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městská část
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osobnost měsíce
„Já jsem vlastně muzikantem z nouze, chtěl jsem
být elektroinženýrem. Začalo to tím, že se můj
táta vrátil z druhé světové války do Československa sice s medailemi a s vítěznou armádou,
ale s tou americkou. Byl přesvědčený masarykovský důstojník a když si pro něho přišli páni
v kožeňácích, byl to konec mých nadějí, že budu
tím elektroinženýrem.Tátu zavřeli a nás s mámou
vystěhovali. Jediná škola, kam jsem se mohl
dostat, byla konzervatoř. Bylo mně ale znemožněno študovat v Brně, a tak jsem šel do Bratislavy,“ vzpomíná hudebník Jaromír Hnilička.
Pokračování na str. 7
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Vážení občané…

O veřejně prospěšné práce je mezi
nezaměstnanými na Brně-střed zájem
Devátým rokem pokračuje spolupráce radnice městské části Brno-střed s Úřadem
práce Brno-město.
Výsledkem je, že radnice může využívat dlouhodobě nezaměstnané k výkonu veřejně prospěšných prací, konkrétně se jedná o úklid
veřejných prostor. Podle starosty Brna-střed
Mgr. Libora Šťástky je tato symbióza oboustranně výhodná: „Pomůžeme nezaměstnaným lidem v tíživé životní situaci a zároveň
využijeme jejich pracovní síly ku prospěchu
a zvelebení životního prostředí centrální části
Brna.“ Ruční úklid má i tu výhodu, že může
být nasazován velmi operativně a v místech,
kam se nedostane mechanizace, se s jeho
pomocí dosahuje daleko lepších výsledků.
Pokud jde o finanční náročnost projektu pro
Zveme občany na
20. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu dne

17. února 2010 od 16 hod.
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.stred.brno.cz.

radnici, tak není vysoká – personální náklady
totiž hradí úřad práce, Brno-střed zajišťuje
nářadí a potřebné vybavení.
„Nábor pětatřiceti nových pracovníků proběhl
počátkem ledna a zaznamenali jsme mimořádný zájem z řad uchazečů o práci. A to jak
co do počtu zájemců, tak i skutečného zájmu
o výkon této činnosti,“ popsal aktuální situaci
starosta Šťástka a dodal: „Přijetí do práce bylo
doprovázeno neskrývaným vděkem a radostí
nových pracovníků a my věříme, že pod vedením tří skupinářů, též vybraných z řady žadatelů, nezklamou a budou dobrou vizitkou naší
městské části.“
Vedení Brna-střed od poloviny loňského roku
využívá k úklidu i další možnost, kterou mu
poskytuje legislativa, a tou je institut veřejné
služby. I tato spolupráce je oboustranně
výhodná – radnice získá další pracovníky
a těm pak nejsou kráceny sociální dávky. Toto
řešení navíc u dlouhodobě nezaměstnaných
pomáhá udržovat pracovní návyky a dovednosti, čímž se zabraňuje negativním důsledkům sociálního vyloučení.

4–5
Zajímavé aktivity
seniorů

Péče o seniory má již v naší
městské části tradici, a to
i v rámci služeb, které
poskytuje radnice Brno-střed. Vážíme si našich
dříve narozených spoluobčanů a jejich zkušeností.
Snažíme se seniorům v naší čtvrti nabídnout možnost kulturních, společenských
i praktických aktivit, které jim zpestří každodenní realitu. Snažíme se, aby „Pestrý
život v centru dění“ – leitmotiv naší městské
části – měl i pro věkem, nikoli nutně duchem
starší obyvatele Brna-střed svůj význam.
Své služby již dlouhodobě nabízí námi zřizované Středisko pečovatelské služby
v Brně na Lipové ulici. Bohatý program
a zajímavé akce nabízí Centrum denních
služeb, které v jeho rámci působí a které je
určeno seniorům, kteří nechtějí či nemohou
být během dne sami doma. Činorodé jsou
i kluby seniorů, které naše radnice podporuje. Stejně jako loni i v roce letošním také
chystáme řadu kulturních akcí, kam se
vyplatí zavítat. Cyklus operních a operetních
melodií v podání posluchačů JAMU s příznačným názvem „Mladí seniorům“, či oblíbené radniční posezení u cimbálu. Besedy
pro seniory se zaměřením na bezpečnost
a ochranu soukromí.To vše na Vás i v tomto
roce čeká.Těším se na shledání při některé
z připravovaných akcí.
I

6

Mgr. Libor Šťástka, starosta

12
Rozhovor
s basketbalistkou
Evou Vítečkovou

Užitečné informace
Policie ČR

Akce radnice
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Akce radnice

Starosta mĢstské ēásƟ Brno-stƎed
Mgr. Libor Šƛástka
a „Kávéeska“ –
kulturní a vzdĢlávací stƎedisko
Brna-stƎed
zvou na

úterý 28. záƎí

PŘEHLÍDKY, TRHY A FESTIVALY

radnice mĢstské ēásƟ Brno-stƎed

DEN RADNICE

BEZPEIÁDA

Odpolední a veēerní program nejen pro dĢƟ, ale i pro jejich rodiēe – netradiēní
„úƎednické disciplíny“, prohlídka historických prostor radnice a rƽzná hudební
a divadelní pƎedstavení.

ZábavnĢ a osvĢtovĢ ladĢná tƎídenní akce, orientovaná na nástrahy, které pƎináší
konec školního roku a zaēátek prázdnin a dovolených.

sobota 23. Ǝíjna
nedĢle 24. Ǝíjna

3. – 5. záƎí

DRAKIÁDA BRNA-ST\ED

24. – 26. ēervna

park na Moravském námĢsơ

park na Moravském námĢsơ

Spoleēenské centrum radnice Brno-stƎed
a park na Kraví hoƎe

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ – pƎehlídka volnoēasových a zájmových akƟvit

V sobotu si na radnici postavíte draka a v nedĢli s ním vzlétnete na Kraví hoƎe.

FesƟválek s nabídkou kroužkƽ a akƟvit pro dĢƟ, mateƎských center, stƎedisek
volného ēasu, „lidušek“, skautských a turisƟckých oddílƽ, zájmového vzdĢlávání
dospĢlých, programƽ pro seniory, ale i divadel a klubƽ.

stƎeda
17. listopadu

1. – 3. Ǝíjna

Po vlastnoruēní výrobĢ lampiónƽ bude následovat prƽvod centrem Brna.

radnice mĢstské ēásƟ Brno-stƎed a centrum Brna

radnice mĢstské ēásƟ Brno-stƎed a centrum Brna

LAMPIONOVÝ PRpVOD CENTREM BRNA

VŠUDE DOB\E, V CENTRU NEJLÍP

nedĢle 5. prosince

Lehce poznávací a zábavná soutĢž, bĢhem níž mohou úēastníci a soutĢžící
poznat centrum Brna z rƽzných stránek a pohledƽ.

MIKULÁŠOVINY NA RADNICI

22. – 26. listopadu

centrum Brna

Spoleēenské centrum radnice Brno-stƎed

ertovské sportovní disciplíny, Mikulášská kanceláƎ, AndĢlské rukodĢlky, Sklepní
peklo jen pro odvážné a sladké odmĢny pro všechny šikovné a hodné dĢƟ.

TÝDEN SPLN NÝCH P\ÁNÍ
Dobroēinný týden spojený s jarmarkem, prezentací neziskového sektoru
a prodejem výrobkƽ z chránĢných dílen. První možnost ve vánoēní sezónĢ, jak
pomoci dobré vĢci a zároveŸ poƎídit netradiēní, hezké a užiteēné vánoēní dárky.
1. – 24. prosince

park na Moravském námĢsơ

KULTURNĚ-ZÁBAVNÉ POŘADY
POSEZENÍ U CIMBÁLU

Spoleēenské centrum radnice Brno-stƎed

Pravidelné setkání s cimbálovou muzikou FranƟška erného a sólisty BROLNu.

VÁNOCE NA MORAVÁKU

TANENÍ VEERY NA RADNICI

Bruslení, vánoēní trhy a doprovodný program se zážitky pro malé i velké.

Taneēní veēery, v nichž se mƽžete nauēit nĢco nového, podívat se, jak tanēí
profesionálové, a zatanēit si podle chuƟ. Rƽzné styly a žánry, kulƟvovaná zábava
pro všechny vĢkové kategorie.

RADOVÁNKY PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
nedĢle 14. února

Spoleēenské centrum radnice Brno-stƎed

D TSKÝ KARNEVAL NA RADNICI
Písniēky, hry a soutĢže s obrem Filišơnem.
nedĢle 21. bƎezna

Spoleēenské centrum radnice Brno-stƎed

VÍTÁNÍ JARA A VELIKONOC
Jarní tradice a zvyky formou pƎíjemných rukodĢlných dílniēek a doprovodného
kulturního programu.
sobota 17. dubna

Björnsenƽv sad (park u Polikliniky Zahradníkova)

KULIKIÁDA V BJÖRNSENOV SADU (a další radovánky s lecēím kulatým)
Lehce sportovní akƟvity pro celou rodinu – kuliēky, pétanque, kuželky, žonglování.
sobota 22. kvĢtna

park na Kraví hoƎe

SVÁTEK SOUSEDp

Spoleēenské centrum radnice Brno-stƎed

radnice mĢstské ēásƟ Brno-stƎed a centrum Brna

NavšƟvte své sousedy, anebo je pozvĢte k Vám! Ukažte své kulináƎské
a hosƟtelské umĢní a pƎipojte se tak k mezinárodní akci. Na radnici se též budou
servírovat dobré pochuƟny a v kulturních programech se pƎedstaví naši sousedé.
(KvĢtnový termín bude upƎesnĢn zahraniēními koordinátory.)
VÁNONÍ ZPÍVÁNÍ NA RADNICI Spoleēenské centrum radnice Brno-stƎed
SváteēnĢ ladĢný komorní veēer s vánoēními melodiemi. VezmĢte s sebou své
dĢƟ a své blízké a pƎijěte si vychutnat Vánoce.

PROGRAMY PRO SENIORY
MLADÍ SENIORpM

Spoleēenské centrum radnice Brno-stƎed

Cyklus žánrovĢ zamĢƎených koncertƽ. Úēinkují žáci a studenƟ základních
umĢleckých škol, stƎedních a vysokých umĢleckých škol.

CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HO\E

CYKLUS P\EDNÁŠEK A BESED

Sportovní klání pro dĢƟ a jejich rodiēe – závody v nĢkolika vĢkových kategoriích
na kolech, tƎíkolkách, odrážedlech ēi v koēárcích a navíc doprovodný program.

Cyklus pƎednášek a besed o zajímavých tématech – poēínaje historií Brna,
pƎes volný ēas a zdravý životní styl až po bezpeēnost.

nedĢle 6. ēervna

D TSKÝ DEN NA RADNICI

PREZENTACE SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Odpoledne na radnici bude patƎit dĢtem – soutĢže o ceny, drobné rukodĢlky,
divadýlka, taneēky a písniēky.

Prezentace služeb neziskových organizací, pƽsobících v oblasƟ poskytování
sociálních služeb seniorƽm.

sobota 18. záƎí

radnice mĢstské ēásƟ Brno-stƎed

Björnsenƽv sad (park u Polikliniky Zahradníkova)

ZVÍ\ÁTKIÁDA
Pro spoustu mĢstských dĢơ je setkání s živými zvíƎátky neuvĢƎitelný zážitek.
DopƎejte jim ho!

Spoleēenské centrum radnice Brno-stƎed

Spoleēenské centrum radnice Brno-stƎed

ZmĢna programu a termínƽ vyhrazena!
PodrobnosƟ budou prƽbĢžnĢ zveƎejŸovány ve Zpravodaji M Brno-stƎed a na webech
poƎadatelƽ www.stred.brno.cz a www.kaveeska.cz
PodrobnĢjší informace Vám také rádi poskytneme na tel. ēíslech 725 825 597,
732 705 950 a 543 212 508 nebo prostƎednictvím e-mailu produkce@kaveeska.cz
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Stalo se v naší městské části

Kuřimský pohárek brněnských nadějí se přesunul na Kraví horu
Již tradičně měli v předvánočním čase plavci s tělesným
postižením, kteří jsou celoročně zapojeni do výuky plavání
ve Středisku Brno KONTAKTU
bB, možnost poměřit svoje síly
na plaveckém závodě.
Dlouhá léta býval tento závod
spojen s Městskými lázněmi
v Kuřimi, kde také výuka z velké
části probíhala. Vzhledem k tomu,
že tyto lázně dostávají nový kabát
a šmrnc, využili jsme možnosti
přesunout 8. ročník závod do
brněnského Sportovního a rekreačního areálu na Kraví hoře
a Kuřim zůstala jen nostalgicky
v názvu závodu.

Závod, který proběhl 18. prosince
2009 a kterého se zúčastnilo 32
plavců, z toho 15 v hlavní kategorii
do 15 let, však určitě nostalgický
nebyl. Po rozcvičení jej zahájil
zakladatel brněnského plavání
tělesně postižených osob Roman
Vojáček. Poté se již plavci pustili
do soubojů s časem. Z břehu je
povzbuzovali
rodiče,
kteří
obzvláště malým plavcům intenzivně udíleli rady, jak nejlépe
bazén překonat a své rady doprovázeli praktickými ukázkami, takže bylo patrné, že na výukových
lekcích dávali bedlivý pozor i oni.
Na oplátku potom děti při štafetách rodičů povzbuzovaly svoje
maminky – žádný přítomný tatí-

Vítězka hlavní kategorie Michaela Philippi.

Na startu.

nek se kupodivu neodhodlal na
závodě předvést svoje plavecké
umění.
Vyhlášení výsledků závodu proběhlo ve slavnostně vyzdobené
tělocvičně Cyrilometodějského
gymnázia za svitu svíček, vůně
maminkami napečeného cukroví
a promítaných fotografií ze závodů a pobytových akcí, kterých se
plavci v průběhu roku 2009 zúčastnili.
„Podle očekávání v hlavní kategorii do 15 let obhájila vítězství
dvanáctiletá Michaela Philippi
a ve vedlejší kategorii nad 15 let

zvítězila kdysi také držitelka poháru, sedmnáctiletá Veronika Žaludová. Pochvalu si ale zaslouží
všichni plavci, kteří ze sebe vydali
všechny síly,“ hodnotí závod
vedoucí plavecké výuky a koordinátorka závodu Iva Tesařová.
„Závod ani celý náš program by
se neobešel bez dobrovolníků na
pozicích plaveckých instruktorů,
takže velký dík patří také jim,“
dodává.
I
Marta Vojáčková
Středisko Brno KONTAKTU bB
www.kontaktbb.cz

Aktivity klientů Centra denních služeb při pečovatelské službě ÚMČ Brno-střed

Centrum denních služeb, které působí v rámci pečovatelské služby
ÚMČ Brno-střed, uspořádalo pro své klienty několik zajímavých akcí
Centrum denních služeb (CDS)
na Lipové ulici č. 31, které provozuje Úřad městské části
Brno-střed v rámci pečovatelské služby, uspořádalo na konci loňského roku pro své klienty
několik zajímavých akcí.

Návštěva výstavy
Tou první byla návštěva výstavy
v Paláci Šlechtičen na Kobližné
ulici. Tématem výstavy byl Rok
v lidových obyčejích a slavnostech. Po prohlídce výstavy
následovalo příjemné posezení
v Café baru se šálkem dobré

vídeňské kávy a moučníkem.

Vánoce ve Vaňkovce

Vánoce na Zelňáku

Poměrně záhy, 3. 12. 2009, se
splnilo velké přání našich klientek,
jímž byla prohlídka vánočně
vyzdobené Vaňkovky a drobných
nákupů. Již při vstupu do tohoto
nákupního centra na všechny
dýchla vánoční atmosféra prostřednictvím nádherné výzdoby
a poslechu koled. Po prohlídce
tohoto nákupního centra jsme si
dopřály menší občerstvení
v mléčném baru.

Dne 30. 11. 2009 pak proběhla
plánovaná prohlídka trhů v rámci
radniční akce Vánoce na Zelňáku,
na kterou se naše uživatelky velmi
těšily. Měly tak možnost osobně
si prohlédnout všechny stánky
s různými výrobky s vánoční
tematikou, na vlastní oči vidět
a prohlédnout si vyřezávaný betlém. Protože bylo poměrně chladné počasí, zahřály se douškem
medoviny a ochutnaly čerstvě
usmažené bramboráčky.
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Vánoční posezení
Dne 16. 12. 2009 se přímo v Cen-

tru denních služeb uskutečnilo
vánoční posezení našich klientů.
Bylo připraveno pohoštění, které
napekly naše klientky, a k němu
byly nazdobené vánoční perníčky, nechyběla dobrá káva a další
cukroví. Zazpívat nám přišly (jako
každoročně) studentky střední
zdravotnické školy na ulici Lipová.
Atmosféra byla příjemná a klienti
se vraceli do svých domovů později, než jsou zvyklí.
I
Ráčková Květoslava
koordinátorka pečovatelské služby
Foto akcí na straně 5

Aktivity klientů Centra denních služeb při pečovatelské službě ÚMČ Brno-střed

Návštěva výstavy v Paláci šlechtičen.

Prohlídka Vánoc na Zelňáku.

Prohlídka Vánoc na Zelňáku.

Vycházka do Vaňkovky.

Vánoční posezení v centru denních služeb.

Vystoupení studentek střední zdravotnické školy.

Centrum denních služeb je určeno pro seniory, kteří nechtějí
nebo nemohou být sami doma – čeká je celodenní atraktivní program
Středisko pečovatelské služby
Lipová č. 31 Úřadu městské
části Brno-střed nabízí seniorům jednu ze svých služeb,
jejímž cílem je přispět k plnohodnotnému životu seniorů.
Centrum denních služeb je určeno pro seniory, kteří nechtějí
nebo nemohou být sami doma.
Pokud se nás rozhodnete navští-

vit, čeká Vás po celý den zajímavý program, zábava a rozptýlení,
které jsou přizpůsobeny Vašim
zálibám a zájmům.
Individuální aktivity umožňují
změnu jednotvárného života,
proto vybíráme a připravujeme
vhodné nápady a podněty k činnosti, např. prohlídky a návštěvy
výstav, výlety, pobyt ve vířivce
v plaveckém areálu na Kraví

hoře. Programy jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu.
Centrum denních služeb je otevřeno celoročně, každý všední
den od 8.00 do 14.30 hod. Můžete
si sami zvolit dny, které budete
chtít v našem centru strávit. Je
také možnost si pobyt na jeden
den zdarma vyzkoušet. Na každý
den je zajištěn oběd, dále zajištění
dovozu a odvozu autem pečova-

telské služby. Setkáváme se ve
společenské místnosti, k dispozici
je jídelna, odpočívárna, terasa
s výhledem na zahradu.
Nabízíme také možnost při pobytu v centru denních služeb využít
středisko osobní hygieny: koupel,
stříhání vlasů, pedikúra. Služby
denního centra jsou poskytovány
za úhradu. Více informací máte
k dispozici na tel. č. 543 212 702.
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Eva Vítečková
rozhovor
Začínala jste ve Žďáru nad
Sázavou, ale prakticky celou kariéru hrajete v Brně,
jaký je Váš vztah k Brnu?
Už jsem v Brně jedenáctou sezónu, takže je to v podstatě můj
druhý domov. Už to neberu, že
sem jezdím hrát jen basket, ale
mám tady i spoustu kamarádů,
školu jsem zde vystudovala. Po
jedenácti letech Brno nemůžu
brát jinak než jako druhý domov!

Neměla jste v úmyslu
během těch let někdy
z Brna odejít?
Vždycky, když mi končila v Žabinách smlouva, tak jsem uvažovala, jestli odejít, nebo neodejít,
ale nabídky od brněnského klubu byly pokaždé dobré a zároveň
tento tým patří mezi nejlepší
v Evropě, takže jsem neměla
žádný důvod odcházet.

Dokázala jste toho v basketu hodně, jakého úspěchu si ceníte nejvíce?
Nemyslím si, že bych měla nějaký z titulů nejoblíbenější.

Letos na podzim je v České republice mistrovství
světa, jak vidíte vaše šance?

Nevím, tohle je na mě ještě hodně daleko. Hlavně bude důležité
postoupit ze skupiny a dál nemá
cenu uvažovat. Doufám, že
budeme hrát dobrý basket, že se
nám bude dařit a že se naše hra
bude líbit divákům a přijdou nás
podpořit, protože fanoušci jsou
šestý hráč na hřišti.

Byly jste s týmem „Žabin“
několikrát vyhlášeny jako
nejlepší brněnské
družstvo roku – účastníte
se ráda různých večírků
a společenských akcí
vůbec?
Jak se to vezme, kolikrát se
o akci člověk dozví na poslední
chvíli, je unavený z cestování
a raději by byl doma; no, a najednou se musí oblékat a jít mezi
lidi. Já jsem nervózní, když si
náhodou musím pro nějakou
cenu jít a nebo dávat rozhovor,
jinak bych si společenské akce
užívala mnohem víc.

Jak vůbec vycházíte
s novináři?
Rozhovory k basketu patří – třeba když se hraje mistrovství, ale
že by mě bavilo natáčet šoty do
televize a vyprávět o sobě, tak
to ne.

Profil

Určitě by se něco našlo, ale spíš
mě teď napadá taková vtipná záležitost: před lety ve Žďáru v novinách napsali, že se budu vdávat
a nikdo o tom nic nevěděl, ani já
(smích). A jednou jsme hráli někde
v zahraničí, mně vypadla kontaktní čočka a novináři to popletli
a napsali, že mám problémy
s „čéškou“. A táta hned volal, co
mi je, jestli mám něco s kolenem
(smích). A ještě bych chtěla říct,
že všichni v poslední době vykládají o tom, jaká je rivalita mezi
Brnem a pražským týmem USK,
ale myslím si, že to vytváří právě
novináři. Mezi holkama všechno
funguje normálně, v pohodě spolu
v nároďáku vycházíme, já mám
v Praze výbornou kamarádku
Markétu Bednářovou.

Takže tuhle rivalitu Brno
versus USK Praha vyhecovali novináři?
No, spíš to zveličují. Se spoustou
lidí jsem se bavila, že jim připadá
(i nám hráčkám), že se komentuje a píše v novinách ve prospěch Prahy, když hrajeme proti
USK, např. že „USK Praha hrálo
špatně“, ale třeba uznání, že
Žabiny byly prostě lepší, to se
moc neslyší. Při komentování
takových zápasů by komentáře
měly být neutrální, a ne aby bylo
vidět, že komentátor nemá rád
Brno a fandí Praze.
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Eva Vítečková se narodila 26.
ledna 1982 v Novém Městě na
Moravě. Střední škola – osmileté gymnázium ve Žďáru nad
Sázavou, poslední ročník studovala na gymnáziu Slovanské
náměstí v Brně. Vysoká škola
– Fakulta sportovních studií.
Zájmy: dva synovci, kino, internet, nákupy, kolečkové brusle,
beachvolejbal. Česká basketbalistka roku (2005 a 2006)
a třetí basketbalistka Evropy
(v anketě deníku La Gazzetta
dello Sport, 2005), devítinásobná mistryně republiky,
vítězka mistrovství světa juniorek (2001), mistrovství Evropy
žen (2005) a Euroligy družstev;
účastnice dvou olympiád, hráčka basketbalového týmu Frisco
Sika Brno.

A máte nějakou negativní
zkušenost s médii?

Jaké plány máte do
budoucna, zůstanete
v Brně?
Uvidíme, jak se to vyvine. Určitě
bych si někdy chtěla vyzkoušet
nějaký jiný tým, ale uvidíme, jak
to bude vypadat v budoucnu.
Pokud by v Brně všechno fungovalo, tak proč tady nezůstat. Na
druhou stranu – nebráním se
vyzkoušet něco nového.
I

Tomáš Setnička
(noviny Bastila)
Foto archiv
Evy Vítečkové (nahoře)
a Lubomír Stehlík - Deník

Jaromír Hnilička
rozhovor
Jaromír Hnilička se svým českým rodičům narodil v Bratislavě a do Bratislavy se jako mladík vrátil studovat konzervatoř.
Původně chtěl dělat přijímačky
na klavír, ale když do Bratislavy
přijel a viděl, že se na klavír hlásí téměř sto padesát uchazečů
a budou brát jen desetinu, vrátil
se domů, tedy do Kroměříže,
kde tehdy s mámou a bráchou
bydlel, a šel si ke kamarádovi
půjčit trumpetu. Připravil si
vlastní etudu a v náhradním termínu přijímačky udělal.

Opravdu jste tehdy neměl
ani vlastní trumpetu?
Neměl. A opravdu mi ji půjčil můj
stejně starý kroměřížský kamarád. Jmenoval se Jaroslav Válek.
Bylo s ním veselo, ostatně, později
proslul jako Smutný muž. Možná
si někteří vzpomenou. Zemřel
v roce 1982 v padesáti letech.

Vraťme se do padesátých
let minulého století. Je
pravda, že si do Bratislavy
pro vás přijel Gustav
Brom?
Už při studiích jsem hrál v orchestru Jána Siváčka, který měl na
začátku těch padesátých let skutečně průkopnický význam při
prosazování swingu na Slovensku. Jako stálá výpomoc jsem hrál
také ve filharmonii – tam jsem se

Inzerce – partner rozhovoru

STĚHOVÁNÍ STANĚK s.r.o.

zase naučil zbožňovat vážnou
muziku. Vážná muzika je úžasná,
obzvláště, když ji můžete poslouchat zevnitř, z toho orchestru. To
byla pro mě neuvěřitelná škola.
A v té době potřeboval pan Brom
doplnit kapelu a skutečně přijel
za mnou do Bratislavy. Bylo to
dost bizarní. Já měl bytnou, která
trpěla duševní chorobou, schizofrenní paranoiou. A když pan
Brom zazvonil a ptal se po mně,
nejdříve ho beze slova prošpikovala svýma uhrančivýma očima
a pak na něho vybafla: A keby
som ti jednu strihla, čo by si povedal?! Kapelník pak chodil dvě
hodiny po Bratislavě, ale nakonec
jsme se potkali a domluvili.

Když se podíváme na
ujednání ze dne 5. 12. 1955
podepsané Jaromírem
Hniličkou, Kroměříž, Miličovo nám. 12 a Gustavem
Bromem, Brno, Kotlářská
38, najdeme tam, že „pan
Jaromír Hnilička zavazuje
se hráti od 1. ledna 1956
v orchestru Gustava Broma… Služební úvazek jest
12 konzertů měsíčně… Za
každé přehrané představení obdrží pan Hnilička
150 Kč netto…“. Jak vzpomínáte na tuto dobu?
První rok v kapele, to byla hrůza.
Připadal jsem si jako otloukánek.
Já byl ještě jelec a oni byli smečka
zkušených vlků. Cokoliv jsem řekl,
cokoliv jsem udělal, to bylo špatně. Bylo to taky tím, že jsem byl
vyznavačem cool jazzu a v kapele
se hrálo úplně jinak. Já ty svoje
aranže přizpůsoboval tomu svému přesvědčení a kapela protestovala. Při návratu z jednoho
zájezdu, kdy se mnou nikdo
nemluvil, jsem šel za kapelníkem,
že se vracím do Bratislavy. A on
mně řekl, ať to nechám být, že to
zařídí. A od té doby se to zlepšilo.

Jak vzpomínáte na pana
Broma?
Díky Bohu za takového kapelníka

Profil
jako byl Brom. On byl autoritativní
typ, ale to se jinak dělat nedá. Já
teď dělám kapelníka pár skupinám
a když se ti moji kluci chovají tak,
jak jsem se já choval kdysi, roztrhl
bych je jako žábu. Kapelník uměl
dávat lidi dohromady a díky jemu
měla ta kapela také to, čemu Francouzi říkají L´esprit de corps –
duch tělesa, duch kapely. V tom
orchestru se mohli vyměnit všichni,
ale hrálo to pořád stejně.Výborně!

Jaromír Hnilička, trumpetista,
skladatel, aranžér a zpěvák, se
narodil 11. února 1932 v Bratislavě. Už při studiích si ho všiml Gustav Brom a nabídl mu spolupráci.
V jeho orchestru začal Jaromír
Hnilička působit v prosinci roku
1955 a je členem této legendární
kapely dodnes, což je světový
unikát. (Tato skutečnost je stvrzena oficiálním certifikátem a je
zapsaná v České knize rekordů
s ambicí zapsání do světové
Guinnessovy knihy rekordů.)
Stejně věrný jako Bromovu
orchestru je také městu Brnu, kde
žije od padesátých let. Je brněnským patriotem v tom nejlepším
slova smyslu. Jako skladatel na
sebe upozornil řadou kompozic,
které dodnes patří do pokladnice
české jazzové hudby, např. Příležitostné blues nebo Kyrie Eleison. Opomenout nelze ani uznávaný opus Missa Jazz – Jazzovou
mši, kterou zkomponoval v roce
1969, ale u nás mohla vyjít až
v roce 1990. Jaromír Hnilička se
podílel na vzniku řady hudebních
seskupení a stále aktivně obohacuje nejen brněnský a nejen
hudební život. Stal se jedinečnou
osobností jazzového světa, jejíž
věhlas a uznání jsou mezinárodní.
(S použitím charakteristiky laureáta Ceny města Brna na
www.brno.cz)

Prý jste se ale také hádali…
Krásně jsme se hádali! On byl
cholerik, já byl cholerik. Někdy
jsem mu říkal tak strašný věci, že
se kapela schovávala pod pulty.
A on si to potom pochvaloval, jak
jsme se krásně pohádali.

Jste nejen vynikajícím
instrumentalistou, ale
vaše autorská
a aranžérská činnost čítá
přes 50 vydaných kompozic a několik stovek zaranžovaných a nahraných
titulů. Není vám líto, že
vaší zřejmě nejznámější
skladbou je písnička
Pozdrav astronautovi, známá jako Dobrý den, majore
Gagarine, která vznikla
během pár minut v polední
pauze při natáčení 12. dubna 1961 v ostravském rozhlase? A není paradoxem,
že hudbu k této adoraci
složil člověk, který se
dodnes nevyrovnal s tragickou smrtí svého otce,
utýraného režimem padesátých let?
V tom původním textu bylo Práci
čest, soudruhu Gagarine! Tak to
jsem řekl, že ne! Použil jsem tenkrát autentický chuligánský popěvek, který pak ruští znalci skutečně

poznali. Samozřejmě jsem zuřil,
když se to pak zpolitizovalo. A když
nás v srpnu 1968 ještě navíc naši
nejlepší přátelé osvobodili, autorství jsem oficiálně zrušil.Takže ani
z té Vyčítalovy verze, co nazpíval
s paní ministryní Parkanovou,
nemám vůbec nic. Ale dobrý den
přeju všem dobrým lidem!
I

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl
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Inzerce

TE

ZDARMA

www.realspektrum.cz
J

Byt Staré Brno

Byt Staré Brno

Byt na Starém Brně

VOLE

Poctivý obchod s nemovitostmi

800

800 800 099

Byt u středu města

Byt u centra Brna

Vážení klienti,
dovolujeme si Vám představit
relaxační a regenerační centrum
Beauty Line
Nabízíme Vám spojení krásy, zdraví,
regenerace a relaxace

Nabídka udržovaného cih- Převod cihlového družst. Prodej kompletně zrek. Prodej část. zrekonstru- Prodej velmi pěkného bytu
lového DB o vel. 2+1 s bal- bytu o vel. 3+1. Byt je určen bytu o vel. 3+1 v OV nachá- ovaného bytu v OV o vel. s vysokými stropy v OV
konem na ul. Náplavka.
ke kompl. rekonstrukci.
zející se na ul. Náplavka. 3+1 na ul. Smetanova.
o velikosti 3,5+1.
1 490 000 Kč RSBd/2839/09

2 000 000 Kč RSBd/3551/09

2 990 000 Kč RSBd/3930/10

3 490 000 Kč RSBd/3933/10

NAŠE SLUŽBY:
• kosmetické služby
• permanentní make up
• chemický peeling
• biostimulační laser
• masáže
• manikúra
• modelaž nehtů
• pedikúra
• solária
• dárkové poukazy
Příroda, věda a náš tým bude pečovat
o Vaše pohodlí

3 790 000 Kč RSBd/1587/09

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

HLEDÁME OBECNÍ
BYTY DO VÝMĚNY

Lékárna na Josefské

OD NÁS NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

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

reality

Lékárna SFINX

Hrnčířská 6, 602 00 Brno
Tel. 541 233 538

VOLEJTE 774606584

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

Prodej inzerce
Brno-střed, Žabovřesky,
Starý Lískovec, Bohunice,
Šalina, NOS
tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz

Vážení zákazníci,
od ledna 2010 jsme pro Vás připravili úplně nový věrnostní program. Přijďte si do našich lékáren
vyzvednout věrnostní kartu a výrazně ušetříte jak při výdeji léků na předpis, tak při nákupu.
Vracíme peníze zpět z každého nákupu majitelům Lyoness karet. Můžete se u nás do Lyoness
systému zaregistrovat a budete dostávat peníze zpět z každého Vašeho nákupu, nejen v našich
lékárnách.

Akce na leden:
Alli 84 tablet – pomůže Vám zhubnout . . . . . . . . . . .1239,– . . . .1089,–
Imunit akut – 30 tbl. – při chřipce a nachlazení . . . . . .126,– . . . . . .99,–
GS Condro 120 + 60 tablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .749,– . . . . .719,–
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Inzerce

STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST
REALITY – z naší nabídky vybíráme:
1. Hrubá stavba Vojkovice
1.800.000 Kč
3.090.000 Kč
2. DB 3+kk, park. stání Žebětín
3. OV novostavba 1+kk, Soběšice
1.200.000 Kč
Pronájem garáže Brno-Lesná, Třískalova 1.500Kč/měs.
KONTAKT REALITY: 777 742 710
reality@g-vest.cz

STAVBY:
- novostavby
- rekonstrukce
- půdní vestavby
- prodej a montáž zateplovacích systémů
KONTAKT STAVBY: 608 943 965
stavby@g-vest.cz

www.g-vest.cz
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Naše školy

Jak je to s ekologickou výchovou na ZŠ Kotlářská 4
Ekologie je součástí našeho
školního vzdělávacího programu a patří mezi stěžejní témata, kterými se škola zabývá.
Především se děti učí nakládat
s odpadem. Učí se třídit, rozlišovat, zařazovat. Je to cenné, odnesou si poznatky do svých
domovů. Pokud vidíme, že dítě
samo od sebe odšroubuje víčko
z PET lahve a lahev sešlápne, je
to výhra. Máme zpracované
různé projekty s ekologickou tematikou. Oslava Dne Země je
každoročně pro všechny žáky
školy. Protože nemáme les za
školou, snažíme se dětem les
přiblížit jinak, učíme děti vážit si
přírody a přírodu chránit.

Na začátku školního roku
1. Prohlédneme s dětmi okolí
školy a bydliště dětí a zjistíme, kde jsou kontejnery
a na co slouží.
2. Následují besedy o odpadovém hospodářství a ve
většině tříd 1. stupně proběhnou projekty na toto
téma.
3. Začnou sběrové aktivity, děti
vědí, proč určitý druh suroviny sbírají a nosí do školy
(papír, hliník, baterie, víčka,
elektrospotřebiče).
4. Třídy soutěží ve sběru papíru a víček.
5. Ostatním materiálem naplňujeme sběrné nádoby

„Hliníkožrout“ a „Bateriožrout“, máme je vyrobeny
zajímavě a vyráběly je děti
samy.
6. Bioodpad nesbíráme, děti
jsou vedeny k tomu, aby potravinami neplýtvaly a dostávají informace o tom, co
s nimi mohou dělat, pokud
mají zahradu, babičku na
venkově apod.
7. Dětem na 1. stupni pomáhají děti z 2. stupně.
8. Soutěže se vyhodnocují.
9. Do soutěží se zapojují i rodiče.
10. Chlubíme se v časopisech:
školním, zpravodajích, v Jihomoravských Ekolistech
a ve Školství.
Zúčastňujeme se výukových
programů, které má v nabídce
Lipka, Rozmarýnek, Rezekvítek,
Rychta v Krásensku. Jsme zařazeni mezi školy, které zpracovávají problematiku, kterou zadává
projekt Ekoškola. Snad se nám
podaří, někdy v budoucnu, titul
Ekoškola získat. Každoročně vysazujeme malé vánoční stromky,
které si na Vánoce koupíme, jezdíme na školy v přírodě a účastníme se projektu „Les ve škole,
škola v lese“.
Podařilo se nám vybudovat
učebnu v přírodě ve vnitrobloku
školy, dendrologickou stezku.
Uskutečnili jsme s prvními třídami brigádu v lesoparku a za

odměnu jsme opékali špekáčky
na nově vytvořeném ohništi. Ohniště mohou používat i obyvatelé
okolních domů, kteří mají přístup
do vnitrobloku. Podařilo se nám
získat grant MŠMT, obohatili
jsme naši školní knihovnu
o spoustu přírodovědných publikací a zakoupili jsme 3 kusy
zkoumacích batohů a jednu krabici plnou učiva o stromech.
V rámci projektu jsme navázali
spolupráci s venkovskou školou
v Podomí na Drahanské vysočině. Zástupci pedagogů zde
strávili příjemné dopoledne,

které bylo věnované tvorbě regionálních učebnic. Nebylo by
špatné, kdyby se dětem a pedagogům naší školy podařila vytvořit naše učebice o okolí školy
a bydlišti dětí.
Rádi bychom jednu třídu na
1. stupni upravili tak, že se nám
v ní bude dobře učit prvouka
a přírodověda. Plánujeme soustředit do této třídy vše, co bychom k výuce potřebovali,
včetně nakoupených publikací,
a v budoucnu i interaktivní tabuli.
I

Mgr. M. Schwabová

Scio, CERMAT a PISA – úspěšné testování žáků na Bakalce
Pokud jsou Vám některé z termínů Scio, CERMAT a PISA
neznámé, vězte, že se nejedná o žádné zvláštní hosty,
ale představují se Vám typy
testů, kterými v minulých letech prošli žáci základní školy
na Bakalově nábřeží.
Testování Scio zde má již letitou
tradici. Naši žáci si mohli vyzkoušet tyto testy ještě v dobách, kdy si společnost své
produkty teprve ověřovala.
V současné době jsou testy nabízeny vybraným ročníkům
a žáci se jich účastní zcela dobrovolně. Zájem o objektivní ově-

ření znalostí, dovedností či klíčových kompetencí však rozhodně neupadá. Výsledky
mohou posloužit nejen žákům,
ale i pro učitele mají důležitou
vypovídající hodnotu. Všechny
nás těší, že výkony našich žáků
překračují celostátní průměr základních škol.

CERMAT
Testy CERMAT se objevily
s novým vzdělávacím programem a prověřují nejen znalosti,
ale především dovednosti žáků
v jednotlivých předmětech. Pro
všechny z nás se jedná o novinku, jíž jsme museli přizpůso-
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bit i styl výuky. Z loňského testování šestých ročníků vyplynulo, že i zde se pohybujeme
nad celostátním průměrem.

PISA
V loňském roce se naše škola
zapojila do projektu organizace
OECD a náhodně vybraní žáci
se zúčastnili mezinárodního výzkumu PISA. Cílem výzkumu je
porovnat dovednosti patnáctiletých žáků v oblasti matematické, čtenářské a přírodovědné
gramotnosti. Výzkumu PISA je
ve světě věnována velká pozornost – v roce 2009 se do projektu zapojilo 65 zemí z celého

světa, v ČR 291 škol s 6686
žáky narozenými v roce 1993.
A výsledek? Mezi 134 základními školami z ČR jsme obsadili
v oblasti čtenářské gramotnosti
1. místo, matematické gramotnosti 2. místo a přírodovědné
gramotnosti opět 1. místo.
Tohoto úspěchu si nesmírně vážíme a gratulujeme našim, dnes
již bývalým žákům. Zároveň si
však uvědomujeme, že nás toto
velmi pozitivní hodnocení zavazuje i do dalších let.
I

Ivana Fabianová
učitelka II. stupně
ZŠ Bakalovo náb. 8

Mohlo by se hodit

Rodiče mají možnost vychovávat dítě s postižením doma
Koncem listopadu proběhla
kampaň Společnosti pro
ranou péči s názvem Týden
rané péče.
Cílem této kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, co je
raná péče, ukázat, že rodiny
s dětmi s postižením si zaslouží
pozornost a podporu společnosti,
a spojit pojem rané péče s profesionalitou, moderním trendem
i tradicí. Celkem 624 rodin dětí
s postižením zraku v celé České
republice v současné době využívá služeb Společnosti pro
ranou péči prostřednictvím jednotlivých Středisek rané péče. Ta za
dvacet let své existence pomohla
2350 rodinám. Středisko rané
péče Brno poskytlo konkrétní
pomoc 485 rodinám a patří společně s pražským střediskem
k nejdéle fungujícím pracovištím.
Díky této službě mohou rodiče vychovávat dítě se zrakovým a kombinovaným postižením doma

a nedávat jej do ústavu tak, jak se
to běžně na doporučení lékařů dělalo ještě před 20ti lety. Očekávání
děťátka bývá obdobím plným plánování a těšení se na to, jaké to
bude až: …až se miminko narodí,
až si začne hrát, až začne chodit,
až začne objevovat svět atd.
Jenže někdy se stane, že je
všechno trochu jinak – třeba když
se u miminka projeví závažné
zdravotní
postižení. Starost
o zdraví dítěte a únava z intenzivní
péče o něj, obavy z toho, co bude
dál, nepříliš optimistické zprávy
z úst lékařů, nevypočitatelné reakce lidí z širší rodiny i z okolí – to
všechno, a mnoho dalšího, obrací
rodině život naruby. Proto existuje
raná péče, sociální služba, která
rodinám pomáhá se s podobnou
situací vypořádat.

Komu je raná péče
určena?
Rodinám, vychovávajícím dítě (ve

věku od narození do 7 let), u kterého bylo zjištěno závažné zdravotní postižení.

Co je pro službu rané péče
typické?
Raná péče je terénní sociální
službou. Je poskytována přímo
v bydlišti klienta – poradkyně
v předem domluveném termínu
navštíví rodinu doma, zde se pak
odehrává konkrétní konzultace.
Poradkyně je odborník, který vyslechne, co rodiče trápí i co je
těší, poskytne jim potřebné informace a inspiraci k rozvíjení dítěte,
zapůjčí hračky či pomůcky, které
jsou pro podporu vývoje dítěte
vhodné, pomáhá rodičům orientovat se v nezvyklé situaci.

městě a obci – rodinám s dětmi
s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením. Konkrétně poradkyně ze Střediska rané péče
v Brně dojíždějí za klienty domů
v rámci celého Jihomoravského
kraje, části kraje Vysočina a části
kraje Zlínského.

Kolik stojí služby rané
péče?
Raná péče je v České republice
profesionální sociální službou prevence, a je proto poskytována
zdarma, hrazena je ze státní dotace na sociální služby.

I

Je raná péče ve vašem
městě či obci dostupná?
V současné době jsou služby
rané péče poskytovány v celé
České republice – v každém

Středisko rané péče
SPRP Brno
Nerudova 7, 602 00, Brno
Tel.: 541 236 743
E-mail: brno@ranapece.cz
www.ranapece.cz.

V padesáti život nekončí – pomohou i aktivity sdružení Ženy50
Brněnské občanské sdružení
Ženy50 je neziskovou organizací, která se cíleně zaměřuje
na ženy 50+.
Hlavní oblastí, na kterou upírá
sdružení pozornost, je sociální
integrace cílové skupiny a aktivní příprava na stárnutí. Sdružení chce pomoci ženám při
zvládání sociálních a společenských změn v nynějším tržním
prostředí, orientovaném pře-

vážně na konzum. Z tohoto důvodu občanské sdružení pořádá
celou řadu akcí, kterých se
mohou ženy, ale nejen ony,
účastnit.
Například 20. února (od 9.00 do
15.00 hod.) proběhne seminář
s vizážistkou. Ženám poskytne
užitečné rady pro správnou péči
o pokožku, dobrý vkus a harmonický vzhled kosmetička a vizážistka Dana Nekvapilová.
V únoru bude také zahájen cyklus přednášek, které se konají
vždy ve čtvrtek od 17.30 hod.
v sídle o. s. na Anenské 10.
Pro všechny, kteří si chtějí zlepšit svou kondici, pořádá občanské
sdružení
Ženy50
v příjemných prostorách „mezi
obrazy“ v Kulturním centru Slévárna, Ve Vaňkovce 1 tříměsíční
kurzy zdravotní sestavy Tchaj-ťi
(24) styl Jang. Tchaj-ťi je skvělé
právě pro své zdravotní účinky,
ale i v tom, že ho můžete začít
cvičit v každém věku. Pomalý
rytmus cvičení nevyžaduje
žádné zvláštní předpoklady cvičenců. Je tedy jen na vás, zda

se rozhodnete udělat něco pro
sebe, jednou týdně si přijít zacvičit a zároveň i psychicky odpočinout.
Již v současné době se mohou
zájemci hlásit na tříměsíční
KURZ TCHAJ-ŤI, který bude
probíhat od února 2010, vždy
ve středu od 18.00 hod.
a 19.00 hod. Kontakt: e-mail:
janakova@seznam.cz,
tel.:
547 246 485, 732 348 993.
Pravidelně se konají volnočasové aktivity, a to nejen výlety,
ale například sjíždění řek. Oblíbené jsou i počítačové kurzy. Ty
jsou koncipovány tak, aby při
malém počtu účastnic byla zajištěna individuální výuka. Lektorky jsou samy ve věku 50+.
Program na první pololetí letošního roku je nabitý a je součástí
informací o sdružení na webových stránkách www.zeny50.cz.
Občanské sdružení Ženy50 ve
spolupráci s dalšími partnery
vyhlásilo již druhý ročník otevřené fotografické soutěže pod
názvem Úhel pohledu. Klade si
za cíl zviditelnění žen 50+. Zá-

měrem soutěže je nabourat negativní vnímání cílové skupiny
žen 50+ okolím, změnit pohled
na starší ženy a podpořit jejich
aktivní přístup k životu. Datum
uzávěrky soutěže je 31. března
2010. Hodnotit se bude originalita a zajímavý pohled na ženy.
Autoři pěti vybraných prací
obdrží hodnotné ceny, např. týdenní pobyt u Dalešické přehrady pro 2 osoby, dárkovou
kosmetiku, keramiku.
Sdružení sídlí v podkrovní místnosti na Anenské 10, v centru
Brna. Tady je možné získat informace o činnosti sdružení
Ženy50, účastnit se přednášek,
vzdělávacích a kulturních akcí.
Zde rovněž probíhají počítačové
kurzy pro začátečníky.

I

Kontaktní osoby:
Ing. Jana Jarušková,
předsedkyně sdružení,
tel.: 728 740 449.
Mgr. Věra Janáková,
místopředsedkyně sdružení,
tel.: 732 348 993.
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Mohlo by se hodit

Nové uspořádání hranic obvodních oddělení Policie ČR v Brně
se týká hlavně obvodů Brno-Výstaviště, Brno-Střed, Brno-Žabovřesky
Brno je společenským centrem
Jihomoravského kraje a kromě
jiného představuje centrum veletržního a kongresového dění.
O bezpečnost ve městě Brně se
stará Policie ČR, reprezentovaná
Městským ředitelstvím policie
Brno, která se dělí na 8 obvodních
oddělení a 1 oddělení železniční
policie. Kromě Policie ČR se
o bezpečnost ve městě Brně stará
Městská policie.
S příchodem nového roku přichází
mnoho změn. Jednou z několika
změn, které Městské ředitelství Policie ČR v Brně čekají, je nové uspořádání hranic jednotlivých obvodních
oddělení.Tato změna se týká hlavně
obvodů Brno-Výstaviště, Brno-Střed,
Brno-Žabovřesky.
Nové hranice obvodních oddělení
by měly územně odpovídat správnímu členění městských částí Statutárního města Brna.
Důvodem pro změnu hranic je změna sídla Obvodního oddělení BrnoVýstaviště z budovy na ulici Horní
21 do budovy Územního odboru
vnější služby Brno-venkov, která se
nachází na ul. Rybářské 17.
V následujícím přehledu Vám přiblížíme působnost obvodních oddělení
v rámci statutárního města Brna:

Obvodní oddělení Brno-Střed
Městská část Brno-střed

Obvodní oddělení Brno-Žabovřesky
Městská část Brno-střed
Městská část Brno-Jundrov
Městská část Brno-Komín
Městská část Brno-Žabovřesky
Střed vozovky ulice Hlinky bude tvořit
novou hranici mezi územím Obvodního oddělení Brno-Žabovřesky
a Brno-Výstaviště.

Obvodní oddělení Brno-Sever
Městská část Brno-sever
Městská část Brno-střed
Městská část Brno-Maloměřice
a Obřany

Obvodní oddělení Brno-Židenice
Městská část Brno-Líšeň
Městská část Brno-Slatina
Městská část Brno-Vinohrady
Městská část Brno-Židenice

Obvodní oddělení Brno-Královo Pole
Městská část Brno-Ivanovice
Městská část Brno-Jehnice
Městská část Brno-Královo Pole

Městská část Brno-Medlánky
Městská část Brno-Ořešín
Městská část Brno-Řečkovice
a Mokrá-Horákov
Městská část Brno-Útěchov

Heršpická, Pražákova (parkoviště
pod Ústředním hřbitovem, Brno
Business Park).

Obvodní oddělení Brno-Komárov

Městská část Brno-Bystrc
Městská část Brno-Kníničky
Městská část Brno-Žebětín
Městská část Brno-Komín
Městská část Brno-Jundrov
Hranice území OOP Brno-Bystrc
budou tvořit katastrální hranice jednotlivých městských částí.
Hranice nového území OOP BrnoBystrc by tvořily katastrální hranice
jednotlivých městských částí, které
by byly upraveny dle terénních podmínek s ohledem na policejní činnost
(blíže zapracované změny v mapě).

Městská část Brno-střed
Městská část Brno-Černovice
Městská část Brno-Chrlice
Městská část Brno-jih
Městská část Brno-Tuřany

Obvodní oddělení Brno-Výstaviště
Městská část Brno-střed
Městská část Brno-Bohunice
Městská část Brno-Bosonohy
Městská část Brno-Kohoutovice
Městská část Brno-Nový Lískovec
Městská část Brno-Starý Lískovec
Hranice nového území OOP BrnoVýstaviště bude tvořit střed vozovky
ulice Veletržní, Křížová
až po ulici Vídeňská, kde nová hranice naváže na stávající hranici OOP
Brno-Výstaviště.
Další částí území, které připadne
OOP Brno-Výstaviště od OOP BrnoStřed představuje levá část ulice
Vídeňské (ve směru z centra města
Brna) od řeky Svratky s přilehlými
ulicemi až do prostoru ulic Vídeňská,

Obvodní oddělení Brno-Bystrc

Oddělení železniční policie – místní
působnost tohoto oddělení se odvíjí
od pozemků Českých drah a prochází přes celé město Brno podél
železniční cesty.
Mapu s vyznačenými novými
hranicemi obvodů si stáhnout
na
internetu
na
adrese
http://www.policie.cz/clanek/noveusporadani-hranic.aspx.
I

Zpracovala:
nstržm. Miroslava Šimoníková

Školy na Brně-střed

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní
na Jánské byla přijata do programu Škola podporující zdraví
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště obchodní se sídlem Jánská 22, Brno je odbornou
školou se zaměřením na obchod.
Díky dlouhodobé úspěšné spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity získala titul „Fakultní
škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity“.
V rámci kurikulární reformy, která
spočívá v tvorbě školních vzdělávacích programů, a po posouzení
výsledků dotazníkového šetření
u žáků naší školy, se rozhodlo vedení
pro zapracování problematiky zdra-

vého životního stylu a ekologie do
pedagogických dokumentů. Proto
škola využila možnosti zpracovat
projekt My a zdraví a následně zažádat o přijetí do programu Škola podporující zdraví. Náš záměr byl finančně podpořen z rozpočtových
prostředků Jihomoravského kraje
určených na dotační program Podpora zařazení škol zřizovaných JMK
do programu „Škola podporující
zdraví“ v roce 2009.
Projekt byl zaměřen především na:
– odstranění strachu a traumatu ze
školy, a to především u žáků přicházejících ze základních škol
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– posílení imunity proti šikaně
– kvalifikované demokratické ovlivňování vztahů navzájem mezi
žáky a učiteli, mezi učiteli samými,
mezi školou, rodiči a širší veřejností
– ozdravění výživy a prevenci pohybových aktivit
– doplnění školní knihovny o aktuální publikace, DVD, CD a výukové
programy vztahující se k výše uvedené problematice, které slouží
k aktualizaci stávajících a tvorbě
nových školních vzdělávacích programů, k vlastní výuce, žákům pak
při zpracování seminárních prací

a prezentací s tematikou zdraví
a ekologie.
Dne 27. 10. 2009 byla škola po
seznamovací návštěvě na škole
a jednání u „Kulatého stolu“ na Státním zdravotním ústavu přijata do programu „Škola podporující zdraví“
a má právo připojovat ke svému
názvu dodatek Škola podporující
zdraví a používat originální znak projektu Zdravá škola.
I
Ing. Pavla Stejskalová
ředitelka školy
Ing. Lenka Dohnalová,
manažer a metodik
pro vzdělávání

Informujeme

Hudba
Hudební podvečer
gymnázia a ZUŠky
Gymnázium P. Křížkovského
s uměleckou profilací a Základní
umělecká škola Pavla Křížkovského, Kristenova 27, Brno zvou na
dva hudební podvečery. První proběhne 9. února od 18.00 hod.
v Křišťálovém sále Staré radnice,
Radnická 10, Brno. Druhý pak
23. února od 17.00 hod. na radnici
městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15.Více informací je možné
najít na internetu na adresách
www.gymum.cz a www.zusbrno.cz.

s
Volný ča
Druhé pololetí
v ŽVS Vesna
ŽVS Vesna, o.s., Brno, Údolní 10,
zapisuje do kurzů a kroužků na
II. pololetí školního roku
2009–2010. Připraveny jsou aktivity pro všechny věkové kategorie: od nejmenších dětí po seniory. Sluníčka, Hvězdičky, Obláčci
a Hlásek – to jsou kroužky her,
písniček, rozvíjení smyslového
vnímání světa, kreativity, cvičení,
určené 1 až 3letým dětem s maminkami. Pro děti od 1 roku
s dospělým doprovodem je také
Hliněnka, zaměřená na činnost
s keramickou hlínou. Větší děti je
možné přihlásit do Sebeobrany
(věk 3–6 let) nebo do kroužku
Balerínky (baletní průprava dívek
od 4 let). Učit se hrát na klavír,
kytaru, flétnu (individuálně či ve
skupině) mohou na Vesnu chodit
děti i dospělí. Dlouholetou tradici
mají na Vesně pohybové kurzy
pro dospělé. Aktuálně jsou na
výběr: jóga, zdravotní cvičení, fit
balance, aerobic, bodystyling,
pilates, sebeobrana. Novinkou
od školního roku 2009–2010 jsou
vzdělávací kurzy pro seniory:
angličtina různých stupňů pokročilosti a tréninky paměti. Bližší
informace ke všem aktivitám: tel.

č. 733 506 684, kurzy@vesnaspolek.cz nebo osobně v kanceláři Vesny na Údolní 10.

Folklór
Ples
a fašanková zábava
Slovácký krúžek v Brně pořádá
v sobotu 6. 2. od 18.00 hod.
v Kongresovém centru (Výstaviště 1) jubilejní 60. ples. Jako
host vystoupí Národopisný soubor Ždáničan. Hrají: dechová
hudba Dambořanka, CM Slováckého krúžku v Brně a CM Hradisko. Dále Slovácký krúžek
organizuje v klubu University
obrany (Šumavská 4, Brno) ve
středu 15. 2. od 18.00 hod. fašankovou zábavu ukončenou pochováváním basy. Hraje cimbálová
muzika Krúžku s primášem
J. Pokorným.

a
Knihovn
Kulturní aktivity
Knihovny Jiřího
Mahena
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
pořádá v únoru několik zajímavých kulturních programů.
V ústřední knihovně na Kobližné 4 to budou např. besedy Staré
Brno – předchůdce města (11. 2.
v 17.00 hod.) a Cestování po
Japonsku (17. 2. v 17.00 hod.),
prezentace knihy švýcarského
autora G. de Kalbermattena
Advent, provázená indickými písněmi kapely Vítr do dlaně (22. 2.
v 17.00 hod.) či přednáška
Zachraňme sysly! (24. 2.). Malé
divadlo hudby na Kobližné připravilo na 9. 2. pořad B. Klepala
Elementární dramatik Alban
Berg, věnovaný především skladatelovým geniálním operám
Vojcek a Lulu (17.00 hod.), na
17. 2. koncert skupiny Bezobratři
(19.00 hod.) či na 23. 2. pořad
Carlo Broschi - Farinelli – životem
a hudbou hvězdy operního světa

18. stol. provede Mgr. J. Bařinková, ukázky z filmu Farinelli
(17.00 hod.). Knihovna pro nevidomé a slabozraké, Kobližná 4
uvede 16. 2. od 16.00 hod. poslechový pořad J. Černého Hana
Hegerová. A v Mahenově památníku na Mahenově 8 se konají
tyto akce: 9. 2. – Brunensia sub
tegulis aneb 163. čtení na půdě
– Připravil J. Vavroš (17.00 hod.),
10. 2. – Energetický agometr.
Útulek č. 102 – divadlo improvizace (19.00 hod.), 18. 2. – Humoristé evropského Východu –
přednáška doc. PhDr. J. Sedláka,
CSc., s ukázkami (17.00 hod.),
23. 2. – Brunensia sub tegulis
aneb 164. čtení na půdě
(17.00 hod.), 25. 2. – Agadir uvádí…
Karel
Filip
Gallina
(18.00 hod.).

Sport
15. ročník
Brněnské laťky
Pod vysokou brněnskou laťkou se
představí všichni nejlepší závodníci a závodnice letošní sezóny.
Opět se bude závodit na dvou
doskočištích, současně muži
i ženy – z českých reprezentantů
již účast potvrdil Jaroslav Bába,
(3. místo na OH a 5 na MS) a dalším tahákem mezi muži je ruský
závodník Alexandr Šustov (2.
místo na halovém mistrovství
Evropy). Zveme tedy brněnské
i mimobrněnské znalce atletiky 9.
2. 2010 od 17.00 hod. do nové
haly na Vodové, kde vypukne již
15. ročník Brněnské laťky.

ání
Vzděláv
Kvalifikační kurzy
pro pečovatelky
Občanské sdružení ŽVS Vesna,
Údolní 10, 602 00 Brno, vzdělávací instituce akreditovaná
MPSV, přijímá přihlášky do kvalifikačního kurzu Pracovník
v sociálních službách-Pečovatel(ka) o seniory a handicapované. Kurz začíná 12. února 2010,

trvá 3 měsíce (včetně praxe) a je
zakončen závěrečnou zkouškou;
úspěšní absolventi obdrží certifikát s celostátní platností. Přihlášky si lze vyzvednout osobně
v kanceláři na Údolní 10 nebo
prostřednictvím e-mailu: jdvorakova@vesnaspolek.cz. Bližší
informace na tel.č. 733 506 684.
Kurz má akreditaci MPSV podle
§ 112 Zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Uplatnění:
v sociálních zařízeních a agenturách zajišťujících péči o seniory
a handicapované nebo samostatně jako pečovatelky v rodinách.

Divadlo
Jiří Suchý připomene
historii Semaforu
Divadlo šansonu, které působí
v Dělnickém domě na Jamborově 65, uvede na své scéně
divadelní představení pro děti
Pohádky z Dobráčkova (20. 2.
v 15.00 hod.) a vystoupení Jiřího Suchého v pořadu 5 x 10
Semaforů (24. 2. v 19.00 hod.)
– jedná se o první z cyklu pěti
pořadů věnovaných 50. výročí
divadla Semafor. Více informací
na www.divadlosansonu.cz,
příp. prostřednictvím e-mailu
info@divadlosansonu.cz či na
tel. 548 216 927.

Výstava
Výstava
vyřezávaných
obrázků
Od 20. 1. 2010 v kavárně Bastila
(Dominikánská 14, Brno) probíhá výstava vyřezávaných obrázků; autorkou je Ema Raspopčevová. Motivy obrázků jsou
převážně geometrické.
Vyřezávané jsou ručně, podle
předem předkresleného motivu.
Pomocí pasparty, vložené pod
obrázek, vyniknou stíny, které se
od motivu odráží.
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Volný čas

únor 2010
pondělí 1. února, 9.30 hod.
Mauglí
úterý 2. února, 9.30 hod.
Mauglí
středa 3. února, 8.30 a 10.15 hod.
Urašima a mořská princezna
čtvrtek 4. února, 9.30 hod.
Maryša
čtvrtek 4. února, 19.00 hod.
Golem – předplatné sk.D
pátek 5. února, 9.30 hod.
Mrazík
sobota 6. února, 15.30 hod.
Mrazík
pondělí 8. února, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík
úterý 9. února, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň
úterý 9. února, 19.00 hod.
Výprava aneb Prázdný prostor,
čarovné loutky a kouzelné závoje
3. večer z cyklu Kouzelná laboratoř
středa 10. února, 9.30 hod.
Marťanská kronika
čtvrtek 11. února, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství malého Vikinga

čtvrtek 11. února, 19.00 hod.
Bitva u Lipan
pátek 12. února, 9.30 hod.
Mauglí
sobota 13. února, 15.30 hod.
Mrazík
pondělí 15. února, 8.30 a 10.15 hod.
Broučci
úterý 16. února, 9.30 hod.
Golem
středa 17. února, 9.30 hod.
Mauglí
čtvrtek 18. února, 9.30 hod.
Mauglí
pátek 19. února, 8.30 a 10.15 hod.
Roztančený svět
sobota 20. února, 15.30 hod.
Dobrodružství malého Vikinga
+ Čarodějná dílna – Oživlé sny
Změna programu vyhrazena!
Kontakt: Divadlo Polárka, Tučkova 34,
Brno, tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

únor 2010
úterý 2. února v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku? Setkání začínajících i pokročilejších literátů

úterý 23. února v 19.30 hod.
CZOP + BENEFIT. Večer akustické
a bluegrassové hudby

čtvrtek 4. února v 19.30 hod.
BETONOVEJ BEZ – rock. alter. + Divadlo HOPRKA: „Pořádek musí být“

středa 24. února v 19.30 hod
EMERGENCY EXIT
Alternativní G-rock

úterý 9. února v 19.30 hod.
POZDNÍ SBĚR + SCANDAL
Rockový koncert

čtvrtek 25. února v 19.30 hod.
OŘEŠÁK. Lehce keltský folk

středa 10. února v 19.30 hod.
D.N.A. Mladá folková kapela
čtvrtek 11. února v 19.30 hod.
APPLAUSE. Slovenský funky rock
úterý 16. února v 19.30 hod.
Poslech. pořad J. Černého: Marta KUBIŠOVÁ – z jámy rovnou na balkón
středa 17. února v 19.30 hod.
WAITING FOR CELEBRATION
Instrumentální rockové trio
čtvrtek 18. února v 19.30 hod.
ANAKLETY 443 + TYGRASZ
Večer veselé hudby

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

Rada městské části Brno-střed pokračuje v soustavné
podpoře kulturní, zájmové, vzdělávací a sociální činnosti
Na radnici městské části Brno-střed byly odsouhlaseny další
finanční transfery na podporu
různých kulturních, zájmových
a volnočasových aktivit.

Rada městské části Brno-střed
(dále jen RMČ BS) na 88. zasedání, konaném dne 21. 10.
2009, schválila následující finanční transfery:
• finanční neinvestiční transfer
pro Občanské sdružení LOGO, o.s., Vsetínská 20, 639 00
Brno, IČ: 26607468, ve výši
10 000 Kč, na Mezinárodní
den porozumění koktavosti
• finanční neinvestiční transfer
pro KONTAKT bB, o.s.,
Srbská 53, 612 00 Brno, IČ:

68402651, ve výši 20 000 Kč,
na II. ročník Brněnského
DRAKA
• finanční neinvestiční transfer
pro Sdružení pěstounských
rodin, o.s., Anenská 10,
602 00 Brno, IČ: 643264471,
ve výši 20 000 Kč, na Pestrou
klubovnu

Rada městské části Brno-střed
(dále jen RMČ BS) na 89. zasedání, konaném dne 5. 11. 2009,
schválila následující finanční
transfery:
• finanční neinvestiční transfer
pro KLUB TURISTŮ A LYŽAŘŮ, o.s., Údolní 31, 602 00
Brno, IČ: 00546585 ve výši
12 000 Kč, na Seniorprogram

Odboru Klubu českých turistů
při KTL Brno
• finanční neinvestiční transfer
pro o.s. ROSKA Brno-město,
Jateční 13, 628 00 Brno, IČ:
64331016 ve výši 20 000 Kč,
na Rekondičně-rehabilitační
pobyt
• finanční neinvestiční transfer
pro Junáka – svaz skautů
a skautek ČR, středisko „A
JE TO!“, Brno, Trýbova 1a,
602 00 Brno, IČ: 62157388 ve
výši 9 000 Kč, na Pestrobarevnou klubovnu
• finanční neinvestiční transfer
pro FbC ZŠ Horní, o.s.,
Horní 16, 639 00 Brno, IČ:
26517264 ve výši 20 000 Kč,
na Florbalový oddíl

• finanční neinvestiční transfer
pro „Na kopečku“, o.s.,
Horní 17, 639 00 Brno, IČ:
26579375 ve výši 7 000 Kč, na
volnočasové aktivity dětí
a mládeže
• finanční neinvestiční transfer
pro INEX-SDA Brno, o.s.,
Anenská 10, 602 00 Brno, IČ:
75053471 ve výši 5 000 Kč,
z toho 2 000 Kč na dopravu
a 3 000 Kč na ubytování
a soustředění
• finanční neinvestiční transfer
pro Školu Taekwon-do club
Brno ITF, o.s., Bohuslava
Martinů 26, 602 00 Brno, IČ:
70846201ve výši 10 000 Kč,
na BUDOSHOW
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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

NABÍDNĚTE NÁM K PRODEJI VAŠI NEMOVITOST
a získáte od nás dárkový šek
v hodnotě 2000,-Kč
na nákup dřevěného nábytku
firmy Domestav, s.r.o.

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

L-Kontakt s.r.o., Nám. Svobody 9, obchodní centrum OMEGA - 6. poschodí (výtah k bytům)

2 777 75 72 74

ÚVĚROVÉ A REALITNÍ CENTRUM S TRADICÍ

Po předložení tohoto ústřižku sleva na příslušenství 10%

SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia
nyní již od 199 900 Kč
Ze skladových zásob 2009 nebo
raději přímo z výroby? Je jen na
Vás, kterou z našich mimořádně
výhodných nabídek využijete.
Můžete získat vůz Fabia za cenu,
na kterou se Vám vyplatilo
si počkat.
Obraťte se na nás co nejdříve – čím
dříve přijdete, tím větší budete mít
výběr! Těšíme se na Vaši návštěvu.
Při financování od koFINu
zimní kola zdarma.
Kombinovaná spotřeba
a emise CO2 modelu Fabia:
4,1–7,5 l/100 km, 109–180 g/km

VYSTARTUJTE VČAS!

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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