledě se konaly na Římském
náměstí a na Kraví hoře.
I
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Informace z radnice

Radnice zřídila organizaci pro
správu bytů v problémové lokalitě
Prvního března začne naplno
fungovat příspěvková organizace radnice městské části
Brno-střed, jejímž cílem bude
získání větší kontroly nad
některými problémovými domy
svěřenými do správy městské
části a jejími neplatiči.
Tato změna se týká celkem 86
domů v oblasti ulic Bratislavská,
Cejl, Dornych a několika dalších
(viz tabulka). Konkrétně se jedná
o 1320 bytů a 153 nebytových prostor.
Organizace s názvem „Správa
nemovitostí městské části Brno-střed“ tak nahradí dosavadního
správce části bytového fondu
městské části, kterým byl Mouřenínek s.r.o. „K tomuto opatření
jsme se rozhodli, protože chceme mít větší přehled o hospodaření správce domů této lokality.
Pokud bude tuto oblast spravovat
naše příspěvková organizace,
zabráníme lépe narůstání dluhů
na nájemném. Můžeme také
operativněji zadávat úkoly,“
vysvětlil záměr změny správce

starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Dodal,
že založení příspěvkové organizace je součástí jeho projektu
Desatero pro boj s neplatiči.
Nově vzniklá příspěvková organizace bude úzce spolupracovat
se sociálním odborem MČ
a s neziskovými organizacemi,
které se zaměřují na boj proti
sociálnímu vyloučení obyvatel.
„Tato změna bude výhodnější
nejen pro radnici jako pro zřizovatele, ale také pro nájemníky
a celou společnost. Sociální
situace obyvatel zmíněných
domů by se tak měla zlepšit,“
uvedl dále starosta.
Nájemníci budou o změně správce včas informováni standardním
způsobem, tedy na domovních
vývěskách, ve Zpravodaji, který
pravidelně městská část vydává,
a na webových stránkách radnice.
Kancelář i telefonní číslo správce
se nemění, bude nadále sídlit na
náměstí 28. října 9, telefon je
545 215 313 nebo 545 215 708.
I

Seznam domů ve správě nové organizace
Bratislavská 1
Bratislavská 18
Bratislavská 26
Bratislavská 36a
Bratislavská 39
Bratislavská 40
Bratislavská 41
Bratislavská 46
Bratislavská 51
Bratislavská 60
Bratislavská 62
Cejl 17
Cejl 28
Cejl 35
Cejl 49
Cejl 51
Dornych 25a
Dornych 29
Dornych 31
Dornych 40
Dornych 42
Drobného 7
Francouzská 12
Francouzská 20
Francouzská 22
Francouzská 42
Francouzská 50
Francouzská 56/58
Francouzská 60
Hvězdová 3
Jeřábkova 3

Koliště 29
Koliště 35
Koliště 57
Koliště 61
Körnerova 1
Körnerova 4
Körnerova 8
Milady Horákové
17
Milady Horákové
19
Milady Horákové
1a
Milady Horákové
21a
Milady Horákové
22
Milady Horákové
40
Milady Horákové
42
Nádražní 4
nám. 28. října 11
nám. 28. října 21
nám. 28. října 25
nám. 28. října 26
Plynárenská 4
Plynárenská 6
Plynárenská 8
Plynárenská 8a
Podnásepní 14

Podnásepní 2
Příční 13/15
Příční 24
Příční 25
Příční 26
Příční 28
Příční 6
Příkop 27b
Přízova 2
Stará 11
Stará 16
Stará 17
Stará 2
Stará 23
Stará 24
Stará 3
Stará 6
Traubova 3a
Traubova 7
Traubova 9
Trnitá 39
Trnitá 41
tř. Kpt. Jaroše 21
Vlhká 10
Vlhká 11
Vlhká 19
Vlhká 22
Vlhká 6
Vlhká 8
Vrchlického sad 5
Železniční 4

(red)

Bezpečnost

Desatero přikázání chatování:
1. Chraňte si své soukromí,
nesdělujte jméno, telefon,
adresu, fotografii, heslo ani
další osobní údaje.
2. Neprozrazujte údaje ani
o dalších lidech.

svěřit někomu, komu věříte
(reálnému člověku).
7. Nenechte se sebou manipulovat (navádění k nelegálním
aktivitám aj.)

3. Snažte se vyhýbat lidem či
tématům, o které nestojíte.

8. Máte právo odmítnout komunikovat s lidmi, se kterými
nechcete, a témata, která se
vám nelíbí.

4. Anonymita není důvodem
k odložení zábran, neslušnému chování a útokům
v různých podobách.

9. Dodržujte pravidla provozovatele služby, kterou využíváte.

5. Respektujte názory a práva
druhých, vyžadujte respekt
vůči sobě.
6. Pokud se cítíte napadeni či
jinak ohroženi, neváhejte se

10. Chraňte i své okolí, přátele
a třeba i známé, kteří by se
mohli stát obětí útočníka
(nebuďte lhostejní k problémům, které vidíte).
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Děti tráví na internetu čím dál
víc času. Hrozí jim nebezpečí
Dětské chatování se v poslední
době objevuje jako velmi časté
slovní spojení.
Děti si ale mnohdy neuvědomují, že
se tak mohou dostat do nebezpečných situací. Policie proto vydala
desatero přikázání chatování.
Děti a mládež využívají služeb internetu nejen jako pomůcku do školy,
ale stále častěji jako prostředek
komunikace. Velmi často hledají
přes internet nové přátele a neuvědomují si, jakému riziku se mohou
vystavit.
Rodiče by měli vědět, jaké internetové stránky jejich děti navštěvují
a důkladně jim vysvětlit, jaké nebezpečí může komunikace s neznámými lidmi přinést.

Statistická čísla jsou varovná.
Každé čtvrté dítě má osobní zkušenost s někým, kdo byl dospělý
a vydával se za někoho mladšího.
Téměř 90 % teenagerů komunikovalo s někým, koho v reálném světě
nikdy nepotkalo.
50 % dětí někdy veřejně publikovalo
své osobní informace o sobě nebo
o své rodině.
32 % českých dětí někdy přišlo na
schůzku s cizím člověkem, která
byla domluvena po internetu.
I
nprap. Petra Hrazdírová,
Preventivně informační oddělení
Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje

René Novotný
rozhovor
René Novotný se narodil
v Čeladné, ale bruslit začal
v Ostravě. Hlavně díky mamince, která ho ke krasobruslení
přivedla. Svoje první mistrovské tituly sbíral jako sólista
a ten vůbec první titul mistra
republiky získal už ve svých
deseti letech. Za světovými
úspěchy ale už vyjížděl z Brna,
kde se před rovnými pětatřiceti
lety narodila v Bosonohách
jeho partnerka Radka Kovaříková.

Nedávno jsme vás viděli
a slyšeli jako erudovaného
odborného komentátora
olympijských krasobruslařských soutěží. Vy sám
jste se účastnil tří
olympiád a při té v Albertville v roce 1992 jste měli
s Radkou ke skutečné
medaili velmi blízko. Ale
nakonec na vás zbyla jen
ta bramborová. Prý vás
podtrhli rozhodčí…
I po těch letech se mi o tom těžko
mluví. Skutečně jsme se přesvědčili o machinacích a špinavé politice.

Největším brněnským
želízkem pod olympijským
ohněm ve Vancouveru byl
nadějný krasobruslař
Michal Březina. Co říkáte
na jeho sportovní vzestup
a jak hodnotíte jeho olympijské umístění?

ley Karol Divín. Vás přivedla na světový vrchol Irina
Rodninová. Ve sportovní
dvojici s Alexejem Uljanovem a později svým manželem Alexandrem Zajcevem trojnásobná
olympijská vítězka, desetinásobná mistryně světa
a jedenáctinásobná
mistryně Evropy. To netřeba komentovat. Jaká byla
ale jako trenérka?
Irina oslavila v září loňského roku
své životní jubileum. Nebudu říkat
kolikáté, u ženy se to nemá, ale
ona sama to svoje jubileum nazvala krasobruslařsky – 6.0. Podle tehdejší nejvyšší možné známky, kterou za svůj život mnohokrát
dostala. Však je také jako světová
sportovní legenda po právu zapsaná i ve světové Guinessově knize
rekordů. Jako člověk i jako trenér
byla vynikající. Bez ní by to nešlo.
Ona nás naučila vnímat sport jako
dominantu, ale i to, že člověk nežije
jenom sportem.

Prý vám také pomohla
i zcela specificky bezprostředně před vaší
finálovou jízdou v Birminghamu…

Před olympiádou jsem říkal,
že může být do první desítky.
Michal je velký talent a zároveň
je velmi houževnatý. V tom je
výjimečný. Jenže ve Vancouveru
ho potkalo to, co nás na olympiádě v Albertville. Krasobruslení
není bohužel objektivní sport.

Asi máte na mysli tu utrženou
gumičku. Když jsme kontrolovali
večer před jízdou kostým, nechal
jsem si od Radky přešít knoflík
u gumiček kalhot, které se provlékají pod botou. Ale zapomněl jsem,
že rozestup od látky je úmyslný a po
tom důkladném přišití se mi při rozcvičování knoflík pořád rozepínal.
Když to Irina viděla, na nic nečekala, rychle sehnala nůžky a tu
rozepínající se gumičku razantně
ustřihla. Kdyby se ta gumička uvolnila při jízdě, bylo by po medaili. To
v tom lepším případě.

Michal má určitě velké
štěstí, že mu na jeho cestě
k metám nejvyšším pomáhá také náš stříbrný muž
z olympiády ve Squaw Val-

Titul mistrů světa jste ale
získali, a tak vám letos
můžeme poblahopřát
k jeho patnáctému výročí.
Vraťme se ale k vašim sou-

Profil
časným aktivitám. Jste
čestným členem klubu
FSC Technika Brno, který
v polovině února uspořádal v Hokejové hale dětí
a mládeže za Lužánkami
krasobruslařské mistrovství České republiky juniorů, žactva a mladšího
žactva. Zúčastnilo se ho
osm desítek mladých
talentů, ale v té vaší kategorii – sportovních dvojicích – se představil jen
jeden pár. Nemrzí vás to?

René Novotný se narodil 10. 6.
1963 v Čeladné. Své první
mistrovské tituly získal jako sólista v roce 1973 až 1975, ale největších úspěchů dosáhl ve
sportovní dvojici s Radkou Kovaříkovou. K těm největším patří
4. místo na ZOH v roce 1992
v Albertville, 2. místo na MS
v roce 1992 v Oaklandu, 6. místo
na ZOH v roce 1994 v Lillehammeru, 2. místo na ME v roce
1995 v Dortmundu, 1. místo na
MS v roce 1995 v Birminghamu
a titul profesionálních mistrů světa v roce 1995 a 1997. Vystupoval jako profesionální krasobruslař v exhibicích po celém světě.
Kromě evropského a severoamerického kontinentu také
v Japonsku, v Dominikánské
republice a na exotických ostrovech La Reunion. Do srdcí diváků u nás i na Slovensku se dvojice zapsala titulními rolemi
Ivánka a Nastěnky v pohádkovém muzikálu na ledě Mrazík
a jako Romeo a Julie ve stejnojmenném romantickém muzikálu. Svoji dlouhodobou spolupráci
s ČT a odbornou erudici dokumentoval Novotný v minulých
dnech jako komentátor olympijských krasobruslařských soutěží. V současné době stále bruslí,
ale především se věnuje práci
s mládeží a organizování sportovních i společenských aktivit.

To víte, že mě to mrzí! Ale zaplaťpánbůh alespoň za to. Vždyť
v uplynulých letech se sportovní
dvojice mistrovství republiky
vůbec nezúčastňovaly. Systém
přípravy sportovních dvojic je
dlouhodobě špatný a já ho už
dlouhé roky kritizuji. Chybí komunikace a spolupráce mezi trenéry.
To je ale na delší povídání.

Stále žijete
krasobruslením a také se
zúčastňujete různých
benefičních akcí. Jednou
z nich jsou tradiční Brněnské Velikonoce na ledě
(pořádané s podporou MČ
Brno-střed, pozn. red.). Ty
letošní by se měly konat
tradičně týden před Velikonočním pondělím – 29. 3. –
právě v Hokejové hale dětí
a mládeže. Kromě dalších
umělců a sportovců jsou
i letos pozváni Michal Březina, který vloni sekundoval při vaší „nové figuře“
s Dádou Patrasovou,
a Martina Sáblíková…
S trenérem Martiny Sáblíkové
Petrem Novákem jsem se poprvé
setkal při mé první olympiádě

v kanadském Calgary v roce 1988.
Vždycky jsem měl rád lidi, a nejen
ve sportu, kteří šli za svým. I když
jim ostatní třeba hážou klacky pod
nohy. Doufám, že to setkání vyjde
a budu mu moci poblahopřát osobně. Martina by to bez Petra Nováka
nedokázala. Nezapomínejme na
trenéry!
I

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehlt
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Inzerce

SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

dĞů͗͘ϲϬϴϮϰϱϰϱϮ
EĂďşĚŬĂ͗
WƌŽĚĞũƉĂŵĄƚŬŽǀĢĐŚƌĄŶĢŶĠƐĞĐĞƐŶşďƵĚŽǀǇƐĞ
ƓƚƵŬǇǀŬĂƚĂƐƚƌƵsĞǀĞƎşŶĂ:ŝƌĄƐŬŽǀĢƚƎşĚĢǀƌŶĢ͘

velkoobchodní prodej
moravského vína

ƚǇƎƉŽĚůĂǎŶş ďƵĚŽǀĂ ƐĞ ƓƚƵŬǇ ƉŽƐƚĂǀĞŶĄ ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůĞŵ WůĂēŬĞŵ
ǀƌŽĐĞϭϴϵϬ͘ƵĚŽǀĂũĞŽƉĂƚƎĞŶĂƉƽǀŽĚŶşŵĚƎĞǀĢŶǉŵƉůŶĢĨƵŶŬēŶşŵǀǉƚĂŚĞŵƉƌŽϮŽƐŽďǇǌƌŽŬƵϭϵϯϲ͕ŬƚĞƌǉƉƌŽƓĞůǀƌŽĐĞϮϬϬϵƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐş;ŶŽǀǉŵŽƚŽƌĂůĂŶĂ͕ŶŽǀĄĞů͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞĂƎşĚşĐşũĞĚŶŽƚŬĂͿ͘
ĞůŬŽǀĄƉůŽĐŚĂƉŽǌĞŵŬƵũĞϲϱϭŵϮ͕ǌĂƐƚĂǀĢŶĄƉůŽĐŚĂēŝŶşϮϱϬŵϮ͕
ƓşƎŬĂƉŽǌĞŵŬƵŝďƵĚŽǀǇũĞϭϬŵ͕ŵŽǎŶŽƐƚŽďŶŽǀĞŶşďǉǀĂůĠŐĂƌĄǎĞ
ƉƌŽĚǀĂǀŽǌǇ͘
WƎşǌĞŵş͗sƐƚƵƉŶşĐŚŽĚďĂƐǀǉƚĂŚĞŵ͕ŶĞďǇƚŽǀĠƉƌŽƐƚŽƌǇϭϮϬŵϮ

;ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞǀƌŽĐĞϭϵϴϰͿ
WĂƚƌŽ͗ ǇƚϭϮϬŵϮƐƉƎşŵǉŵǀƐƚƵƉĞŵĚŽǌĂŚƌĂĚǇ;ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞϭϵϴϵͿ
Ϯ͘WĂƚƌŽ͗ ǇƚϭϯϲŵϮ;ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞϮϬϬϱͿ
WƽĚĂ͗ WŽŬŽũşŬ͕ƐƚƌŽũŽǀŶĂǀǉƚĂŚƵĂƉƽĚĂϭϮϬŵϮǀŚŽĚŶĄƉƌŽĚĂůƓşǀǉƐƚĂǀďƵ͘
ƵĚŽǀĂũĞǀǇƚĄƉĢŶĂƚŽƉŶǉŵŝƐǇƐƚĠŵǇŶĂƉůǇŶ͕ũĞĚĞŶǌƌŽŬƵϭϵϲϱǀǇƚĄƉşƉƎşǌĞŵşĂϭ͘ƉĂƚƌŽƐŬŽƚůĞŵǌƌŽŬƵ
ϭϵϵϱ͘ƌƵŚǉƚŽƉŶǉƐǇƐƚĠŵǌƌŽŬƵϮϬϬϲǀǇƚĄƉşϮ͘ƉĂƚƌŽĂƉŽŬŽũşŬƵƉƽĚǇ͘sƉƎşǌĞŵşũƐŽƵŶŽǀĠŽĚŝǌŽůŽǀĂŶĠ
ƉŽĚůĂŚǇĂŝǌŽůĂĐĞƐǀŝƐůǉĐŚǌĚşƵǌĂŚƌĂĚǇǌƌŽŬƵϭϵϴϮ͘
KŬŶĂŝĚǀĞƎĞũƐŽƵĚƎĞǀĢŶĠĂĂǎŶĂǀǉũŝŵŬǇƉƽǀŽĚŶşǀĚŽďƌĠŵƐƚĂǀƵ͘sǉƓŬĂƐƚƌŽƉƽϰŵĞƚƌǇ͘WŽŬŽũĞŝĐŚŽĚďǇ
ũƐŽƵŽƉĂƚƎĞŶǇǀĞůŬǉŵŝƉĂƌŬĞƚĂŵŝ͕ƐĐŚŽĚŝƓƚĢƐǀǉƚĂŚĞŵŽďůŽǎĞŶĠĚƎĞǀĞŵ͕ǌĄďƌĂĚůşǌĚŽďĞŶĠůŝƟŶŽǀĠ͘
^ƚƎĞĐŚĂŝŬƌŽǀũƐŽƵŽƉƌĂǀĞŶǇǀƌŽĐĞϭϵϵϬʹŶĄƚĢƌŬƌŽǀƵ͕ŶŽǀĄŚůŝŶşŬŽǀĄŬƌǇƟŶĂǀƉƎĞĚŶşēĄƐƟ͕ĚŽǌĂŚƌĂĚǇ
ƉƽǀŽĚŶşƉƎĞůŽǎĞŶĠƉĄůĞŶĠƚĂƓŬǇ͘
ƵĚŽǀĂŶĞŶşǌĂơǎĞŶĂǎĄĚŶǉŵŝďƎĞŵĞŶǇ͕ĚůƵŚǇēŝƌĞƐƟƚƵĐş͘
/ŶƐƚĂůĂĐĞ͗EŽǀĠƉƎşƉŽũŬǇϮϬϬϵ͕Ğů͘ƌŽǌǀŽĚǇǀƓĞǀŵĢĚŝǌƌŽŬƵϭϵϴϳʹϮϬϬϱ͕ǀŽĚŽǀŽĚŶşƌŽǌǀŽĚǇǌƌŽŬƵϭϵϴϳ͕
ŽĚƉĂĚǇǀēĞƚŶĢǀŽĚŽƌŽǀŶĠŬĂŶĂůŝǌĂĐĞǌƌŽŬƵϭϵϴϳ͕ƌŽǌǀŽĚƉůǇŶƵǌƌŽŬƵϭϵϳϮ

ĞůŬŽǀĄƵǎŝƚŶĄƉŽĚůĂŚŽǀĄƉůŽĐŚĂēŝŶşϲϭϯŵ2͕ĐĞŶĂ͗ϰϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ēͬŵ2͘

ceny od 36 Kč/L tel: 775 552 778

Rozvoz po brně ZDARMA

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

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

GENERÁLNÍ AGENTURA
Kotlářská 32, 602 00 BRNO
PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY
Široké porolio pojistných produktů
pokrývající všechny segmenty českého
trhu pojištění osob a majetku,
fyzických i právnických osob.

Kvalita, Respekt, Serióznost,
Partnerství, Pružnost.

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

ZPŮSOB POUŽITÍ: Aloclair™ GEL: Naneste 1 nebo 2 kapky gelu tak, aby pokryly celý vřídek nebo poranění v ústech. Vyvarujte se přímého kontaktu aplikátoru s poraněním. Aby se mohla vytvořit ochranná vrstva, nedotýkejte se poranění jazykem po dobu alespoň 2 minut. Po každém použití zavřete
víčko. Použijte 3-4 krát denně, nebo dle potřeby. Po dobu nejméně 1 hodiny od aplikace nejezte ani nepijte. Obsah: 8ml KONTRAINDIKACE Aloclair nesmí užívat pacienti se známou přecitlivělostí na kteroukoli složku přípravku. VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Přípravek nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Uchovávejte za pokojové teploty mimo přímé sluneční světlo. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Aloclair™ je obchodní značka společnosti Sinclair Pharmaceuticals Limited.
Výrobce: Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milano, Italia. Distributor v ČR / splnomocnený zástupca v SK: Pears Health Cyber s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, Česká republika, aloclair@pearshealthcyber.com

Lékárna na Josefské

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,
s naší věrnostní kartou se Vám z každého nákupu i výběru léků na předpis hrazených zdravotní
pojišťovnou přičítají na Vaše bonusové konto peníze, které si můžete u nás vybrat nebo použít na
další nákup. Tuto kartu může používat celá rodina. Zeptejte se našeho personálu, rádi Vám
poradíme, stejně jako s řešením Vašich zdravotních potíží.

Akce na březen:
Bioaktivní pycnogenol 90 tbl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .824,- . . . . .770,Echinaceové kapky Imunit 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . .131,. . . .109,Clavin + alkohol tester zdarma . . . . . . . . . . . . . . . . .1135,- . . . . .999,Paralen Hot drink - výhodná cena + ponožky jako dárek
Výprodej zimní i letní kolekce obuvi zn. Scholl - velmi výhodné ceny
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HLEDÁME OBECNÍ
BYTY DO VÝMĚNY

OD NÁS NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

reality

VOLEJTE 774606584

výměny bytů za větší popřípadě za menší s doplatkem
výměny s dluhem na nájmu
výměny bytů určených do privatizace s doplatky

Kateřina Tomková
vedení účetnictví,
daňový specialista
Kompletní zpracování účetnictví, daňové
evidence, mezd včetně daňového přiznání,
silniční daně, DPH, ročního zúčtování daně
ze zaměstnání+vedlejšího podnikaní
pro FO i PO.

Tel: 604 765 321

Inzerce

Jak šetří chytří
téma: mobilní internet

KTERÉ MOBILNÍ PŘIPOJENÍ JE NEJLEVNĚJŠÍ?

A

za 390 Kč

C

za 650 Kč

B

za 600 Kč

D

za 831 Kč

SPRÁVNOU ODPOVĚĎ VÁM DÁ JEDINĚ U:FON.
S 3G MOBILNÍM INTERNETEM ZA 390 KČ MĚSÍČNĚ
TOTIŽ NYNÍ ZÍSKÁVÁTE
ÁVÁTE JEŠTĚ VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽŠÍ CENY.
• připojení, kdekoliv si přejete;
ejete; internet je totiž
ubliky
mobilní v rámci celé republiky
• běžná rychlost internetu 400–700 kb/s
fování po internetu,
(umožňuje pohodlné surfování
ívání oblíbených
stahování souborů, používání
osílání e-mailů...),
služeb ICQ, Facebook, posílání
v ideálních podmínkách až 3,1 Mb/s
• chytrý USB modem, kterýý
si jednoduše nainstaluje
úplně každý,
jeho cena je navíc
bezkonkurenční

PŘIPOJTE SE I VY
NA NEJVÝHODNĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.
OBJEDNÁVEJTE NA 811 811 811 NEBO NA WWW.UFON.CZ
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Naše školy

Žáci ze ZŠ Hroznová představili v Holandsku část chystané detektivky
Čtyřčlenná delegace ze základní školy Hroznová spolu s učiteli a žáky z Německa, Španělska a Velké Británie navštívila
na konci ledna holandskou
školu Comenius College ve
městě Capelle aan den IJssel.
Setkání se uskutečnilo při příležitosti příprav na společnou detektivní knihu, která je psána v angličtině a je tak společným projektem
studentů z uvedených zemí. Zástupci ze základní školy Hroznová
byli tentokrát ve středu pozornosti.
Představovali totiž svoji kapitolu
chystané detektivky. Ta už má celkem kapitoly čtyři.
Pochvalu si zaslouží Monika
Večeřová a Tereza Deissová
z deváté třídy, které připravily prezentaci kapitoly a bezchybně vše
přednesly. Díky patří samozřejmě
všem deváťákům, kteří se na práci
podíleli.
Setkání mělo bohatý program.
Návštěvníci si prohlédli partnerskou školu. Zajímavou zkušeností
pro ně byla hodina chemie, kde
zkoumali DNA kiwi. Navštívili také
města Rotterdam, Haag a Delft.
Každé město bylo jiné. Zatímco

Rotterdam zaujal obrovským
přístavem a obchodními bulváry,
Haag zase množstvím mrakodrapů a Delft malebnými kanály a historickým centrem.
V následujících měsících napíší
Holanďané pátou kapitolu a na
závěr se zapojí všechny školy,
aby napsaly svoji verzi konce celé
knihy.
Projektové setkání bylo ojedinělou zkušeností především pro
naše žáky. Monika a Tereza bydlely v hostitelských rodinách
a poznaly život holandských školáků a rodin. Neustále musely
komunikovat v angličtině.
Poslední projektové setkání projektu Whodunnit se bude konat
v červnu 2010 opět v Holandsku. Projekt je součástí programu Comenius, podporovaného
Evropskou unií.
Česká kapitola a její prezentace
je k přečtení na školním webu
www.zshroznova.cz.
I

Mgr. Luděk Balcařík,
koordinátor projektu
Základní škola Brno,
Hroznová 1

Křídlovická podporuje chlapce Edwina Arasu z Nairobi v Keni
ZŠ a MŠ Křídlovická pomáhá
rodinám a přírodě v Keni. Již
čtyři roky podporuje chlapce
Edwina Arasu z Nairobi prostřednictvím programu Adopce na dálku humanistického
centra Narovinu. Žákovská
rada školy věnovala Edwinovi
dárek, bylo jím jízdní kolo.
Edwin ukončil osmiletou základní
školu a začal studovat v prvním
ročníku internátní střední školy St.
Charles Lwanga v oblasti Muranga, poblíž Nairobi. ZŠ a MŠ
Brno, Křídlovická už podnikla
první kroky k navázání partnerství
s touto školou. K prvním z nich
patří loňská návštěva Mgr. Tomáše Miléře. Ten měl možnost
prohlédnout si střední školu a pohovořit s jejími učiteli. Poprvé se
Mgr. Tomáš Miléř s Edwinem setkal už v roce 2008, kdy Edwin
ještě studoval na základní škole.

O své zkušenosti z afrických
cest, setkání s Edwinem a jeho
rodinou se na odpolední besedě
ke konci minulého roku podělil
Mgr. Tomáš Miléř. Své povídání
doplnil projekcí fotografií. Životní
podmínky v africké zemi zná
dobře. V době letních prázdnin
pravidelně působí jako dobrovolník v západní Keni, kde učí přírodovědu na venkovské základní
škole a bojuje proti odlesňování.
Beseda se z velké části týkala
Edwinovy rodiny a jeho podmínek ke studiu.
Další část besedy věnoval Miléř
ochraně životního prostředí v západní Keni. Pracuje zde s místními
lidmi na zavádění technologií příznivých pro životní prostředí a lidské zdraví. Jde například o sluneční vařiče, úsporná hliněná kamna,
solární sušičky potravin, pomalé
pískové filtry a agrolesnické stromy. V minulém roce byla oficiálně
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založena environmentální organizace Harmony (ve smyslu „žít
v harmonii s přírodou“) sestávající
z deseti zemědělců, pěti žen a pěti
skautů.Vznik této skupiny byl podpořen také brněnskou nadací Partnerství, která přispěla na založení
agrolesnické školky. Mezi hlavní
cíle skupiny Harmony patří adaptace na klimatické změny, jež se
v Keni již výrazně projevují intenzivnějšími a delšími obdobími
sucha.
Třetím tématem besedy byla
podpora chudé rodiny žijící na
břehu Viktoriina jezera. Podařilo
se zprostředkovat sponzorství
školného pro několik mladých lidí,
kteří tak dostali šanci studovat
na středních školách. Dárci se
našli v okruhu Miléřových přátel,
jimž nebyl osud Nicholase, Benter, Celine a Catherine lhostejný.
Tito dárci dnes se svými úspěšnými studenty v Keni komunikují

přes internet. Přestože sponzorství této rodiny započalo
vlastně náhodou, dnes je již velice úspěšné.
Vzdělání není v Keni samozřejmostí a většině lidí se zde šance
studovat na střední škole nikdy
nenaskytne. Člověk s ukončeným
středním vzděláním má však
mnohem více možností uplatnění a snáz najde zaměstnání.
To si všichni mladí lidé moc dobře
uvědomují, a proto má pro ně
vzdělání cenu zlata. Je jim jasné,
že šanci studovat prostě nesmí
promarnit.

Dění na Brně-střed

Týden výtvarné kultury oživí několik kulturních domů v Brně
Týden výtvarné kultury je originálním brněnským projektem a ve dnech osmého až
čtrnáctého března nabízí sérii
různých zajímavých dialogů
se sochami a obrazy. A největší množství programů se
uskuteční právě na území
Brna-střed.
Moravská galerie v Brně, Dům
umění města Brna, Muzeum
města Brna, ale i soukromé galerie nebo třeba divadlo Reduta se
z iniciativy katedry výtvarné
výchovy Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity spojily a za
vydatného přispění studentů
organizují na výstavách odborné
přednášky, diskusní setkání, ale

i zábavné programy a praktické
výtvarné dílny nebo animace pro
děti a mládež. Na rozdíl od Muzejní noci, která v Brně mimořádně
úspěšně probíhá již sedmým
rokem a je vždy jen jediným velkolepým večerem, jsou programy
Týdne výtvarné kultury rozprostřeny do sedmi dnů a směřují spíše ke komornějšímu a soustředěnějšímu poznávání tajemství
výtvarného umění.
Už v pondělí 8. března začíná
v 17.30 v Domě pánů z Kunštátu
diskusní setkání věnované
sochám v majetku Masarykovy
univerzity. To je ale jen příklad jedné akce. Jinou bude třeba výtvarná dílna Zvukohrad, kterou nabízí

Muzeum města Brna na Špilberku ve čtvrtek v 10 a v 15 hodin,
nebo beseda s malířem Viktorem
Pivovarovem v Pražákově paláci
Moravské galerie v neděli
14. března v 16 hodin. Na mnohé
pořady se mohou návštěvníci
vydat do budov Masarykovy univerzity, která také tento jedinečný
projekt v grantovém řízení finančně podpořila.
Podrobný program Týdne výtvarné kultury je k nalezení v informačních brožurách v brněnských galeriích, v Brněnském
informačním centru nebo na
www.tvk-brno.cz.
I

Radek Horáček

Skautky z Druhého dívčího oddílu Nezmaři si zimu užívaly
Zatímco v ulicích města působily přívaly sněhu na začátku
roku mnoho komplikací a hlavně dospělým nadělaly spoustu
starostí, děti se z bílé pokrývky
radovaly.
Vydařené zimy se rozhodly využít
i skautky z Druhého dívčího oddílu
Nezmaři, které se pravidelně scházejí v klubovně na Pivovarské ulici
nedaleko Mendlova náměstí.

V polovině ledna se proto starší
skautky i mladší světlušky vydaly
na výlet, na kterém si užily bobování na zasněžených kopcích,
a o pololetních prázdninách odjely
na tři dny do Slavkova u Brna, kde
se vyřádily na sněhu a zahrály si
i spoustu napínavých her.
Nezahálely ani po večerech, kdy
se zpívalo s kytarou, na řadu také
přišly šikovné ruce. Z výletu si totiž

každý přivezl vlastnoručně vyrobenou lampičku.
Zlatým hřebem výletu pak byl slib,
který skládaly čtyři světlušky a tři
skautky z oddílu.
Další zimní výlety má oddíl ještě
před sebou. Nejstarší jeho členky
se těší hlavně na jarní prázdniny,
které stráví v Jeseníkách.
Skautky z Druhého dívčího oddílu
Nezmaři přijímají do svých řad

nové členky. Zájemkyně čekají
pravidelné schůzky v klubovně na
Pivovarské 11, jednodenní a víkendové výlety a v období prázdnin se jezdí na tábory.
Více informací podá vedoucí
oddílu P. Glosová, 775 173 824,
paja2d@seznam.cz, www.nezmari.xf.cz
I Pavla Glosová, vedoucí odd.

Vídeňská zakončila v Portugalsku tříletý zahraniční projekt
Společným divadelním představením v portugalském Caldas da Rainha skončil tříletý
projekt European Popular Culture for the Future.
V něm naše gymnázium na Vídeňské spolupracovalo se školami z Portugalska, Polska,
Španělska a Itálie. Projekt
spočíval ve vzájemné výměně
studentů a učitelů. V programu
pro zahraniční studenty jsme
se zaměřili na architekturu,
tradiční sporty a hry, lidové
tance a divadlo. Naši evropští
přátelé si zamilovali Brno
a jeho okolí. Viděli hrad Špilberk, přehradu, Macochu i Mohylu míru. Učili jsme je polku
a líbila se jim hra „Rybičky, rybičky, rybáři jedou“. Měli možnost si prohlédnout Národní

divadlo i strážnický skanzen.
V angličtině jsme pro ně nacvičili Erbenova Vodníka.
Od nás do ciziny vyjelo dvacet
studentů a čtyři profesoři. V Madridu viděli hrát Real a v Rovigu
navštívili ragby. V Toledu ochutnali paellu a v Římě tu pravou
pizzu. V Latině si zahráli hitbal
a v Lublinu ringo. V Benátkách
pluli gondolou a v Canal Bianco
pádlovali na dračích lodích. V Lisabonu studenty nadchlo oceanárium, v Gdaňsku architektura
hanzovního města. Italové pro
nás zahráli commedii dell’arte
a Španělé připravili talk show
v galicijštině.
Mezinárodní projekty umožňují
poznat země a kultury a zlepšit
se v cizích jazycích. Jsou motivací k dalšímu studiu. Učí nás
žít v Evropě.

Další informace o projektu lze
najít na http://europop.wz.cz.
I

RNDr. Miroslav Hruška,
koordinátor projektu

(Tento projekt byl realizován za
finanční podpory Evropské

unie, v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah sdělení
odpovídá výlučně autor. Sdělení
nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise
neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.)
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Mohlo by se hodit

Liga vozíčkářů pokřtila novou počítačovou učebnu
Lidé se zdravotním postižením
mohou využít nové počítačové
učebny v Lize vozíčkářů.
V Lize vozíčkářů došlo a stále
dochází ke změnám. Důkazem
toho je i nová počítačová učebna,
která vznikla v rámci postupné
rekonstrukce prostor, v nichž Liga
sídlí, na Bzenecké 23 v Brně-Vinohradech.
Po dokončení a zkušebním provozu
nové učebny jsme ji společně na
konci loňského roku během Dne otevřených dveří v Lize pokřtili bublinkami a průvodním slovem koordiná-

torky Centra sociální rehabilitace
Šárky Mikulkové.
V nové učebně již probíhají v plném
proudu další počítačové kurzy jako
jsou základy práce a pokročilá práce
s počítačem, efektivní psaní na klávesnici, prezentace v PowerPointu
a kurz tvorby internetových stránek.
Kromě toho mohou klienti Centra
sociální rehabilitace navštěvovat PC
klub a samostatně pracovat s počítačem vždy ve středu a ve čtvrtek
od 12 do 14 hodin.
Zahájení všech kurzů je naplánované vždy třikrát do roka. Aktuálně se
mohou zájemci hlásit na kurzy, které

začnou v březnu a dubnu 2010.
Zájemci o kurzy a další služby Centra
sociální rehabilitace nás mohou kontaktovat na tomas.ergens@ligavozic.cz nebo na telefonních číslech
537 021 485 a 774 074 133.
Služby jsou určené lidem se zdravotním postižením, a to nejen vozíčkářům, ale i ostatním lidem s tělesným, mentálním, duševním nebo
jiným zdravotním postižením, kromě
postižení smyslových.Veškeré kurzy
a služby jsou bezplatné.
I

Bc. Tomáš Ergens, DiS.
sociální pracovník
Centra sociální rehabilitace

Lidé, kteří se starají o své blízké, mohou navštěvovat kurzy
Občanské sdružení Moravskoslezský kruh pořádá od 5. března
cyklus odpoledních kurzů Pečuj
doma, určený laickým pečujícím
z rodin.
Mnoho lidí se v domácnosti stará
o své starší nebo nemohoucí blízké.
Pokud si s něčím nevědí rady, mohou
se přihlásit do kurzů, v nichž se dozví,
jak se v daných situacích zachovat.
Cyklus začíná čtyřmi podpůrnými

setkáními s psychologem a psychiatrem v březnu, v dubnu pak pokračuje čtyřmi semináři.
Březnové pátky budou věnovány
kurzům Škola životního odpoledne.
Hodiny jsou určené zejména pečujícím vyššího středního věku.
Jejich smyslem je rozpoznat své
možnosti v péči a práci, získat náhled
do nové situace, sdílet náročné
momenty péče. Všechny čtyři části
jsou propojené, proto je vhodné ško-

lu absolvovat vcelku. Poznatky
budou předávány sebezkušenostní
formou.
Přihlášení se dozví předpoklady pro
péči o bližního, jak zvládat napětí
a stres a přitom „nevyhořet“, kde jsou
hranice jejich odpovědnosti a mnoho
dalšího. Hodiny budou probíhat
v březnové pátky, vždy od 13 do 17
hodin v Rubínku na Poznaňské 10,
100 m od Kulturního domu Rubín
v brněnských Žabovřeskách.

Na kurzy v březnu navážou v dubnu
semináře s názvem Pečuj doma.
Budou opět probíhat v pátky ve stejné hodiny, tentokrát ale v přednáškovém sále v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ulici.
Více informací a přihlášky na tel.
549 213 411, 549 213 412, e-mailu
info@pecujdoma.cz nebo internetových stránkách www.pecujdoma.cz.
I

(red)

Kalendárium

Před 160 lety se narodil T. G. Masaryk. V Brně založil univerzitu
Zakladatel novodobého československého státu se narodil v Hodoníně 7. března 1850.
Přestože tento český politik,
vědec a filozof strávil v městě
Brně pouze čtyři roky svého
života, do dějin města se
zapsal významným způsobem.
Do Brna přišel Masaryk studovat německé gymnázium, které
sídlilo na dnešním Komenského
náměstí v budově Janáčkovy
akademie. Po nešťastné události, kdy se odmítl zúčastnit
povinné školní zpovědi, byl
z gymnázia v roce 1869 vyloučen.
„To bylo kromě několika pozdějších návštěv veškeré Masary-

kovo působení v Brně. V té době
Masaryk totiž doučoval syna
policejního prezidenta Antona
Le Monniera, který se záhy stal
vídeňským policejním prezidentem. Proto odjíždí do Vídně
i s Masarykem,“ řekl k Masarykovu brněnskému působení
profesor Jan Zouhar z Kabinetu
pro studium Tomáše Garrigue
Masaryka při katedře filozofie
na Filozofické fakultě v Brně.
Masaryk potom ještě několikrát
navštívil Brno už za svého prezidentského působení. Jedna
z takových návštěv se konala
v roce 1928 při příležitosti zahájení Výstavy soudobé kultury
v Československu.
Když Masaryk přišel v osmdesátých letech devatenáctého
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století na pražskou univerzitu,
začal přemýšlet o založení další
univerzity. „Masaryk razil heslo,
že pokud máme mít jednu univerzitu, musíme mít univerzity
dvě. Teprve až konkurenční boj
zaručí kvalitu vzdělání,“ uvedl
Zouhar. Tento názor Masaryk
zveřejnil ve vědeckém časopise
Athenaeum, který na začátku
osmdesátých let redigoval.
„Tehdy ještě nebylo jasné, že
nová univerzita bude v Brně. Až
po první světové válce v lednu
1919 předložila skupina poslanců parlamentu zákon o zřízení
univerzity. V názvu uvedli jméno
Masarykova univerzita. Nicméně pro tehdejší režim bylo toto
jméno nežádoucí, a tak se říkalo pouze univerzita v Brně,“

vysvětlil Zouhar. V roce 1960
instituce získala nové jméno,
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně. Původní název Masarykova univerzita se začal znovu používat až v roce 1990.
Město Brno zdobí několik
pamětních desek věnovaných
Masarykovi. Za svých studií
bydlel v několika podnájmech
v dnešních ulicích Milady Horákové, Lidická a Česká. Dnes
jsou na daných místech pamětní desky. Po prvním československém prezidentovi je také
pojmenován Masarykův onkologický ústav v Brně.
I

(red)
Ve spolupráci s Encyklopedií
města Brna

Volný čas

Park Lužánky se opět promění v běžecké závodiště

Jubilejní 65. ročník mezinárodního závodu ČPP Běh
Lužánkami proběhne v městském parku Lužánky v sobotu
27. března od devíti hodin.
Jedná se o legendární běžecký
závod, který je nejstarším běžeckým závodem v Brně. Pořádá ho
atletický klub AC TRACK & FIELD
Brno ve spolupráci s Agenturou
Walter.
„V minulém roce se na start po-

stavilo 234 běžkyň a běžců z 8
evropských zemí v celkem 18
věkových kategoriích. Hlavní
závod mužů vytrvalců na 8000
metrů vyhrál etiopský sportovec
Feyissa Mosissa, druhý byl jeho
krajan Ashenafi Erkolo, na třetím
místě doběhl vítěz posledních
dvou ročníků polský reprezentant
Jakub Burghardt,“ uvedl ředitel
závodu Ing.Karel Walter. Kvalitně
obsazené pole elitního závodu
mužů se očekává i letos.

Jubilejní 65. ročník bude již tradičně měřen elektročasomírou
s čipovým systémem. Součástí
akce bude i doprovodný program.
„Závod je určen především sportovcům, zároveň však myslíme
i na jejich rodinné příslušníky
a další diváky, aby i pro ně byl čas
strávený na závodech příjemný
a odpočinkový,“ dodal Walter.
Závod se uskuteční převážně na
asfaltovém povrchu za každého
počasí, tradiční zázemí pro

závodníky bude v budově Střediska volného času Lužánky.
Záštitu pro letošní jubilejní ročník
poskytnul starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Na oficiálních webových stránkách závodu www.behluzankami.cz jsou k nalezení aktuální
informace, výsledky, fotografie či
podrobnější zprávy
o historii
běhu.

Březen ve znamení knih a čtenářů Do Polárky na starořecké báje
Knihovna Jiřího Mahena vyhlašuje na měsíc březen kampaň,
ve které se snaží oslovit čtenáře i nečtenáře.
Milovníci literatury i ti, kteří si ke
knize z různých důvodů cestu
nenašli, se mohou v průběhu
měsíce března zapojit do programu, který pro ně připravila
Knihovna Jiřího Mahena. Akci
s názvem „Březen – Měsíc čtenářů“ dala knihovna podtitul „S chutí
aneb Najděte si svůj apetit“.
Už v minulých letech knihovna
pořádala podobné akce, například
měsíc knihy nebo měsíc internetu.
Čtení může totiž sloužit každému,
jde jen o to, aby si každý našel,
co mu nejlépe vyhovuje. Knihovna
v kampani spolupracuje se studenty Knihovních a informačních
studií filozofické fakulty. Ti sestavili
dotazníky a pomocí nich na veřejných prostranstvích jako jsou knihovny, kavárny a další místa, kde
se potkávají čtenáři s nečtenáři,
zjišťují, co lidé čtou, kde čtou a jak
moc chodí do knihoven.

„Z respondentů navíc vybereme
vítěze, kteří budou mít možnost
strávit noc v knihovně v doprovodu
našeho programu, anebo si vyberou balíček knih,“ upřesnila mluvčí
Knihovny Jiřího Mahena Lucie
Anderová.
Dotazníky mohou zájemci vyplňovat i na internetových stránkách
knihovny do konce prvního týdne
v březnu. Od 10. března do konce
měsíce začnou v centrální budově Knihovny Jiřího Mahena středeční setkání, která budou mimo
jiné zaměřená i na nečtenáře.
„Pokusíme se jim nabídnout i zajímavé formy čtení. Ukážeme, že
může být i audiovizuální, že můžou
knihy i poslouchat. Nabídneme
také literární hospůdku, kde si
budou čtenáři u knihy moci vypít
i svou kávu. Tato možnost lidem
v knihovnách často chybí,“ dodala
Anderová.
V ostatních pobočkách Knihovny
Jiřího Mahena bude také probíhat
doprovodný program. Všechny
akce budou zdarma.
I

(red)

Čtyři příběhy, jedna ukolébavka a pět režisérů. Mezi nimi
J. A. Pitínský.To vše připravilo
divadlo Polárka do chystané
premiéry Starořeckých bájí
a pověstí.
V průběhu jednoho představení,
které se poprvé odehraje na
prknech divadla Polárka v sobotu 6. března, se diváci mohou
těšit na starořecké příběhy.
Inscenace totiž čerpá z řecké
mytologie, která zlidověla a stala
se součástí našich životů.
Podle scénáře Hany Mikoláškové zde nastudovalo celkem pět
režisérů pět slavných lidských
osudů pod souhrnným názvem
Starořecké báje a pověsti.
„Na scéně se tak potkají již zavedení a zkušení režiséři s těmi
začínajícími. Zajímavé bude
setkání J. A. Pitínského se svojí
dcerou Annou Petrželkovou,“
poznamenala scenáristka Hana
Mikolášková.
V režii Pavla Gejguše se diváci

dozví, proč má král Midas oslí
uši, režisér Petr Štindl prozradí,
kde a jak dopadl Ikaros, syn Daidalův. Anna Petrželová diváky
provede krétským labyrintem
a odhalí nejen jeho hrůzné
tajemství, ale také dvojí tvář
Minotaura. A nakonec se spolu
s Ondřejem Elbelem diváci
dozví, jak na začátku lidského
věku doplatil na svou vychytralost Prométheus.
„Na závěr speciální host J.A.Pitínský děti doprovodí do snu se stařečkem Filémonem a stařenkou
Baucis za tónů antické ukolébavky,“ dodala Mikolášková.
Hudbu složil David Smečka
a v představení zazní v podání
unikátní polárkovské kapely
Á-Die. Do vyšších kruhů řecké
smetánky diváky povznesou
kostýmy Zuzany Přidalové, která
je i autorkou návrhu scény.
Představení začíná v divadle
Polárka v půl čtvrté.
I

(red)
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Krátce

s
Volný ča
Na jarní prázdniny
do Dětského muzea
Stejně jako v minulých letech připravilo i letos Dětské muzeum
Moravského zemského muzea na
jarní prázdniny od 2. do 5. března
dopolední programy pro školní děti.
Na děti čeká spousta her, kvízů,
zábavy, tvoření a dozví se také
mnoho nového. Úterý 2. března
čeká děti výstava v Dětském
muzeu „Za dlouhých zimních večerů“. Dozví se mnoho zajímavostí
o životě našich prababiček
a vyzkouší si některá z tradičních
řemesel, jako je tkaní, předení,
vochlování, výroba vizovického
pečiva a svíčky z včelího vosku.
Ve středu 3. března přenese děti
do dalekých krajin. Prohlédnou si
výstavu „Krásy tropů“ v Biskupském dvoře. Život tropické přírody
jim poutavým vyprávěním přiblíží
entomolog muzea. Prohlídka
výstavy bude inspirací v následující
výtvarné dílně. Čtvrtek 4. března
bude ve znamení „Roku v lidových
obyčejích a slavnostech“. Poslední
prázdninový den, pátek 5. března,
pozve návštěvníky na výstavu
divadelního oddělení „Zapomenuté loutky“. Tvůrčí dílna naváže na
prohlídku výstavy.

Ekologie
Rezekvítek zve na
březnové exkurze
Občanské sdružení Rezekvítek,
které se věnuje ekologické výchově a ochraně přírody, zve
všechny zájemce na první exkurzi z cyklu Spletité cesty odpadů,
a to do brněnské čistírny odpadních vod. Výprava se koná
10. března. Sraz je v 16.45 hodin
na zastávce Drůbežářské závody v Modřicích. K dalším akcím,
které Rezekvítek pořádá, patří
tradiční jarní exkurze Dny otevřených dveří na koniklecové
zahrádce na Kamenném vrchu.
Na jaře toto území každoročně

rozkvétá desetitisíci květů chráněného koniklece velkokvětého.
Odborný průvodce zájemce provede po významné přírodní
rezervaci ve dnech 28. března
v 15 hodin a 30. března v 16.30
hodin. Poplatek za všechny
exkurze činí 30 Kč. Na exkurze
je nutné se předem ohlásit emailem na karla.petrivalska@rezekvitek.cz nebo telefonem na
775 580 205. Více informací je
k nalezení v kalendáři akcí na
www.rezekvitek.cz.

Semináře a přednášky
v EkoCentru
EkoCentrum Brno v ulici Ponávka 2 zve ekologicky smýšlející
jedince na přednášky, které chystá na měsíc březen. První z nich,
Restaurování v obýváku, proběhne 10. března. Praktický
seminář se zaměří na to, jak je
možné vrátit dřevěným předmětům krásu přírodními prostředky.
Druhý seminář s názvem Nechtěná chemie u vás doma se
bude konat 24. března. Návštěvníci se dozví, jak poznají chemikálie a jak se jich vyvarovat. Oba
semináře začínají v 17 hodin
a stojí 100 Kč. Kromě uvedených
seminářů bude celý měsíc
březen probíhat v EkoCentru
v duchu čtenářů. Každý nově
zaregistrovaný čtenář knihovny
Ekotéka obdrží v březnu dárek,
kterým bude biodegradabilní taška s balíčkem materiálů pro zdravější životní styl. Zároveň ekologické centrum vyhlašuje 6. ročník
soutěže o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu Moje
Veličenstvo kniha. Uzávěrka příjmu prací do soutěže je 31. března.

Hudba

nostní absolventský koncert.
Uskuteční se 21. března v 16.30
hodin v aule Hudební fakulty
JAMU na Komenského nám. 6.

Výstava
Muzeum města Brna
vystavuje kamnové
kachle
Dosud nejrozsáhlejší soubor
uměleckořemeslných výrobků,
kterými jsou kamnové kachle
z doby gotiky a renesance, pocházející ze sbírek bezmála třiceti
moravských a slezských muzeí,
galerií a památkových institucí
vystavuje od února Muzeum města Brna ve východním křídle hradu Špilberk. Výstava připravená
Slováckým muzeem v Uherském
Hradišti ukazuje proměnu praktického předmětu, jakým byla
kamna, v estetizující součást interiéru. Jejich působivost zvyšovala
plastická výzdoba, která dala
kachlovým kamnům nový, jedinečný prvek, jímž bylo obsahové
sdělení. Kamna se stala místem,
kde se vedle sebe objevovaly
reliéfy s hlubokou duchovní symbolikou, momentky z každodenního života, ale i heraldické motivy, poukazující na prestiž jejich
majitele. Od dob středověku se
kamna stala také výrazným středobodem místnosti zbavené všudypřítomného dýmu a označované jako světlá místnost neboli
„světnice“. Ta se stala místem,
kde se u tepla rodinného krbu
scházeli všichni členové rodiny
k odpočinku, zábavě, ale i za účelem provozování živnosti či výchovy dětí. A přestože kachlová kamna postupem času vytlačily nové,
dokonalejší systémy vytápění, na
jejich půvab lidé nezapomněli.
Výstava potrvá na Špilberku do
poloviny května.

Hudební
absolventský koncert
na ZUŠce

Galerie Platinium
vystavuje obrazy
Vladimíra Svobody

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila v Brně na tř.
Kpt. Jaroše 24, která umožňuje
základní vzdělání ve většině tradičních disciplín, zve na Slav-

Vernisáží 22. února se otevřela
v Galerii Platinium výstava Vladimíra Svobody pojmenovaná
„Animalia“. Výstavu obrazů zahájil PhDr. Milan Uhde. Malíř Vladi-

14
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Březen 2010

mír Svoboda má ve své tvorbě
rád plochy a pevný řád, který se
stal nosným prvkem ve všech
jeho obrazech. Autor, jenž ctí
zákony barev, používá svou kreativnost také v názvech svých
obrazů či legendách, kterými
často své obrazy doprovází.
Výstava „Animalia“ potrvá
v Galerii Platinium do konce
března. Vstup je volný a otevřeno
je ve všední dny vždy od 9 do 19
hodin.

Jarní výstava
sukulentů
Jarní výstava „Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin“
začne 12. března v Zahradním
centru Čtyřlístek v Brně-Bystrci
v Bystrcké ulici. Výstava bude
rozdělena do tří sekcí: společenstva rostlin v kamenných
miskách a skalkách, osázené
objekty z keramiky vlastní výroby a exponáty na prodej. Většina
exponátů je tvořena společenstvím několika druhů sukulentních rostlin. Vystavovatelé se
tak snaží nejen o estetický
výsledek, ale i o napodobení
přírody. Sukulentní rostliny jsou
obyvatelé polopouští, díky čemuž hravě zvládají podmínky
našich suchých domovů i časté
opomenutí zálivky. Sukulenty
jsou jedny z mála živých organismů, které netrpí v soužití
s velmi zaměstnanými a zapomnětlivými. Sukulentní rostliny
budou v Zahradním centru Čtyřlístek ke zhlédnutí do 28. března.

Baron Trenck Gallery
připravilo velikonoční
výstavu
V Baron Trenck Gallery, v areálu
kapucínského kláštera, bude od
konce března ke zhlédnutí inspirativní floristická výstava, která
také připomene některá známá
i méně známá fakta z historie Velikonoc, které pro věřící znamenají
oslavu zmrtvýchvstání Krista.
Víte například, co znamená červená barva na velikonočním
vajíčku nebo kolik podob může
mít „jidáš“? Výstava bude přístupná od 27. března do 5. dubna
od 10 do 16 hodin. Na Velikonoční
pondělí bude otevřeno.

Volný čas
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sobota 6. 3., 15.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
PREMIÉRA
pondělí 8. 3., 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
úterý 9. 3., 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
středa 10. 3., 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
čtvrtek 11. 3., 10.15 hod.
S koníčkem přes hory a doly
čtvrtek 11. 3., 19.00 hod.
Starořecké báje a pověsti
pátek 12. 3., 9.30 hod.
Starořecké báje a pověsti
sobota 13. 3., 15.30 hod.
S koníčkem přes hory a doly
zájezd do Valašského Meziříčí

středa 17. 3., 9.30 hod.
Marťanská kronika
středa 17. 3., 19.00 hod.
Urašima a mořská princezna
čtvrtek 18. 3., 10.15 hod.
Urašima a mořská princezna
čtvrtek 18. 3., 19.00 hod.
Golem
pátek 19. 3., 9.30 hod.
Jen počkej, zajíci!
sobota 20. 3., 15.30 hod.
Jen počkej, zajíci!
pondělí 22. 3., 10.15 a 14.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
úterý 23. 3., 14.00 hod.
S koníčkem přes hory a doly
zájezd do Prahy / Divadlo v Celetné
středa 24. 3., 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík

pondělí 15. 3., 8.30 a 10.15 hod.
S koníčkem přes hory a doly

čtvrtek 25. 3., 10.15 hod.
Čarodějův učeň

úterý 16. 3., 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb město hříchu

čtvrtek 25. 3., 19.00 hod.
Čarodějův učeň
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pátek 26. 3., 9.30 hod.
Mauglí
pátek 26. 3., 12.00 – 22.00 hod.
FESTIVADLO
sobota 27.3., 8.00 – 22.00 hod
FESTIVADLO
neděle 28. 3., 8.00 – 22.00 hod
FESTIVADLO
pondělí 29. 3., 10.15
Dobrodružství malého Vikinga
úterý 30. 3., 10.15 hod
Broučci
středa 31. 3., 10.15 hod
Broučci
Změna programu vyhrazena!
Kontakt:
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

úterý 2. března v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku?
Autorské čtení: Oldřich Damborský
úterý 9. března v 19.30 hod.
BACKSIGHT Blues-soulová kapela
středa 10. března v 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netrad. sdružení vícehlasého zpěvu
čtvrtek 11. března v 19.30 hod.
227. Večer P.T.O.: OZVĚNA a hosté
úterý 16. března v 19.30 hod.
ČAJOVÁ PREMISE – alternativní
trio + COWHILL – bebop, jazzrock,
flamenco
středa 17. března v 19.30 hod.
THE YOUNG PEKÁČ Mojmíra
Bártka. Swing přes jazzrock až po
latinsko-americké rytmy
čtvrtek 18. března v 19.30 hod.
CACHE CACHE
Hudba tajných koutů skrytých míst
Host: MEDULLA
úterý 23. března v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
STING – rocker, jazzman, herec

středa 24. března v 19.30 hod.
BEATA BOCEK. Písničkářka zpívající polsky a žijící na Valašsku
Host: Tomáš HÁČEK - akordeon
čtvrtek 25. března v 19.30 hod
MEZITIM. Folkové šou
úterý 30. března v 19.30 hod.
THE GLASS ONION
/The Beatles revival/
středa 31. března v 19.30 hod
K. R. BANDa + Tomáš KOČKO
Večer mezi blues a folkem
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

Firma s patnáctiletou tradicí

PLASTOVÁ OKNA
 žaluzie  sítě proti hmyzu  parapety
 dodávky

 demontáže

 montáže  zednické práce

VŠE ZA PŘÍZNIVÉ CENY
OBCHODNÍ KANCELÁŘ:
nám. Svobody 80
664 42 Modřice
tel.: 547 242 177
tel./fax: 547 243 687
mob.: 737 500 305, 604 554 967

www.plastovaoknabrno.cz

e-mail: avokna@plastovaoknabrno.cz

Po předložení tohoto ústřižku sleva na příslušenství 10%

SIMPLY CLEVER

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
OD 22. 3. DO 30. 4. 2010
JEN ZA 99 KČ
Připravte svůj vůz značky Škoda na
novou motoristickou sezonu a objednejte jej na jarní servisní prohlídku.
Nejen že dostane tu nejlepší profesionální péči, ale v případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za
překvapivě výhodné ceny.
Nenechte si ujít také zvýhodněnou
nabídku Škoda originálních dílů
a příslušenství.

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

Tel.: 543 424 222
autonova@autonova.cz
www.autonova.cz
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PŘEKVAPIVÁ
JARNÍ NABÍDKA

