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osobnost měsíce
Další známou osobností, kterou představujeme
v titulním rozhovoru, je zlínský rodák Antonín
Slováček. S Brnem je tento věhlasný muzikant
spojen především pupeční šňůrou absolutoria
na Janáčkově akademii múzických umění, ale
také mnoha přátelstvími pocházejícími právě
z období brněnských studií. „Já na tu dobu velmi
rád vzpomínám. Hodně se mi líbí, jak teď Brno
roste do krásy, ale je mi tak trochu líto, že už tu
nejsou ty kavárny a hospody, které byly kdysi za
nás, a že ti moji kamarádi tak nějak zestárli. Když
sem teď přijedu, tak se mnou už nechtějí chodit
za holkama,“ směje se populární klarinetista,
saxofonista, skladatel, aranžér, dirigent a také
producent, zřejmě nejznámější Felix u nás. Felix
Antonín Slováček.
V rozhovoru s ním se v tomto čísle našeho zpravodaje například dozvíte, jak vznikl jeho umělecký
pseudonym, jak začínal s hrou na klarinet nebo
jak navázal spolupráci s Karlem Gottem.
Pokračování na str. 7
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Vážení občané…
…konec minulého roku byl
v centru města ve znamení
vánoční výzdoby, stánků
a příjemné atmosféry. Hned
troje vánoční trhy premié rově osvěžily adventní
období, které mělo tentokrát
o poznání svátečnější atmosféru, tak jak ji
známe z Vídně, Prahy, Norimberku a jiných
měst.
Vánoce na Zelňáku, poprvé se konající
řemeslné trhy v centru města pořádané naší
radnicí, přilákaly až nečekaný počet návštěvníků. A z jejich ohlasů je patrné, že se trhy
líbily. Množství pozitivních reakcí nás tak
utvrzuje v tom, že pořádat podobné akce má
smysl. A že jsou oblasti, kde i politika jde stranou. V tomto ohledu, byť jinak většinou s kritikou jeho práce nešetřím, musím pochválit
i vedení města. Za to, že nám s realizací
vánočních trhů v centru Brna tentokrát
pomohlo. I trhy na nám. Svobody měly úroveň
a společně se nám tak snad opravdu podařilo
zase o kousek Brno přiblížit jinde běžnému
standardu.
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Pro letošní rok chystáme řadu novinek
a několik dalších atraktivních akcí v centru
města. Již zanedlouho premiérové Velikonoční trhy, na podzim pak po kratší pauze
Brněnské vinobraní. A mnoho menších, většinou pro děti a rodiče zajímavých akcí v ulicích města i na samotné radnici. Některé
z nich pro Vás připravuje „Kávéeska“, příspěvková organizace městské části. Její střediska, centrum volného času Botanka, divadlo pro malé i velké Polárka i klub na Leitnerce
Vás rádi přivítají i ve svých prostorách. Také
koupaliště na Kraví hoře, které provozuje
další z našich příspěvkových organizací, připravuje řadu novinek. V areálu začnou práce
na vybudování dětské zóny, chystáme se ho
také oživit pravidelnými kulturními večery
během léta.
Vstupujeme do roku, ve kterém nebude nouze o jiskření na politické scéně. Troje volby
se o to bezesporu postarají. Zachovejme si
pokud možno zdravý úsudek a patřičný nadhled. A nad nabízenými jednoduchými řešeními a velkorysými sliby alespoň chvíli přemýšlejme. Jako u státního rozpočtu, který se
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Na radnici
opět přišel
Mikuláš

schvaloval na konci roku. Některým se prostě
z cizího rozdává a slibuje dobře. Po loňském
svrhnutí vlády uprostřed řízení Evropy, volání
po předčasných volbách a zároveň jejich
pohřbení po zjištění, že by nepřinesly požadovaný počet křesel, jsme byli svědky další
kapitoly ze seriálu o hře na sociální empatii.
Roztrhání úsporného balíčku ve jménu politických bodů je však velmi krátkozraké.
Zprávy posledních dnů jsou ve znamení
zemětřesení na Haiti, země doposud známé
především díky velkému nárůstu kriminality.
Lidská solidarita i rabování jsou dvěma tvářemi těchto událostí. Stejně jako před pěti
lety při ničivých asijských tsunami. Přimlouvám se za alespoň symbolickou pomoc každého z nás. Je to sice daleko, ale vzpomeňme
na povodně, které v Čechách a na Moravě
známe dobře.
Do nového roku Vám přeji pokud možno jen
pozitivní zprávy. A také zmiňovaný nadhled
a toleranci. A vše dobré.
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Koncem roku
jsme podpořili
spoustu akcí

Mgr. Libor Šťástka,
starosta
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Na školách
v Brně-střed
se stále něco děje

Rozhovor
o bruslení na
„vesmírné technologii“

Akce radnice

Informujeme

Zóna vzájemné pomoci nabádá sousedy k větší všímavosti
Snad nám to tady nikdo nevykrade, říkají si lidé, když zamykají dveře chatek, obchodů
a skladů, bytů i rodinných
domků.
Ale stačí pouhé zámky na dveřích a zamřížovaná okna k tomu,
aby se zloději nedostali dovnitř?
Dobře víme, že ne. Tak jak tedy
případnému vloupání zabránit?

Úplně vyloučit tuto možnost nelze
nikdy. Můžeme ji ale výrazně snížit například tím, že nebudeme
slepě chodit kolem sousedovy
chatky, ale domluvíme se s ním
na občasném vzájemném
dohlédnutí, že je vše v pořádku.
Stejně tak se na vzájemné výpomoci mohou dohodnout i majitelé
obchodů, kteří jsou nedaleko od
sebe, nebo obyvatelé bytů a rodinných domků, kteří si takříkajíc
vidí skoro do talíře. Zkrátka nebýt
lhostejný, vykouknout před lidmi
z okolí z anonymity, které zloději
rádi využívají a spoléhají na ni –
a lépe se dívat. Všímavost a vzájemná důvěra jsou nezbytným
základem preventivního projektu
Městské policie Brno, nazvaného
Zóna vzájemné pomoci. Když už
se tedy sousedé v paneláku či
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v ulici dohodnou, že na svůj majetek vzájemně dohlédnou, mají
možnost vytvořit vlastní oficiální
zónu vzájemné pomoci. Na služebně Městské policie Brno po
předchozí dohodě od strážníků
obdrží samolepku s logem
a číslem tísňové linky, kterou si
umístí na výklad obchodu, rekreační objekt nebo rodinný
domek, a dají tak případnému
zloději najevo, že na objekt nedohlíží pouze jeho obyvatelé a v případě nekalých úmyslů by se
mohl se zlou potázat. Se strážníky se pak účastníci zóny domluví
na pravidelných setkáních, na
kterých se dozví, jaké nové trendy v oblasti kriminality se v širším
okolí projevují, jak se proti nim
účinněji bránit, nebo v případě
zón s větším počtem účastníků

lépe zkoordinují dohled nad svým
majetkem.
Více informací najdete na:
http://www.mpb.cz/odbor-preve n c e / p r o - ve r e j n o s t / zo ny vzajemne-pomoci.


Odbor prevence
Městská policie Brno
prevence@mpb.cz

Stalo se v naší městské části

Vánoce na Zelňáku – jako za časů našich babiček a dědečků

Vánoční trhy měly na „Zelňáku“ premiéru.

Nechyběl vánoční strom.

Výběru prodejců jsme věnovali velkou pozornost.

Na zahájení akce bavil i náš maskot.

Malí i velcí návštěvníci byli zjevně spokojení.

Kulturní program probíhal každý den.

Betlém řezbáře Jiřího Halouzky.

Na stáncích se prodávaly opravdu hezké věci.
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Stalo se v naší městské části

Vánoce na Moraváku – bruslení na umělém ledu, trhy a neziskovky

Vstup na „Moravák“.

Zahajovací hokejový turnaj.

Prezentace aktivit DDM Junior.

Počasí bruslařům většinou přálo.

„Krasoexhibice“.

Divadlo Neslyším.

Vánoční dílna.

Vystoupení kapely The Beavers.
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Stalo se v naší městské části

Za Mikulášem na naši radnici přišlo přes sto padesát dětí

Vlídný Mikuláš a docela hodný čert.

Naši andílci.

Anděl s razítkem „Mikulášovin na radnici“.

Sklepní peklo jen pro odvážné.

I na této akci potkaly děti našeho maskota.

Andělské rukodělky.

Čertovská sportovní disciplína.
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Stalo se v naší městské části

Koncem loňského roku podpořila radnice několik akcí a projektů
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Koncem roku 2009 podpořila radnice městské části Brno-střed – ať
už záštitou, bezplatným poskytnutím vhodných prostor, případně
finančním příspěvkem několik zajímavých akcí a projektů. O pohár
Svrateckého údolí (snímky 1–3) se
3. prosince plavalo v areálu na Kraví
hoře už pošesté. Soutěže se zúčastnily i čtyři školy z Brna-střed a tým
dospělých v netradičním klání na
plavacích lehátkách. Již tradicí se
také stalo zahajování bruslařské
sezóny na našem sportovišti na
Nových sadech. Tentokrát soutěže
a bruslařské radovánky v karneva-

lových převlecích proběhly 4. prosince (fotografie 4–6). V Brně-Bohunicích, avšak i za finanční podpory
naší městské části, byl 16. listopadu
slavnostně odhalen památník účastníkům protikomunistického odboje a obětem komunistické zvůle
(fotografie č. 7). Dalším finančně
podpořeným projektem byla 22. října 8. Mezinárodní konference
o koktavosti v Brně (snímek č. 8).
Tuto ojedinělou akci občanské sdružení Logo jako jediné v České
republice organizuje jako komplexní
projekt zviditelnění problematiky
koktavosti na mezinárodní úrovni.

Felix Antonín
Slováček
rozhovor
Felix Antonín Slováček se
narodil před sedmašedesáti lety ve Zlíně. Po maturitě
chtěl jít na medicínu, ale ke
studiím nebyl přijat, protože, jak se psalo v posudku,
nedával by svoje znalosti
a um ve prospěch pracujícímu lidu. Jednu ze svých
mnoha škol života mínil
tedy absolvovat v rodném
městě „u Bati“, ale už tady
se spíše než verpánku
a šídlu věnoval klarinetu.
A tak byl po roce přijat na
kroměřížskou konzervatoř,
odkud to byl jen krůček na
brněnskou JAMU. To už se
mu ovšem neřeklo jinak
než Felix.
O vzniku Vašeho uměleckého pseudonymu kolují
různé pověsti. Někteří říkají, že jste si ho dal sám,
když jste zjistil, že Felix
znamená šťastný nebo
šťastlivec, druzí říkají, že
jste ho dostal na JAMU
podle podobnosti
s německým géniem Felixem Mendelssohnem-Bartholdym, a vaši spolužáci
ze Zlína tvrdí, že se Vám
tak říkalo už ve škole
podle známé kreslené postavičky Kocoura Felixe.
Cé je správně. A jsem na to pyšný. Kocour Felix je chytrý
a neohrožený, je majitelem mnoha úžasných vynálezů a je také
první skutečnou hvězdou animovaného filmu. Svými kousky baví
velké i malé diváky už více než
devadesát let, neboť poprvé se
objevil v krátkém filmu s názvem
Feline Follies už začátkem roku
1919.

Vy sám máte určitě také
filmové zkušenosti. Těsně
před Vánocemi jsme vás
mohli opět vidět například

v televizním filmu o Karlu
Gottovi…
V mé filmografii najdete autorství
hudby, pro film Radost až do rána
jsem nahrál saxofonové sólo
a v pár filmech jsem se dokonce
i objevil. Účinkoval jsem také
v řadě televizních pořadů. Možná
si pamatujete na Televarieté,
Kavárničku dříve narozených,
Možná přijde i kouzelník, GO-GO
šou… V Brně jsem například točil
Banánové rybičky. Jako filmový
herec jsem ale kariéru neudělal
a asi už neudělám. Ve všech těch
pořadech i ve filmech jsem totiž
v drtivé většině hrál sám sebe
(smích). Stejně tak tomu bylo
i v tom zmíněném dokumentu
Fenomén Gott, který mimochodem považuji za velmi zdařilý.

Jak jste se vůbec ke Karlu
Gottovi dostal?
Po absolvování JAMU jsem ještě
jako druhý klarinetista Armádního uměleckého souboru dostal
nabídku od Karla Vlacha. Zároveň jsme hráli s Luďkem Hulanem, Honzou Hamrem a Vladimírem Žižkou jako Jazz
Sanatorium ve Viole. Tam se
kolem té desáté jedenácté večer
scházeli různí umělci a jednou
tam přišel i Karel. Asi jsem se mu
jako saxofonista zalíbil, a tak mi
hodili lano. Od toho roku 1969
jsem hrál v jeho kapele nepřetržitě téměř dvacet let. A spolupráci
s ním jsem vlastně nikdy nepřerušil, ty naše cesty se pořád krásně prolínají.

Je pravda, že dříve jste
hrál proto, abyste vydělal
nějaké peníze, a teď musíte nejdříve nějaké peníze
mít, abyste mohl hrát?
No jasně. Dřív jsem vzal klarinet,
šel jsem zahrát a dostal jsem za
to nějaké ty peníze. V případě velké kapely, které teď šéfuji, je to
jinak. Big Band Felixe Slováčka
má bez kapelníka sedmnáct špičkových muzikantů. Mnozí z nich

Profil
jsou navíc absolventy prestižní
jazzové školy Berklee College of
Music. Vystupujeme na velkých
akcích, hrajeme džez, swing
i taneční hudbu – od popu až po
muzikálové melodie. Mnohdy jsou
našimi hosty největší pěvecké
hvězdy a to už něco stojí. Často
musím sám shánět peníze a skláním se před těmi, kteří dovedou
takový koncert uspořádat. Jsem
velmi rád, že jeden z těch velkých
prestižních koncertů se pod
názvem Nebe plné hvězd pořádá
i v Brně.

Slavnostní koncert k osvobození Brna a s ním související Příhraniční slavnosti
se konají tradičně poslední dubnovou sobotu
v sadech Národního odboje a na jejich pořádání se
podílí i městská část Brnostřed. Letos bude koncert
věnován nejen pětašedesátému výročí osvobození,
ale i dalším významným
jubileím. Eva Pilarová si
v rodném městě připomene padesát let své
koncertní činnosti, Jitka
Zelenková oslaví ve svém
rodišti kulaté životní jubileum a koncert chce připomenout i sedmdesát let od
vzniku kapely Gustava
Broma.
Gustav Brom byl člověk, kterého
jsem si vždycky nesmírně vážil.
Dovedl dát dohromady ty nejlepší
muzikanty. Už od roku 1956 hraje
u Broma třeba letos osmasedmdesátiletý Jaromír Hnilička, který
je na náš koncert také pozván.
Jarda je asi největší džezový,
swingový a vůbec hudební nezmar, kterého tato republika porodila. Je vynikající trumpetista,

Felix Antonín Slováček se narodil 23. května 1943. Je absolventem kroměřížské konzervatoře
a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Na české
hudební scéně představuje špičku mezi hráči na klarinet a saxofon. Do jeho stálého repertoáru
patří díla jak z oblasti klasické
hudby, tak i jazzu a popu. Jako
sólový hráč získal již mnoho cen
na mezinárodních soutěžích.
Svoji hudební mnohostrannost
vždy prokazoval také jako skladatel a od roku 1983 jako šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka. Byl členem mnoha orchestrů,
např. Orchestru Karla Vlacha,
Orchestru Ladislava Štaidla
a vystupoval s řadou dalších (Big
Band Gustava Broma, Big Band
Radio Copenhagen, WDR Big
Band Köln atd.). Jako interpret
vážné hudby vystupoval s mnohými známými hudebními tělesy
u nás i v zahraničí. Spolupracoval např. s European Community
Chamber Orchestra, slovenskou
filharmonií, drážďanskou filharmonií, symfonickým orchestrem
hesenského rozhlasu a jinými.
Na svém kontě má Felix Slováček více než 500 nahraných titulů a téměř dva miliony prodaných
zvukových nosičů. Se svou manželkou Dagmar Patrasovou má
dvě děti, šestadvacetiletého Felixe a čtrnáctiletou Annu.

skladatel, aranžér, improvizátor,
umí všechno. Myslím si, že Cena
města Brna za hudbu, kterou
dostane teď v lednu mu po právu
náleží. Už ji měl dostat dávno. Jarda patří k těm, kteří dovedou hrát
srdcem. Srdcem, které umí
naslouchat. Některá srdce totiž
mají uši.


Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Inzerce

DÁREK PROTI BOLESTI
svalů, kloubů, zatuhlos krční páteře a zad.
Pohodlná aplikace bez nutnos nanášet rukama.
Vhodný na cesty a sport, bezpečný pro seniory.
Extra silné složení: 30 % Methyl Salicylate, 15 % Menthol.

MEDISTIK™ - VÍC NEŽ KOŇSKÁ SÍLA
Objednejte ve své lékárně nebo na tel.: 545 241 303
1 ks 350 Kč, 2 ks bez poštovného
Body Centrum s.r.o., Cejl 7, www.medisk.eu

GENERÁLNÍ AGENTURA
Kotlářská 32, 602 00 BRNO

Prodej inzerce
Brno-střed, Žabovřesky,
Starý Lískovec, Bohunice,
Šalina, NOS

Široké porolio pojistných produktů
pokrývající všechny segmenty českého
trhu pojištění osob a majetku,
fyzických i právnických osob.

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz

Kvalita, Respekt, Serióznost,
Partnerství, Pružnost.

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

ÚVĚROVÉ A REALITNÍ CENTRUM S TRADICÍ

2 777 75 72 74

Poctivý obchod s nemovitostmi
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RSBt 7397

ZDARMA

Nadstandardní byty v samotném Dokončené byty a studia
centru města s garážovým stáním.
v polyfunkčním domě v centru města.

TE

www.realspektrum.cz

RSBt 0869
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Nabízíme byty se spací galerií Nové byty v bezbariérovém
nacházející se v blízkosti centra města. víceúčelovém domě s vlastní kotelnou.

Brno – Zábrdovice, ul. Cejl
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RSBt 6509

J

RSBt 6439

Brno – Staré Brno, ul. Kopečná

Brno – Černovice, ul. Klíčová

800

VOLE

Brno – Trnitá, ul. Štěpánská

800 800 099

Inzerce

Každý umí malovat! Nevěříte? I Vy to zvládnete!
Přijďte si namalovat obraz jedinečnou technikou

OLEJOMALBY BOBA ROSSE®

Dne 20.2.2010 v Brně (další termíny viz internet. str.)
I Vy namalujete za jeden den úžasný obraz.
Vhodné pro všechny.
Cena 2500,- Kč/osobu. K dispozici jsou i dárkové šeky.

www.atelier-zebra.eu

Tel: 773 07 08 08

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

Ve dnech 23.-24.1.2010 v Brně (další termíny viz internet. str.)
Myslíte si, že neumíte kreslit? Myslíte si, že nemáte talent? Ale máte!
Každý, kdo umí držet tužku, umí kreslit. I Vy namalujete za dva dny
takovýto portrét. Ukážeme Vám jak na to – ukážeme Vám, jak
aktivovat Vaši pravou mozkovou hemisféru, ve které máte tyto
dovednosti uloženy. Vhodné pro všechny věkové skupiny, pro
dyslektiky, i jako příprava na uměleckou školu. Na profesi ani
pohlaví nezáleží. Cena 1600,- Kč/osobu.

www.zeichenkurs.eu

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

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

Tel: 773 07 08 08

SLEVA

AUTO-RYCHLO-SERVIS

NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

tel.: 547 246 881

až 5000 Kč
CHLADNIČKY ● PRAČKY ●
● MYČKY ● SPORÁKY ●
● KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

Kamenice 2, Brno-Bohunice (naproti OD Kaufland)

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Brno, Křenová 19

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

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

Geometrie kol
od 580,Výměna brzdových
desek
od 190,Výměna tlumiče
od 190,Výměna výfuku 1 díl
od 190,Výměna oleje
od 180,Doplnění klimatizace
od 470,-

AKCE zimní PNEU
Rozměr pneu
155/70R13 75T
165/70 R13 79T
175/70 R13 82T
165/70 R14 81T
175/65 R14 82T
185/60 R14 82T
185/65 R14 86T
185/65 R15 88T
195/60 R15 88T
195/65 R15 91T
205/60 R15 91T
205/55 R16 91H
225/45 R17 91H

Ceny vč. DPH. Akční ceny platí pouze při
současném nákupu náhradních dílů.

BARUM
738 Kč
794 Kč
899 Kč
957 Kč
1 044 Kč
1 097 Kč
1 097 Kč
1 141 Kč
1 325 Kč
1 184 Kč
1 588 Kč
1 999 Kč
3 080 Kč

www.pneubily.cz

KLEBER
980 Kč
990 Kč
1 099 Kč
1 194 Kč
1 234 Kč
1 318 Kč
1 320 Kč
1 381 Kč
1 529 Kč
1 394 Kč
2 022 Kč
2 296 Kč
3 444 Kč

CONTINENTAL
1 158 Kč
1 259 Kč
1 406 Kč
1 394 Kč
1 376 Kč
1 498 Kč
1 647 Kč
1 671 Kč
1 888 Kč
1 562 Kč
2 322 Kč
2 797 Kč
4 637 Kč

MICHELIN
1 336 Kč
1 453 Kč
1 636 Kč
1 476 Kč
1 549 Kč
1 708 Kč
1 834 Kč
1 865 Kč
2 148 Kč
1 692 Kč
2 933 Kč
2 995 Kč
4 864 Kč

Ceny již od 1 ks včetně DPH. Platí do vyprodání zásob.

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
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,–

Hlaváčova 6, Brno
www.msperlicka.cz
tel.: 603 226 844
(anglická a česká třída, přípravka od 2 let,
individuální přístup)
Zápis do přípravky (nástup možný ihned):
12. 1. 2010 / 14–16hodin
Den otevřených dveří:
5. 2. a 19. 2. 2010 / 10–12 a 14–16 hodin

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
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Naše školy

Zápis dětí do mateřských škol, zřizovaných městskou částí Brno-střed
V souvislosti s blížícími se zápisy do mateřských škol jsme pro Vás připravili přehled mateřských škol, zřizovaných statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-střed. Vydávání přihlášek pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2010/2011 bude v našich
mateřských školách probíhat ve dnech 27. a 28. 1. 2010. Termín pro odevzdání žádostí ve vybrané mateřské škole byl stanoven na
10. a 11. 2. 2010. O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel/ka příslušné mateřské školy, případná odvolání řeší odbor školství
krajského úřadu. Pevně doufáme, že následující informace Vám pomohou při výběru nejvhodnější mateřské školy pro Vaše dítě.

Mateřská škola Brno, Bayerova 5, p.o.

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., MŠ Mlýnská 27

KONTAKTY: tel.: 549 247 695 / e-mail: msbayerova@volny.cz /
web: www.msbayerova.wz.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: podpora zdravého životního stylu ve všech jeho
složkách – fyzické, psychické i sociální.

KONTAKTY: tel.: 543 212 587 / e-mail: zskrenova@zskrenova.cz
web: www.zskrenova.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: zdravý životní styl – vychovat děti zdravé, aktivní,
aby dokázaly vnímat svoji identitu a různost kulturních komunit. Nabízí
dětem svobodný výběr z činností výtvarných, pohybových a hravých –
podle svého přání.

Mateřská škola Brno, Bílého 24, p.o.
KONTAKTY: tel.: 543 242 916 / e-mail: msbileho@seznam.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: MŠ nabízí láskyplné a harmonizující prostředí
zajišťující všestranný rozvoj dětí v rámci tvořivě-humanistické výchovy.

Mateřská škola Brno, Biskupská 7, p.o.
KONTAKTY: tel.: 543 235 224 / e-mail: ms.biskup@bm.orgman.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: MŠ je zaměřena na křesťanskou výchovu, poskytuje zdarma kroužek hry na flétnu.

Mateřská škola Brno, Francouzská 50, p.o.
KONTAKTY: tel.: 545 578 896, 731 000 015
e-mail: ms.francouzska@volny.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: rozvoj komunikativních dovedností; logopedická
péče; individuální příprava dětí pro vstup na ZŠ. MŠ je kompletně zrekonstruovaná a nově vybavená od r. 2007 s velkou školní zahradou.

Mateřská škola Hlinky 46, odloučené pracoviště MŠ,
Vinařská 4, p.o.
KONTAKTY: tel.: 543 240 331 / e-mail: msvinarska@mbox.vol.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: všestranný rozvoj osobnosti, citová a mravní
výchova. Nabízí kroužky tenisu, plavání, angličtiny, dále logopedickou
prevenci, návštěvy divadel, školy v přírodě.

Mateřská škola ,,Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, p.o.
KONTAKTY: tel.: 543 212 880 / e-mail: mshorni@volny.cz
web: www.sssbrno.cz/mshorni.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: MŠ učí děti vzájemné komunikaci, spolupráci,
rozvíjí jejich vztah k přírodě. Nabízí také předplaveckou výchovu,
výtvarný a dramatický kroužek, výuku angličtiny.

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – MŠ Jánská 22
KONTAKTY: tel.: 542 214 899 / e-mail: zs.husova@bm.orgman.cz
web: www.zshusovabrno.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: ve vzdělávání a výchově využívá prvky a formy
daltonského vzdělávání, které stojí na základech principu samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce, vede ke zdravému životnímu stylu.
Nabízí výuku angličtiny, keramický kroužek, cvičení na rehabilitačních
míčích, návštěvy kulturních akcí.

Mateřská škola Brno, Kamenná 21, p.o.
KONTAKTY: tel.: 731 610 259 / e-mail: mskamenna@centrum.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: MŠ rodinného typu zaměřená na tělesnou a pohybovou výchovu, pěstuje zdravý vztah ke sportu a zdravému životního
stylu. Dále je zaměřena na dramatickou a společenskou výchovu –
návštěva divadel, koncertů.

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.
KONTAKTY: tel.: 549 121 099 / e-mail: kotlarska@kotlarska.cz
web: www.kotlarska.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: využívá Školní vzdělávací program s názvem
„Pojď si se mnou nejen hrát“, hravou formou připravuje děti na život
a vstup do školy. Nabízí výuku anglického jazyka, keramiky, aerobiku
a předplavecký výcvik.
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Mateřská škola Brno, Křenová 76a, p.o.
KONTAKTY: tel.:543241731, 775201356
e-mail: mskrenova@ iol.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: léčebný tělocvik (školy v přírodě, výjezd s rodiči
k moři, otužování, plavání, bruslení, kroužek jógy a pravidelné návštěvy
solné jeskyně), prevenci a odstraňování vad ve výslovnosti odborným
logopedem, rozvoj osobnosti dítěte a zapojení integrovaných dětí do
kolektivu. MŠ dále nabízí výuku angličtiny a tanečně-pohybový kroužek,
výtvarný kroužek.

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o.
KONTAKTY: tel.: 543 213 367 / e-mail: skolka@zskridlovicka.cz
web: www.zskridlovicka.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: využívá daltonské prvky vzdělávání, zaměřuje se
na tělesnou výchovu – cvičení, bruslení, plavání. Dále nabízí keramický
kroužek, návštěvy kulturních akcí, knihoven, divadel, školy v přírodě.

Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, p.o.
KONTAKTY: tel.: 543 213 309 / e-mail: skolka@msnadvorni.cz
web: www.msnadvorni.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: pohybová výchova a otužování, plavecký výcvik
v bazénu na Kraví hoře, vlastní sauna, kurzy hry na zobcovou flétnu

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
(MŠ Dituška – Stará 13/15 + MŠ nám. 28. října 21)
KONTAKTY: tel.: 545 212 165 / e-mail: info@osmec.cz
web: www.osmec.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY MŠ DITUŠKA – STARÁ 13/15: všestranný rozvoj
dítěte, aplikuje koncepci včasné péče, spolupracuje s CVČ Lužánky
a Romským střediskem DROM, pravidelná logopedická péče, keramický kroužek, účastní se divadelních představení, poznávacích vycházek, pořádá multikulturní dny.
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY NÁM. 28. ŘÍJNA 21: kurzy plavecké přípravy a cvičeníčko, keramika, logopedická prevence, estetická výchova. MČ pořádá různé besídky a maškarní ples.

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, p.o.
KONTAKTY: tel.: 530 310 418, 776 883 996
e-mail: soukenicka.ms@seznam.cz
web: ww.mssoukenicka.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: osobnostně orientovaná výchova zaměřená na
prožitkové učení, logopedie, předcházení SPVU (specifické vývojové
poruchy učení), péče o děti s odkladem školní docházky, rehabilitace
grafomotoriky a metoda PIPE DOV (dílčí oslabení výkonu), výuka
angličtiny.

Mateřská škola „Zdislava“ Brno, Pellicova 4, p.o.
KONTAKTY: tel.: 543 212 371 / e-mail: mszdislava@seznam.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: ekologie a životní prostředí, MŠ nabízí logopedické
poradenství, hudebně pohybový kroužek, výuku angličtiny, sportovní
kroužek, plavání, pořádá besídky, školy v přírodě a sportovní akce.

Naše školy
Mateřská škola Brno, Pšeník 18, p.o.

Mateřská škola Brno, Úvoz 57, p.o.

KONTAKTY: tel.: 543 213 911 / e-mail: mspsenik@volny.cz
web: www.mspsenik.wz.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu
stylu. Nabízí adaptační program Budulínek pro nově nastupující děti
a rodiče a možnost stravování dietami.

KONTAKTY: tel. 541 242 843, 541 217 637, 541 217 639
e-mail: msuvoz@msuvoz.cz / www.msuvoz.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: vzdělávací program „Cesta za poznáním světa“,
zaměřený na rozvoj osobnosti schopné samostatně jednat, přemýšlet,
komunikovat, tvořit, porozumět sobě i druhému. Dále MŠ nabízí sportovní a taneční kroužek, výuku angličtiny.

Mateřská škola Brno, Skořepka 5, p.o.
KONTAKTY: tel.: 543 257 400 / e-mail: ms.skorepka@quick.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: etická výchova, ochrana životního prostředí – pro
děti jsou organizovány polodenní výlety, ekologické výukové programy
a kulturně vzdělávací akce. MŠ nabízí kroužky keramiky, taneční kroužek, plavání v bazénu na Kraví hoře. Pro děti je zabezpečena logopedická péče a edukativně stimulační skupiny.

Mateřská škola Brno, Tučkova 36, p.o.
KONTAKTY: tel.: 549 241 195 / e-mail: mstuckova@volny.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: estetická a environmentální výchova, nabízí výtvarný kroužek, hudební kroužek, keramiku, flétničku, dětský aerobic, plavání, logopedii

Mateřská škola Brno, Údolní 9a, p.o.
KONTAKTY: tel.: 542 214 876 / e-mail:
mspodspilberkem@volny.cz / web: www.skolka-udolni.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje logopedickou intervenci pro děti s vadami řeči. MŠ je
otevřena přítomnosti rodičů, mohou kdykoliv přijít a účastnit se programu dětí. S Klubem rodičů jsou pravidelně pořádány společné akce.

Mateřská škola Brno, Údolní 68, p.o.
KONTAKTY: tel.: 543 245 271 / e-mail: msudolni@cmail.cz
web: www.msudolni68.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: estetická a tělesná výchova – předplavecký výcvik,
jóga, keramická dílna, hra na zobcovou flétnu

Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, p.o.
KONTAKTY: tel.: 530 319 221 / e-mail: ms.videnska@seznam.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: vzdělávání dle vlastního školního programu „Roste
ze mne osobnost“ s cílem vychovat z dětí vyrovnané, sebevědomé
osobnosti, vědomé si vlastní identity. Součástí je výuka anglického
jazyka, plavecký výcvik, taneční kroužek, logopedie, edukativně stimulační skupiny, škola v přírodě, návštěvy solných jeskyní

Mateřská škola Brno, Vinařská 4, p.o.
KONTAKTY: tel.: 543 240 338, 543 240 331
e-mail: msvinarska@mbox.vol.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: pohybová výchova. Nabízí kroužky aerobiku, tenisu, tance a hry na flétnu, dále také výuku anglického jazyka i logopedickou prevenci. MŠ organizuje besídky, masopustní karneval, zahradní
slavnost na Den dětí, slavnostní ukončení školního roku, školy v přírodě.

Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, p.o.
KONTAKTY: tel.: 543 245 441 / e-mail: msvsetic@volny.cz
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: všestranný rozvoj osobnosti dětí, tělesné zdatnosti, upevňování zdraví a estetického cítění. Nabízí rovněž Sportování se Sportíkem , pravidelnou logopedickou péči, výuku angličtiny,
keramiku ve vlastní keramické dílně, veselé foukání na flétnu, seznamování s počítačem, předplavecký výcvik, výlety, návštěvy divadel,
kulturních a vzdělávacích akcí pro děti, školy v přírodě a v létě pobyt
u moře.

Radnice se symbolicky přihlásila
ke svým školám a dalším organizacím
Rodiče, kteří vodí své děti do školky a do
školy, a třeba i samotné děti a žáci si jistě
všimli nových panelů na fasádách školních budov s nápisem Zřizovatelem školy
je městská část Brno-střed.
„Je to ze strany radnice sice spíše symbolické, ale podle našeho názoru velmi důležité

gesto,“ řekl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. „Rodičům, jejich
dětem a i celé veřejnosti tím sdělujeme, že
cítíme za naše školky a základní školy zodpovědnost, že se snažíme maximálně vycházet vstříc jejich požadavkům na opravy
a případné investice a že nám záleží na kvalitě výuky i na tom, že se ve školkách a školách cítí všichni dobře.“ Podle starosty se
městská část Brno-střed má právo svojí péčí
o školky a školy pyšnit: „Ve srovnání s mnoha
jinými městskými částmi je naše péče
o školy opravdu nadstandardní.“

Spolupráce se projeví
i na webových stránkách
Kromě fasád budov bude postupně možné
narazit na vyjádření podpory ze strany městské části i na webových stránkách školek
a škol a na dalších jejich materiálech. „Se
všemi ředitelkami a řediteli jsem se setkal
a dohodli jsme se i na další, užší spolupráci
– o dění ve školách a o jejich úspěších, často
i mezinárodních, bychom chtěli pravidelně
psát v našem Zpravodaji a v okamžiku spuš-

tění nové webové prezentace radnice i na
ní,“ popsal plány starosta Šťástka.
Městská část Brno-střed v současné době
zřizuje 11 základních škol, 19 mateřských
škol a 6 školních jídelen. Všechny jako příspěvkové organizace.
Stejným způsobem jako se školami radnice
spolupracuje i s dalšími dvěma příspěvkovými
organizacemi. Tou první je Sportovní a rekreační areál Kraví hora, který provozuje koupaliště a plavecký bazén na Kraví hoře,
hokejovou halu na Úvoze a sportoviště na Nových sadech. Druhou pak je „Kávéeska“ – kulturní a vzdělávací středisko městské části
Brno-střed. Pod něj spadá Divadlo Polárka,
Centrum volného času Botanka, Klub Leitnerova a organizace radničních akcí pro veřejnost, jako jsou například Den radnice,
Mikulášoviny na radnici, Cyklohrátky na Kraví
hoře či Kuličkiáda v Björnsonově sadu a další.
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Naše školy

Starosta navštívil školu na „Osmecu“

Na Úvoze soutěžilo ve šplhu 100 dětí

Dne 3. listopadu 2009 navštívil
naši školu ZŠ a MŠ Brno, nám.
28.října 22, starosta Městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Prohlédl si naše prostory a učebny, byl seznámen s metodami
výuky a s projekty, které na naší

V úterý 3. 11. 2009 zorganizovala
ZŠ Úvoz obvodní kolo soutěže ve
šplhu. Soutěže se zúčastnilo osm
brněnských škol, celkem se zde
sešlo na 100 žáků. Soutěž byla
určena pro žáky 3., 4. a 5. tříd,
kteří byli rozděleni do šesti kate-

škole probíhají. Dle jeho reakcí
i vyjádření soudíme, že se mu
naše škola líbila.


Lukáš Severa
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října

gorií. Nejrychlejší „šplhouni“
z každé kategorie si odnesli
diplom a drobnou odměnu
a postoupili do městského kola
soutěže. Celé sportovní odpoledne proběhlo bez problémů díky
pečlivé přípravě organizátorů.

Žáci z Hroznové absolvovali projektové setkání v Německu
nás zaujala výpravná výstava
o Alexandru Velikém.
Celý týden byl vedle poznávání
nových míst naplněn především
setkáváním s přáteli ze zahraničí.
Žáci bydleli v hostitelských rodinách a museli uplatnit svoje společenské a komunikační schopnosti. Procvičili si angličtinu
i němčinu. Sami poznali, že se
nemají za co stydět a pokud mají
snahu, zvládnou vše bez problémů.

Ve dnech 10. – 17. 10. 2009 se
sedmičlenná delegace žáků
a učitelů ZŠ Hroznová opět
vydala na návštěvu partnerské
školy, tentokrát do německého
Weinheimu.
Kromě německých hostitelů a nás
se jí také zúčastnili zástupci ze
Španělska, Holandska a Velké
Británie. Projekt Whodunit (v rámci programu EU Comenius) tak
úspěšně vstoupil do svého druhého roku.
Náplní setkání byla prezentace
další kapitoly připravované detektivky a kontrola průběhu celého

projektu. Během týdne jsme
navštívili školu a město, kde se
nachází, jeli jsme na výlety do sta-

rodávných měst Heidelberg
a Speyer. Dva dny jsme strávili
v Mannheimu, ve zdejším muzeu



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

Škola nás baví aneb zábava, hry a matematika na ZŠ Křídlovická
Program Škola nás baví na ZŠ
Křídlovická je určen dětem,
které se zajímají o matematiku.
Soutěžní a zábavné úkoly mají
formu logických her, matematických úkolů, šifer, stolních her
a dalších. Akce Škola nás baví je
bezplatná, probíhá v určených
dnech vždy odpoledne v učebnách II. stupně základní školy
Křídlovická.
První setkání v tomto školním
roce úspěšně proběhlo ve čtvrtek
19. listopadu. Co se tehdy dělo?
V budově II. stupně se děti mohly

vydat pěti komnatami Harryho
Pottera, aby v poslední, šesté
komnatě nalezly „Kámen mudrců“. Hledání „Kamene mudrců“
se uskutečnilo v učebně fyziky,
přírodopisu, dějepisu, hudební
výchovy, informatiky a ve školní
klubovně. Cestou děti čekala „šifra s názvem slovní fotbal“ – žáci
hledali zašifrovanou barvu lektvaru, který Harry Potter umíchal.
Výsledkem byla barva modrá,
což je i barva naší školy. Pro děti
byl připraven také „Harryho kouzelný počítač“, v němž byl spuš-
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těný čarodějnický program, který
po vyřešení několika úkolů
(například namíchání správného
lektvaru či vyřčení správné formule) zobrazil komnatu, v níž se
nacházel „Kámen mudrců“.
Pomocí při hledání byly „tři skříňky“ – vedle sebe umístěné krabičky s pravdivými a nepravdivými výroky na víkách, jejichž
pomocí děti mohly zjistit, kde je
ukrytý „Kámen mudrců“.
Kdy proběhnou příští aktivity
s názvem Škola nás baví? Můžeme se na ně těšit ve dnech

18. března, 13. dubna a 19. května
2010, srdečně zvány jsou děti
z blízkého i vzdáleného okolí naší
školy.
Další informace naleznete na
našich internetových stránkách
www.zskridlovicka.cz.

Jindřich Vobořil
rozhovor
Jindřich Vobořil je jednatelem firmy Auxilia Team
a zakladatelem Sdružení
Podané ruce, které se věnuje prevenci a léčbě drogových závislostí. Společnost
Auxilia Team letos pronajala
sportovnímu areálu Kraví
hora umělé kluziště, na kterém si mohli Brňané zabruslit během vánočních trhů na
Moravském náměstí.
Proč vznikla firma, která
se zabývá pronájmem
a prodejem umělého ledu?
Firma Auxilia Team vznikla se
záměrem dát dohromady schopné přátele a založit čistě komerční firmu, která by část svého zisku
vždy mohla věnovat charitativním
či ekologickým účelům. Hned
z počátku jsme tak realizovali krasobruslařské exhibice a projekty,
ze kterých šel zisk na podporu
neziskovek. Vytvořili jsme například Cenu Homo auxiliaris, která
každý rok odměňuje nejlepší pracovníky z neziskového sektoru.
Můj vztah k podpoře charitativních projektů v rámci podnikání
je dán tím, že se sám věnuji
neziskovým organizacím již přes
dvacet let.

Co je zajímavého na bruslení na umělém ledě?

Obě dvě moje dcery se věnují
krasobruslení a já jsem pro ně
hledal vhodnou alternativu pro
domácí tréninky. Klasický led
nepřipadal v úvahu, zejména
kvůli náročnosti chlazení, a tak
jsem hledal náhradu pro celoroční bruslení. Objevil jsem polymer
- umělou hmotu, na které se
bruslí na klasických zimních
bruslích. Přesto můj první kontakt
s „umělým“ ledem byl spíše zklamáním, protože ten, který jsem
měl k dispozici, nejezdil a neměl
skluz dle představ a slibů prodejce. Dosud mám tento původní
starý materiál složený doma ve
sklepě. Později jsem se dostal
k videozáznamům z tréninku
hokejistů a z krasobruslařských
exhibicí, kde bruslaři na umělém
ledu předváděli neuvěřitelné
výkony, které byly naprosto
nesrovnatelné s možnostmi
materiálu, který jsem měl doma.
Okamžitě jsme si s kolegou koupili letenku a odletěli s bruslemi
přes ramena rovnou za výrobcem. Polymer, který používáme,
zdokonalili krasobruslaři, a ti přišli zároveň s ojedinělým puzzlovým systémem skládání, který
nikdo jiný nenabídl.

V čem tedy spočívá tajemství umělého ledu a kde se
vzal slogan „bruslení na
vesmírné technologii“?
Náš led je původně vyroben tech-

Jindřich Vobořil (vlevo) při předávání ceny Homo auxiliaris 2009.

nologií, kterou vyvíjela NASA
v rámci výzkumu vysokomolekulárního materiálu pro vesmírné
účely. V určité době se však od
tohoto výzkumu upustilo a začaly
se hledat jiné možnosti využití
materiálu. Postupně byly zjištěny
jeho vlastnosti, výrazně podobné
vlastnostem ledu. Trvalo dvě
desítky let, než se z prvních pokusů o využití pro tréninkové účely
vytvořil umělý led, který již má
velmi blízké vlastnosti ledu skutečnému. Ovšem je třeba podotknout, že jsou stále na trhu i umělé
ledy, které tyto vlastnosti nemají.
My již ale umíme vyrábět plochy
nejen pro amatérské bruslení, ale
i pro krasobruslení, hokejové tréninky, domácí tréninky či show
a krasobruslařské exhibice na
profesionální úrovni.
Jedná se o plastové desky, které
jednoduše složíte do sebe jako
puzzle. Během několika minut
tak kdykoli a kdekoli na rovné ploše vytvoříte kluziště, třeba pro již
zmíněná show nebo veřejné
bruslení. To se pak musí jen čistit
a emulgovat, nikoli chladit.

Jaký je hlavní rozdíl mezi
umělým plastovým a chlazeným ledem?

Show na umělém ledu v kulturním domě ve Šlapanicích.

Nedá se říci, že umělý led nahradí
stoprocentně led skutečný. Ten
má rychlejší skluz, podobného
efektu lze však dosáhnout při pravidelném čištění polymeru, a zejména správným nabroušením
bruslí. Když si ale spočítáte náklady na provoz, energii a údržbu
chlazeného ledu, polymerový led
se ukazuje být skutečně budoucností, i když si na tu myšlenku
musí český klient teprve zvyknout. Zejména vidím budoucnost

pro malá kluziště, tréninky hokejistů a pro domácí kluziště postavená třeba jen na zahradě, kde
můžete bruslit a trénovat celoročně. Navíc si myslím, že bude stále
větší zájem o krasobruslařské
show a exhibice.

Jak vypadá taková krasobruslařská exhibice, o které mluvíte?
Díky tomu, že jsme začali dovážet
co do kvality bezkonkurenční
alternativu umělého ledu, podařilo se nám úspěšně propojit své
aktivity s krasobruslařským světem. Řada špičkových bruslařů
včetně trojnásobného mistra světa Reného Novotného s námi teď
spolupracuje na show a exhibicích, které můžeme realizovat
prakticky kdekoli. Během chvilky
jsme schopni vytvořit umělou
ledovou plochu na rovném
povrchu třeba v divadle, na
podestě na náměstích a ulicích,
v prostorách firemních večírků
a plesů, prostě v jakémkoliv prostředí či prostoru dle přání klienta.
Náš led už jsme měli na významných akcích jako například finále
Eurosongu v Bělehradě, Silvestrovská show s Leošem Marešem nebo Evropská exhibice
šperků v Lublani. Show se líbí
i těm, kteří se o krasobruslení nikdy předtím nijak zvlášť nezajímali. Show koncipujeme od
malých ukázek až po velké galavečery s nádhernou choreografií,
hudbou a moderátory. Je pak skutečně zážitkem, když mistři České
republiky vykouzlí piruetu v bezprostřední blízkosti diváků. Je to
prostě nová forma zábavy, trávení
volného času a kulturního zážitku
zároveň.
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Volný čas
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Volný čas

leden 2010
čtvrtek 21. ledna, 10.15 hod.
Čarodějův učeň
čtvrtek 21. ledna, 19.00 hod.
Čarodějův učeň
pátek 22. ledna, 10.15 hod.
Čarodějův učeň
středa 27. ledna, 19.00 hod.
Kolotoč Cirkus Legrando
host Divadla Polárka

sobota 30. ledna, 15.30 hod.
Jen počkej, zajíci!
Čarodějná dílna
– Co dokáže lidské tělo
Změna programu vyhrazena!
Kontakt:
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

leden 2010
středa 20. ledna v 19.30 hod.
PerKelt – Medieval irish folk
čtvrtek 21. ledna v 19.30 hod.
GROOVEY:
Adam KUBÁT & Pavel KŘIVÁK
Simon & Garfunkel i vlastní písně
úterý 26. ledna v 19.30 hod.
MÍŠA LEICHT (COP Plzeň)
+ SAKRAPES s Jiřím Pařezem
Bluegrassový večer
středa 27. ledna v 19.30 hod.
AVOCADO – folkrock, blues
+ BOSÁ POINTA – zhudebněná
poezie. Koncert pro vzpomínky
i nová poznání
čtvrtek 28. ledna v 19.30 hod.
MASCARA
Brněnská folkrocková kapela

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

Mohlo by se hodit

Finanční úřad Brno I informuje své poplatníky, vlastníky
nemovitostí, o změnách na dani z nemovitostí na rok 2010
Finanční úřad Brno I sděluje
svým poplatníkům, vlastníkům
nemovitostí v katastrálním území
Město Brno, Pisárky, Staré Brno,
Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří
a Zábrdovice, že zákonem
č. 362/209 Sb., kterým se mění
některé zákony, v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok
2010, se s účinností od 1. 1. 2010
mění také ustanovení § 6 odst. 2
a § 11 odst.1 zákona č.338/1992
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění p.p.(dále jen ZDNE), jimiž jsou
upraveny sazby daně z nemovitostí.
Zdvojnásobuje se sazba daně za
1 m2 u zastavěné plochy a nádvoří, u ostatních ploch a u stavebních pozemků dle § 6 odst. 2
ZDNE a rovněž se zdvojnásobuje
základní sazba daně za 1 m2 ze
staveb podle § 11 odst. 1 ZDNE
mimo stavby sloužící pro ostatní
podnikatelskou činnost. U výše
uvedených katastrálních území

nedochází ke změně průměrné
ceny půdy za 1 m2.
Podle ustanovení § 13a odst. 2
ZDNE, dojde-li ve srovnání
s předchozím zdaňovacím obdobím pouze ke změně sazeb daně,
ke změně průměrné ceny půdy
přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím, ke stanovení nebo změně koeficientů,
k zániku osvobození od daně
původně osvobozené obecně
závaznou vyhláškou, poplatník
není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání,
ani sdělit tyto změny. Daň se
vyměří ve výši poslední známé
daňové povinnosti upravené
o uvedené změny a výsledek
vyměření se poplatníkovi sdělí
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
O vyložení hromadného předpisného seznamu, o místě a době
vyložení bude informovat vyhláška umístěná na úřední desce
ÚMČ Brno-střed a FÚ Brno I.

V této souvislosti žádáme poplatníky, u kterých nedošlo s předchozím zdaňovacím obdobím
k jiné změně, než zde uvedené,
aby před splatností daně z nemovitostí a před sdělením upravené
výše vyměřené daně z nemovitostí tuto neplatili. Každoročně je
zavedená služba poplatníkům
s doručováním složenky s vyčíslenou částkou daně, popřípadě
i s připočteným existujícím nedoplatkem nebo přeplatkem.
Dojde-li ve srovnáním s předchozím zdaňovacím obdobím ke
změně rozhodné pro vyměření
daně (např. prodej části nemovitostí) nebo ke změně poplatníka v osobě poplatníka, je poplatník povinen do 31. 1. 2010, resp.
v poslední den 1. 2. 2010 daň přiznat podáním daňového přiznání.
Dále upozorňujeme, že rokem
2009 skončilo osvobození od
daně z nemovitostí u novostaveb
obytných domů a bytů ve vlast-

nictví fyzických osob. Bylo-li toto
osvobození již uplatněno v podaném daňovém přiznání, není
potřeba podávat nové daňové
přiznání – daň bude taktéž přepočítána a zaslána složenka
s novou výší daně k zaplacení.
V opačném případě je nutné podat do 1. 2. 2010 přiznání k dani
z nemovitostí.
Závěrem žádáme všechny vlastníky bytových jednotek, garáží,
garážových stání a nebytových
jednotek, které přešly do osobního vlastnictví do 31. 12. 2008
a dosud nepodali přiznání k dani
z nemovitostí, aby tak neprodleně učinili. U osob, které se
staly vlastníky nemovitostí v průběhu roku 2009, je povinnost
podat daňové přiznání do 1. 2.
2010 pro vyměření daně
z nemovitostí na zdaňovací
období r. 2010.
 JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
ředitel FÚ Brno I

Zpravodaj městské části Brno-střed, ročník XIX, číslo 1, leden 2010.  Vydává: Statutární město Brno – Městská část Brno-střed,
IČ: 44992785 01 Vychází 1x za měsíc (o prázdninách dvojčíslo)  Místo vydávání: Brno  Náklad tohoto čísla je 46 000 výtisků  Redakční uzávěrka
13. 1. 2010  Šéfredaktor: Mgr. Roman Burián (tel.: 542 526 306, mobil: 776 553 699, e-mail: burian@stred.brno.cz)  Adresa redakce: Úřad městské
části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno  Únorový zpravodaj vyjde 6. 2. 2010  Výroba, distribuce a správa inzerce: Samab
Brno Group, a. s., Cyrilská 14, Brno  Oficiální webové stránky radnice Brno-střed: www.stred.brno.cz  Registrováno MK ČR E 12188

15
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2010

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

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 ŠkoFINu
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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