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městská část

zpravodaj

osobnost měsíce
V místech, kde ulice Veveří přechází z naší
městské části do Žabovřesk, se v porodnici
U Šilhanů narodila pátého června před devětapadesáti lety malá Jituška. „Rodina mé
maminky pochází z Tetčic. Pamatuji si ještě
živě na moji tetčickou prababičku, jak jsem ji
hladívala po těch jejich krásných zvrásnělých
rukách a dělala jsem si na nich takový malý
cestičky. Říká se, že vrásky na tváři jsou chodníky, které vyšlapala krása. Ty zvrásnělé ruce
mé prababičky jsou zase pro mě cestičky, kterými se ráda vracím do dětství,“ říká brněnská rodačka, zpěvačka Jitka Zelenková.
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Vážení občané…

Hokejová sezóna v hale na Úvoze
začala bez problémů, led je více vytížen
Převod hokejové haly na Úvoze pod nového provozovatele – Sportovní a rekreační
areál Kraví hora – proběhl prakticky bez
problémů. Nová sezóna a nový školní rok
tak mohly začít.
Základní požadavek – aby měla základní škola
na Úvoze na ledovou plochu přístup vyhovující
její výuce – byl naplněn. Potvrzuje to i ředitel
Mgr. Miloš Doležal ve svém vyjádření zaslaném
radnici: „Jako ředitel školy konstatuji, že všechny požadavky školy a mládežnických kategorií
klubu HC Kometa Úvoz o.s., se kterým spolupracujeme, na pravidelné obsazení ledové plochy pro sezónu 2009/2010 byly naplněny.“ „Škola s novým správcem spolupracuje jak v oblasti
sportovní, tak organizační, a pokud je to zapotřebí, součinnost poskytuje i náš Odbor školství,

sportu, kultury a mládeže,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
S novou sezónou také došlo oproti minulému
sledovanému období k navýšení využití ledu
zhruba o pět procent. „Věřím, že budeme ještě
efektivnější, nějaký prostor ještě zbývá a s potenciálními zájemci o pronájem jsou vedena jednání,“ řekl starosta.
Aby mohla být sezóna řádně zahájena, byly
během prázdnin do oprav hokejové haly investovány téměř čtyři milióny korun. Radnice zajistila opravu rozvaděčů chladicího média, čerpadla
strojovny a havarijní jímky na solanku, dále generálku chladicích kompresorů a výměnu chladicí
věže, nový provozovatel pak opravu stropů v šatnách, osvětlení ledové plochy či rolby a vybudování vstupní recepce.
„Nějaké provozní problémy se samozřejmě
vyskytly, to už u takových větších projektů bývá,“
uznal starosta Šťástka a dodal: „Je třeba zahájit jednání o odstoupení od smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny a plynu a napravit
některé nedostatky, které vzešly z auditu požární ochrany a bezpečnosti práce.“
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Pacta sunt servanda –
jedna ze stěžejních zásad práva vyjadřující přesvědčení, že uzavřené
smlouvy mají být dodržovány. Nejen v oblasti
právní, ale i v každodenním životě je vítané, pokud se domluvené
a dohodnuté ctí a když se na slovo svého
kolegy či partnera můžete spolehnout. Bohužel, ne všichni uzavřené dohody respektují. Důkazem jest vývoj zářijových
dnů, kdy se národ chystal na předčasné
volby, které nakonec nebudou. Přípravou
voleb se zabýval také náš úřad; zbytečně vynaložené náklady bych nejraději
k úhradě zaslal tomu, kdo nejprve svrhnul
vládu v době předsednictví Evropské unii,
urputně požadoval konání mimořádných
voleb, aby z nich nakonec, s třesoucími se
koleny vycouval.
Na radnici Brno-střed se dohody plní.
A tak jsem rád, že v rámci jedné z nich
můžeme finančně podpořit Záchrannou
stanici pro dravé ptáky v Rajhradě u Brna,
která je domovem orlice Sáry, adoptivního
sourozence nového maskota naší městské části.
Hezký podzim Vám přeje
I
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Představujeme
maskota městské
části Brno-střed

Mgr. Libor Šťástka, starosta

15
Radniční tým
byl na fotbalovém
turnaji třetí

Divadlo Polárka
chystá legendárního
Mrazíka

Akce radnice
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Akce radnice
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Stalo se v naší městské části

Den radnice městské části Brno-střed, pondělí 28. září 2009

Úřednický desetiboj

Moravská šermířská skupina Asmodeus

Tancovačka s The Beavers

Hip hopová skupina Enigmatic

Kouzelník Jiří Hadaš

Prohlídka prostor radnice
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Harmonikář Samuel Raška a zpěvačka
Eva Hacurová

Stalo se v naší městské části

Maskot městské části Brno-střed
Představujeme Vám nového
maskota městské části Brno-střed, který byl pokřtěn rychlými špunty během Dne radnice.
Postava byla vybrána z prací 28
dětí, žáků základní škol zřizovaných naší městskou částí,
které se účastnily výtvarné soutěže Hledá se maskot městské
části Brno-střed. Jako nejlepší
byla porotou vybrána
práce Martina Hanzlíčka ze základní školy na Kotlářské. Vítěz
se na akci a na křest sice
nedostavil, zastoupila
ho však paní učitelka
Kamila Příborská,
která svého žáka ze
zájmové výtvarky pochválila
a převzala pro něj hlavní cenu
– mobilní telefon. Zkrátka
nepřišli ani ostatní soutěžící –
za účast dostali od starosty
městské části Brno-střed
Mgr. Libora Šťástky mp3 přehrávače.
Samotný maskot v podobě stylizované orlice, což je návaznost
na oficiální znak městské části, jíž orlice dominuje, byl představen ve dvou variantách – jako

obrázek a jako postava. Obrázek byl vystaven po celou dobu
akce vedle pódia, postava maskota pak Dnem radnice spoluprovázela a byla vděčnou atrakcí pro děti. O jméně maskota
mohli rozhodnout výhradně
návštěvníci pondělního dění
svým hlasováním – návrhů se
sešlo několik, a tak během října získá nový symbol městské
části Brno-střed i svoje jméno.
Maskot bude sloužit jako
propagační značka radnice a městské části při
méně oficiálních příležitostech a jeho
postava bude provázet
děti i jejich rodiče při
různých akcích pro
veřejnost.
Během Dne radnice byl zároveň
maskotovi adoptován sourozenec – samice orla mořského
Sára ze Záchranné stanice pro
dravé ptáky v Rajhradě u Brna.
Reportáž z návštěvy v této stanici připravujeme do některého
z dalších čísel našeho zpravodaje.
Věříme, že se Vám maskot líbí
a že bude malým i velkým
návštěvníkům našich akcí
milým společníkem.

Kuřátka, podporovaná naší radnicí, slaví 10. narozeniny

Narozeninový dort Kuřátek sfoukly děti.
Mateřské centrum Kuřátka,
kouzelné místo pro děti na
Poštovské ulici 1, slaví 10. narozeniny. Kuřátka podporuje
i naše městská část, která
poskytuje vyhovující nebytové
prostory.

Mateřské centrum Kuřátka, které je občanským sdružením,
pořádá besedy pro maminky, kluby pro děti, soutěže i akce celoměstského charakteru a pro celé
rodiny. V průběhu deseti let působení centra se jeho program

a aktivity stále rozrůstají dle
potřeb a zájmů klientů.
Do činnosti Kuřátek se významně zapojují dobrovolníci, kteří se
podílejí na chodu centra a pestrosti programové nabídky. Ta má
za cíl podporovat rodinu, její soužití, aktivitu, působit preventivně
a zároveň nabízet rady a pomoc
v krizových situacích. Aktivním
maminkám pak nabízí možnost
seberealizace a uplatnění v období mateřské dovolené.
Pro děti jsou připravovány pravidelné kluby: Výtvarná dílna pro
malé i velké, Setkání s Kašpárkem, Tvořivá říkadla, Dramatický
klub pro děti 6–12 let nebo Barevný den, pro maminky pak pravidelné besedy a poradny, jako jsou
logopedická poradna, homeopatická poradna, zdravotní poradna, péče o miminka i péče
o maminky, Cukrářské kouzlení,
Oblečky pro drobečky apod. Mezi

akce pořádané Kuřátky například
patří soutěžní přehlídka ve zpěvu lidových písní Lidový Skřivánek, Šikuliáda pro šikovné ručičky, hbité nožičky a chytré hlavičky, kočárkové a koloběžkové
závody či projektová soutěž pro
děti nazvaná Příroda a děti.
Klubová místnost pro maminky
a dětská herna jsou otevřeny od
pondělí do pátku od 9.00 do 12.00
hod. Kontaktovat můžete Kuřátka
e-mailem kuratka@kuratka.com
nebo telefonicky na tel. čísle
724 229 321. Více informací je
také na webu www.kuratka.com.
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Stalo se v naší městské části

Populární zpěváci na Mendlově náměstí zazpívali pro třináct tisíc posluchačů
Den otevřených dveří v pivovaru
na Mendlově náměstí, respektive na Hlinkách, přilákal v sobotu
5. září přes 13 tisíc návštěvníků.

Kromě exkurzí, soutěží a občerstvení byl hlavním tahákem program na dvou pódiích. Koncentrace hvězd byla na brněnské

poměry neobvykle vysoká –
vystoupili například Janek Ledecký (hlavní foto na titulní stránce
zpravodaje), Petr Bende (na

snímku vlevo), Ondřej Ruml
(uprostřed), Support Lesbiens
(vpravo), Yo-Yo Band nebo třeba
Dara Rolins.

Radniční tým byl na fotbalovém turnaji třetí
Vyrovnat dosavadní nejlepší
umístění se podařilo fotbalovému
týmu radnice městské části Brno-střed na sedmém ročníku Turnaje osobností v malé kopané,
který proběhl v neděli 13. září
na stadionu SK Moravská Slavia
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Brno. Pod vedením starosty
Mgr. Libora Šťástky totiž naše
mužstvo vybojovalo v konkurenci třinácti účastníků třetí místo.
Součástí akce byl i vytrvalostní
běžecký závod 42. Brněnská
pětadvacítka.

Jitka Zelenková
rozhovor
Jitka Zelenková je proslulá svým sametovým hlasem. Když zpívá, posluchači jí věří, protože ona ví,
o čem zpívá. Připomeňme
si, že v podání zpěvačky
s nezaměnitelným hlasovým za barvením známe
písničky jako například Bez
lásky láska není, Zpívání,
Ty mně smíš i lhát, Vyprávění v po koji… a desítky
dalších.
Narodila jste se v Brně,
ale příbuzné máte i jinde
na jižní Moravě.
To je pravda, ale tatínek se narodil v Čechách, v Rakovníku.
S mámou se ovšem seznámili
tady v Brně. V Janáčkově opeře. Táta hrál na housle a maminka zpívala ve sboru. Do mých
čtyř let jsme bydleli v Pisárkách
a při pohledu na fotky z těch let
si říkám, že to moje brněnské
dětství bylo moc hezké… Když
jsem začala zpívat, tak jsem se
nejdříve doprovázela na klavír,
ale od sedmnácti jsem už jen
zpívala. Vyhrála jsem soutěž
Talent 67 a byla jsem druhá
v prvním ročníku festivalu amatérských zpěváků v Jihlavě. Pak
jsem hostovala v pražských
divadlech Rokoko a Apollo a taky
jsem hrála ve filmu Bylo čtvrt
a bude půl. To jsem ještě chodila na gymnázium, ale už jsem
věděla, že budu přijatá do divadla, takže to moje učení vypadalo všelijak. Maturitu jsem ale udělala a nastoupila jsem do Rokoka. Tady jsem účinkovala
v různých pořadech, třeba ve
společném programu s Hankou
a Petrem Ulrychovými. Takže
vidíte, že to Brno mě provází
celým životem.

Také jste spolupracovala
s orchestrem Gustava
Broma…

Už od mých pěveckých začátků
jsem vystupovala jako host
s orchestry Karla Vlacha, Václava Hybše a také s Tanečním
orchestrem Československého
rozhlasu, který řídil Josef Vobruba a se kterým jsem natočila svoje první nahrávky pro Supraphon. Orchestr Gustava Broma
ale byl podle mého názoru ojedinělý big band. Dodnes tady
mám pár dobrých známých,
Jaromíra Hniličku, Mojdu Bártka, bohužel, někteří už tady nejsou. A samostatnou kapitolou byl
pan Brom. On byl takový táta
všech těch svých muzikantů. Staral se samozřejmě o všechny ty
muzikantský záležitosti, ale když
měl někdo nějaký osobní problém, poradil a hlavně pomohl.
Choval se báječně. Pan Gustav
Brom je určitě jedna z našich nejvýraznějších dirigentských osobností, na něho se nedá zapomenout.

Orchestr Gustava Broma
oslaví příští rok svoji
sedmdesátku a kulaté
výročí bude mít i Jitka
Zelenková. Nedáte to
dohromady?
Velmi ráda. Už teď jsem přijala
pozvání ke slavnostnímu koncertu Nebe plné hvězd (spolupořadatelem tradiční akce je
i naše městská část, pozn. red.),
kde bude výročí kapely připomenuto. Doufám, že u toho bude
i další brněnský rodák, vynikající basista a fajn chlap Vincenc
Kummer. Dlouho jsme se neviděli. Vincek se po pětadvaceti
letech exilu ve Švýcarsku vrátil
do Brna a po těch letech jsme
spolu hráli poprvé minulý měsíc
právě v našem rodném městě.
Bylo to při Erbovních slavnostech v Králově Poli na Slovanském náměstí. A představte si,
on se přímo na tom Slovaňáku
narodil a já jen přes kopec U Šilhanů.

Profil
Stále se pohybujete mezi
lidmi, býváte obklopena
publikem, ale dokážete být
někdy sama?
Já samotu přímo miluju. Nejlíp
si odpočinu, když jsem sama třeba v lese. To si tam můžu zazpívat, nebo třeba i zařvat, i když
se to nemá. Jedině o samotě
dovedu vychutnat tu krásu kolem
sebe. Jedno české přísloví říká,
že samota člověku nesluší, ale
někdo chytrý taky řekl, že samota je dobrá věc, žije-li člověk sám
se sebou v míru a má-li co určitého na práci. A to se mi moc líbí.
A taky je dobře samotáři, který
ví, že když mu bude blbě, má
komu zavolat.

Hodně spoléháte na přátele?
Myslím si, že se mým přítelem
stává každý, komu se při mém
zpívání rozzáří oči. A teď tu
pomoc přátel budu potřebovat
i trochu jinak. Přijala jsem pozvání do nové televizní soutěže
Duety, která volně navazuje na
velmi úspěšnou Star Dance. Takže věřím, že mi moji přátelé
budou fandit a posílat co nejvíc
hlasů.

Budete zpívat ve dvojici
s Jaromírem Noskem. A to
je absolvent brněnské
JAMU.
No vidíte, tak to bychom mohli mít
z Brna podporu dvojnásobnou!
Tak moc děkuju předem. A všechny srdečně zdravím.
I

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Jitka Zelenková se narodila
v Brně v hudební rodině, otec
dirigent, matka zpěvačka. Začala zpívat v Poděbradech. Vyhrála celostátní soutěž Talent 67
a v témže roce získala druhé
místo v prvním ročníku festivalu amatérských zpěváků v Jihlavě. Ještě než odmaturovala, již
hostovala v pražských divadlech
Rokoko a Apollo a také ve filmu
Bylo čtvrt a bude půl. Po maturitě nastoupila do angažmá
divadla Rokoko, kde účinkovala
v hudebních hrách a ve společném programu se sourozenci
Ulrychovými. K významné spolupráci patří i koncertování
s SHQ Karla Velebného. Už od
svých pěveckých začátků vystupovala jako host s orchestry Karla Vlacha, Gustava Broma, Václava Hybše a také s Tanečním
orchestrem Československého
rozhlasu. V roce 1973 dostala
nabídku k účinkování po boku
Karla Gotta ve skupině Ladislava Štaidla, kde vystupovala
téměř čtrnáct let nejen jako vokalistka, ale i jako sólistka. V roce
1980 nahrála první sólové album
Zázemí. Následovala sólová
koncertní vystoupení s Orchestrem Ladislava Štaidla a zároveň komorní recitál pro pražskou
Redutu. V roce 1987 prohloubila spolupráci s Orchestrem Gustava Broma a Big Bandem Felixe Slováčka. V současné době
Jitka Zelenková vystupuje se
sólovým recitálem a zpívá jako
host různých orchestrů.
Převzato
z www.jitkazelenkova.cz
(redakčně kráceno)
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Inzerce

Léčebné masáže
– SESTAVENY PŘÍMO
NA VAŠE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE
aromaterapie,
tradiční čínská medicína,
horké lávové kameny –
lymfat. masáže
Zuzana Vrbová Divadelní 4.
mobil 605 288 005

STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST
REALITY – z naší nabídky vybíráme:
Novostavba Syrovice 5+kk
1.950.000,– Kč
RD Černá pole 6+2 se zahradou, garáž info v RK
Byt k výměně 1+1 Bystrc Černého – privatizace
v prosinci
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

SAUNA

s venkovním bazénem na
ZŠ Sirotkova otevřená od 29.9.09.
Kontakt na tel: 602 779 220,
nebo na www.saunavbrne.eu

www.ktm-autonova.cz »

Tady Vám

ukážeme jenom

barvu

Motocykly naleznete
v nově otevřené prodejne
ß
Autonova Brno, Masná 418/20 BRNO, tel: 543 42 42 38
8

ktm inz orange CZ 215x142.5.indd1 1
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Inzerce

LEVNĚ, PROFESIONÁLNĚ,
S POJIŠTĚNÍM

AUTO-RYCHLO-SERVIS
Kamenice 2, Brno-Bohunice (naproti OD Kaufland)

RENAX BRNO, s.r.o.
A+A RENAX, s.r.o.

tel.: 547 246 881

Přízová 3
602 00 BRNO

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,-

STĚHOVÁNÍ

domácností, kanceláří,
těžkých břemen
(trezory, klavíry, stroje)

VYKLÍZENÍ

prostor a likvidace
pozůstalosti

AUTODOPRAVA
skříňovými vozy

tel.: 543 254 140
mob: 602 755 628
www.stehovani-renax.cz

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

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

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.

jsou nejlepší progresivní skla. Progresivní skla VARILUX
jsou dodávána s certifikátem kvality a nyní za příznivou cenu pro každého.
Multifokální brýle Vám zajistí pohodlné vidění na všechny vzdálenosti.

Od 1. 10. 2009 do 31. 10. 2009 máme akci
na povrchovou úpravu Crizal® Forte
Nová antireflexní úprava za akční cenu
Crizal® Forte zabraňuje odleskům
Crizal® Forte brání usazování prachu
Crizal® Forte je odolný proti poškrábání
Nabízíme odborné vyměření zraku v moderně
vybavené ordinaci bez regulačních poplatků.

Pro malé dětičky máme
krásné brejličky. A jako
dáreček je pouzdro
zdarma.

Naše společnost je zárukou
Vaší spokojenosti.

Husova 6, Brno
Po – Pá 900 –1800

Sobota 900 –1200

DOPŘEJTE SVÝM OČÍM TO NEJLEPŠÍ

Po předložení tohoto inzerátu
sleva na permanentku do solária 15 %.

kvalitní profily
1x bezpečnostní prvek u všech oken
šedé bezúdržbové těsnění
pojistka proti chybné manipulaci okna
přizvedávač okenních křídel
plastová okna nevyrábíme z recyklovaných profilů
sklo s tepelnou izolací k 1,1 W/m2
s teplým nerezovým rámečkem
Brno-Žabovřesky – obchodní kancelář
Královopolská 41, 621 00 Brno
telefon: +420 541 247 892, +420 515 533 806, +420 541 240 678
mobil: +420 776 710 245
fax:
+420 541 240 464
e-mail: brno@sedma.cz

ra
ikú
ped
Brno-střed – obchodní kancelář
Úvoz 31, 602 00 Brno
telefon: +420 543 216 094, +420 515 533 814
mobil: +420 774 710 709
fax:
+420 543 216 094
e-mail: brnouvoz@sedma.cz
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Naše školy

První den ve škole s přáním starosty
Jak se již stalo v naší městské
části tradicí, první školní den
přišel do školy popřát novým
prvňáčkům hodně úspěchů i starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka. Tentokrát

navštívil základní školy Hroznová a Bakalovo nábřeží. Kromě
vlídného slova přivezl květiny pro
paní učitelky a především dárky
pro děti.

Hledáme prostory pro Vzdělávací středisko Belscholae
Vzhledem ke špatné situaci
s volnými místy v mateřských
školách byla městská část
Brno-střed nucena vypovědět
nájemní smlouvu na prostory
bývalé školky na Hlinkách 46a
Vzdělávacímu středisku Belscholae.

Je to totiž jediný prostor, který má
Brno-střed k dispozici a splňuje
zákonné požadavky na vnitřní
a vnější prostory.
Projekt na přestavbu těchto prostor je zadán a bude hotov do konce měsíce. 1. prosince 2009
nastoupí stavební firma, která pro-

vede adaptaci zpět na školku. Takže získáme k začátku nového
roku 2010/2011 dalších přibližně
45 nových míst pro děti.
Současně se snažíme najít k pronajmutí vhodné prostory pro školicí středisko, aby jeho činnosti
nebyla narušena. Požadovány

jsou dvě třídy do 30 žáků a tři kanceláře. Vše do 250 m2 na území
Brno-střed. Kontakt: PaedDr. Jana
Kutínová, Vzdělávací středisko
Belscholae, mobil: 724 232 602.
I
Dušan Pazdírek
1. místostarosta MČ Brno-střed

Školní budova na Rašínově ulici slavila 120. výročí založení
Budova na Rašínově ulici, kde
probíhá výuka prvního stupně
ZŠ a MŠ Husova 17, oslavila
120. výročí svého založení.
Co to pro nás znamenalo? Kdo
chtěl, mohl se k oslavám připojit.
Naši žáci, jejich rodiče, sourozenci i kamarádi, ti všichni mohli
ve škole strávit zajímavý den
s netradičním programem.
Ve vestibulu školy uvítala návštěvníky krátká výstava historických
fotografií a dokumentů, které rozprávěly příběh naší budovy.Ten se
začal v roce 1889, kdy byla otevřena jako tehdejší německá dívčí škola. Původní barokní dům
nahradila stavba v novorenesančím duchu – a ta po celých 120 let
slouží svému „školnímu“ účelu.
Z původní stavby se dochoval
pouze portál z roku 1782, který

dnes najdete vestavěný do jedné
ze zdí školního dvora. Jako první
v sobotu ráno přiběhly do školy
ve společnosti rodičů děti. Hned
u vchodu dostali všichni návštěvníci darem prezentační CD, které škola u příležitosti tohoto
významného výročí vydala. Dopolední program zahájilo loutkové divadlo Amok představením
„Jak drak unesl princeznu“.
Veliké loutky ovládané zkušenými
herci navodily správnou hravou,
a přesto slavnostní atmosféru, která vydržela až do pozdních odpoledních hodin. Po divadle se děti
rozběhly do jednotlivých tříd, kde
už na ně čekaly různé disciplíny.
Jako první vybíhali všichni na dvůr
kreslit své kamarády. Házení
kroužků na cíl prověřilo šikovnost
soutěžících – a ne každému se
dařilo hned napoprvé stejně jako
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v házení míčků. Zkuste trefit se
malým lehkým míčkem do škodolibě rozšklebené šaškovy pusy!
Skládat puzzle, to umí každý malý
školák, a vyznat se ve známých
postavičkách z večerníčků, to byla
taky hračka. Co na tom, že jako
nápověda sloužily jen krátké ukázky jejich úvodních písní? Zato
kimovka prověřila paměť každého.
Všechno hotovo? Tak honem pro
odměny! Odměny, které si každý
účastník odnesl po splnění všech
úkolů, nebyly jen sladké. A že bylo
z čeho vybírat!
Do začátku karnevalu mohly děti
strávit čas ve výtvarných dílnách,
kde si mohly vyrobit vlastní lampiony či stínítka na lampy, masky
či jiné výrobky. A kdo už neměl
chuť tvořit, zastavil se u hlavolamů, křížovek, hádanek a úkolů
pro chytré hlavičky.

Hudba, která ve dvě hodiny rozezněla celou budovu školy, ohlásila dlouho očekávaný začátek karnevalu. Nechyběl rej masek, pánská a dámská volenka a společný závěrečný tanec na písničku
„Hejkal“, se kterou naši žáci v loňském roce vyhráli evropskou
pěveckou soutěž.
Kolem čtvrté hodiny se škola
konečně ztišila a pomalu začaly
přicházet bývalé paní učitelky
a ostatní pracovníci školy. Společně se vzpomínalo na prožité
roky…

Naše školy

Hroznová začíná se závazkem zůstat věrni dobrému jménu
Nový školní rok na ZŠ Hroznová zahájili všichni žáci s novými očekáváními.
Plni zájmu přišli především
prvňáčci. Spolu s rodiči je přivítal
na školním hřišti ředitel školy
Mgr.Zbyněk Krejčíř. Předal dětem
dárky, které pro ně připravilo rádio
Magic ve spolupráci s Lesy České republiky. Představil jim jejich
paní učitelky a vychovatelky a ty
si je odvedly do tříd. I tam je poprvé
doprovázeli jejich rodiče. Ve třídách čekalo na děti překvapení.
Přišel je přivítat a předat jim další dárek starosta naší městské
části pan Mgr. Libor Šťástka.

Popřál všem šťastné vykročení do
nové životní etapy.
V naší škole přikládáme vstupu do
první třídy velký význam. Jsme
přesvědčeni, že jaký vztah si dítě
získá ke škole v první třídě, tak
přistupuje i k dalším rokům školní
výuky. Proto mají naši prvňáčci třídy umístěné v samostatných pavilonech na školní zahradě, kde nejsou stresováni zvoněním, ruchem
běžného školního provozu hlavní
budovy, a dokonce ani známkami.
Již patnáct let využíváme v prvním
ročníku slovního hodnocení namísto běžné klasifikace.
Do čtvrtého roku vstupuje realizace našeho vlastního školního

vzdělávacího programu s názvem
Vzdělání pro život. Jak se promítl
do zvládnutí kompetencí našich
žáků nám prozradilo testování
SCIO, které naši žáci pravidelně
absolvují. Osmáci porovnávali
své znalosti v angličtině a úroveň
klíčových kompetencí s žáky
1107 tříd z celé ČR včetně tříd
víceletých gymnázií. Z výsledků
testování vyplynulo, že naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol. Ani páťáci, u kterých
byly testovány znalosti z matematiky, českého jazyka a studijní předpoklady, se za svoje
výsledky nemusí vůbec stydět.
Pokud vás zajímá jejich umístě-

ní, podívejte se na naše webové
stránky www.zshroznova.cz.
Protože naši žáci prokázali vynikající znalosti, vstupujeme do
nového školního roku se závazkem zůstat věrni svému dobrému
jménu.
I

Mgr. Vlasta Skácelová
ZŠ Brno, Hroznová 1

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

V městské části Brno-střed již naplno funguje institut veřejné služby
Již kolem dvaceti lidí je od konce července průběžně zapojováno do úklidových prací na
území městské části Brno-střed. Jejich síly využívá radnice městské části Brno-střed
v rámci institutu tzv. veřejné
služby.
„Legislativou danou možnost, aby
příjemci sociálních dávek pracovali ve prospěch městské části,
jsme rádi a v Brně jako jedni
z prvních využili,“ řekl starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a dodal: „Zatím se
snažíme udržet počet pracovníků
kolem dvaceti, občas nějaký

zájemce svoji snahu vzdá dříve,
než začne, a okrajově nemůžeme
některým zájemcům vyhovět pro
jejich zdravotní nezpůsobilost, největší radost ale máme z těch, kteří si najdou práci, a tak nám ze
seznamu takříkajíc vypadnou,
proto je nutné stav pravidelně
doplňovat.“
Institut veřejné služby byl do legislativy zařazen na základě dlouhodobých požadavků starostů
měst a obcí a funguje na následujícím principu: Klienti, kteří by
dostávali sociální dávky ve výši
2 020 Kč existenčního minima,
mohou bezplatně pomáhat obci.
Pokud odpracují alespoň 20 hodin

měsíčně, změní se jim vyplácené
dávky na životní minimum
3 126 Kč. Pokud by odpracovali
30 hodin, dostanou 3 679 Kč. „Toto
řešení pomáhá samotným lidem,
radnicím, ale i státu – u dlouhodobě nezaměstnaných pomáhá
udržovat
pracovní
návyky
a dovednosti, čímž se zabraňuje
negativním důsledkům sociálního vyloučení. Zavedení tohoto
institutu je jedním z dalších preventivních opatření, vycházející
z našeho Desatera pro boj
s neplatiči,“ uvedl již dříve starosta Šťástka.
Využití institutu veřejné služby
není jedinou aktivitou městské

části Brno-střed na poli nezaměstnanosti. Již od roku 2002 spolupracuje radnice s brněnským
úřadem práce na projektu veřejně prospěšných prací, který funguje tak, že úřad práce hradí personální náklady a Brno-střed
zajišťuje nářadí a potřebné vybavení. „Naše úklidová Rychlá rota,
jak pracovníkům důvěrně říkáme,
se velmi osvědčila. A mohu říci,
že jsme s výsledky jejich činnosti spokojeni. Jednak se ne všude
dostane úklidová mechanizace
a jednak můžeme být při úklidu
veřejných ploch v naší velké městské části velmi operativní,“ řekl
Šťástka.

Radnice bude mít vlastní organizaci pro správu bytového fondu
Zkvalitnit správu bytového fondu svěřeného městské části
Brno-střed má nová příspěvková organizace. Její založení
pod názvem „Správa nemovitostí městské části Brno-střed“ schválilo zastupitelstvo.
„Naším záměrem je získat větší
kontrolu a dohled nad některými
problémovými domy, neplatiči
a těmi, kteří poškozují městský

majetek,“ vysvětlil starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka. Podle něj bude organizace přímo vázána úkoly vyplývajícími z usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Brnostřed či úkoly zadanými pověřenými pracovníky Úřadu městské
části Brno-střed.
Součástí práce příspěvkové
organizace má být i prvek sociálního poradenství a předpokládá

se také úzká spolupráce s příslušnými odbory Úřadu městské
části – Odborem bytovým, Odborem investičním a správy bytových domů a s Odborem sociálním a zdravotním. „Stejně tak
bude nutná úzká spolupráce
s neziskovými organizacemi, které působí v této oblasti,“ doplnil
starosta.
Po zřízení příspěvkové organizace „Správa nemovitostí měst-

ské části Brno-střed“ a schválení její zřizovací listiny, což je
základní, ustavující dokument,
by mělo následovat výběrové
řízení na ředitele, zajištění převodu nemovitostí do správy
organizace a vytyčení aktuálních úkolů pro nejbližší období.
Organizace by měla začít vybraný bytový fond spravovat od
1. ledna 2010.
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Zaznamenali jsme

Obří mechanické stroje z kartonu

Opravujeme
další dětské hřiště
Ve vnitrobloku ulic Strž a Horní, kousek od základní školy, dojde k rekonstrukci dětského hřiště.

Fascinující objekty byly během září k vidění v brněnské Galerii Vaňkovka. Obří mechanické stroje vyrobené z kartonu zde
představil francouzský umělec Bernard
Lagneau, který v České republice vystavoval vůbec poprvé.
„Karton nabízí nekonečnou variabilitu, což je
podstatou mých děl. Tvořím na nejrůznějších
místech. Rád pracuji pod širým nebem, ale také
na nádražích či ve výrobních halách. Do nákupních center umísťuji své objekty často, protože jsou pro mne zajímavé svou velikostí
a množstvím lidí, které jimi prochází,“ sdělil
francouzský výtvarník Bernard Lagneau, který na brněnskou výstavu využil více než tunu
kartonového materiálu. Bernard Lagneau

vytvořil po celém světě více než osmdesát
obřích kartonových konstrukcí. Inspirovat se
nechává architekturou daného místa, jeho díla
jsou proto vždy originální a zcela odlišná. Své
pohyblivé světy výtvarník přizpůsobuje prostoru i v průběhu výstavy. Stále přidává nové
prvky a přetváří své dílo podle proudění
návštěvníků do posledního dne, což podtrhuje neopakovatelnost a osobitost každé z jeho
výstav. Bernard Lagneau se narodil 27. března 1937 v Courbevoie ve Francii. Pracoval jako
grafik a ilustrátor knih. Do roku 1992 pobýval
a pracoval v Paříži, posléze v jižní Francii ve
městě Luc-en-Diois (Drôme). Jeho práce jsou
již řadu let vystavovány po celém světě. Od
roku 1970 vytváří gigantické instalace, které
se převážně skládají z vlnité lepenky, kol a pásů.

Učitelé usednou v Kamenné do lavic
Brněnské školské zařízení Lipka
otevřelo 22. září centrum, které
se jako jediné v republice specializuje na vzdělávání učitelů

v environmentální výchově. Vzdělávací středisko Kamenná sídlí
v naší městské části.
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Zatímco hřiště na míčové hry bylo opraveno v roce 2007, nyní organizuje radnice městské části Brno-střed rekonstrukci ostatního herního prostoru hlavně pro
ty nejmenší.
Půjde především o dovybavení dětského hřiště pro menší děti herními prvky,
jako jsou nášlapné a otáčecí terče, trojhoupačka (jedno houpadlo bude pro batolata), pružinové houpadlo želva pro 4 děti
či o houpající se kolotoč. Dále se plánuje oplocení pískoviště, vybudování vrstev
tlumících pád a přístupů ke hřišti, osazení laviček s odpadkovými koši a sadové
úpravy. Současně bude i částečně zaploceno hřiště na míčové hry.
Celkové náklady na akci jsou téměř milión a dvě stě tisíc korun – největší prostředky jsou přímo z rozpočtu naší městské části, konkrétně jde o 842 000 Kč,
dále se na financování podílí Ministerstvo
vnitra ČR a statutární město Brno. Ministerská dotace i příspěvek od města byly
přiděleny městské části Brno-střed v rámci programu prevence kriminality. Oprava probíhá v součinnosti s nízkoprahovým klubem pro mládež Kumbál, který
bude zajišťovat následnou péči s mládeží v lokalitě hřiště.
Rekonstrukce hřiště by měla proběhnout
do konce letošního roku.

Uctění obětí tragických událostí
Památku obětí tragických událostí
21. srpna 1969, Danuše Muzikářové a Stanislava Valehracha,
uctili pietním aktem Dušan Paz-

dírek, 1. místostarosta městské
části Brno-střed a primátor statutárního města Brna Roman
Onderka.

Mohlo by se hodit

Nabídka hlídání malých dětí v městské části Brno-střed
V centru Brna se rozrostla
nabídka možností hlídání dětí
ve věku do 6 let.
Bezplatné hlídání dětí nazvané
A-Klubíčko organizuje obecněprospěšná společnost A Kluby
ČR ve spolupráci s Ministerstvem
práce a sociálních věcí. A-Klubíčko nabízí hlídání dětí od 3–6
let až do 4 hodin v kuse. Dětem
se pečlivě věnují odborní pedagogové, kteří s dětmi aktivně tráví čas, hrají si s nimi, podporují
jejich tvořivost a kreativitu. Rodiče si mezitím mohou vyřídit
potřebné záležitosti na úřadech,
institucích, absolvovat kurzy
a školení, hledat práci či brigádu.
Mohou také využít poradenské
a vzdělávací aktivity A Klubů ČR
(PC kurzy, Aj kurzy, Poradnu
a podporu zaměstnanosti,
A Poradnu, Sociální poradnu).

Otevřeno je v pondělí a ve středu
od 9.00 do 15.00 hod., v úterý a ve
čtvrtek od 9.00 do 14.00 hod. Bližší informace je možné získat na
tel.: 604 535 642, prostřednictvím
e-mailu akluby@akluby.cz, na
webu www.akluby.cz nebo osobně na adrese Křenová 62a v Brně.
Hlídání dětí pořádá i Dětský
klub Filiánek, a to v prostorách
klubu na Antonínské 18, denně
v čase 8.00–13.00 hod. a každé
úterý od 13.00 do 17.00 hod.
Cena je 300 Kč/3–5 hod. nebo
100 Kč/hod. Pobyt dětí je nutné
předem domluvit na tel. čísle
725 724 421, více informací je
možné získat na webu www.filianek.cz.
Další možností je Klub Rákosníček, který vznikl při DDM Helceletova v Brně na Kraví hoře.
Jde o hlídání dětí ve věku od 2 do
5 let s tvořivým programem, kte-

Občanské sdružení Betanie
poskytuje služby seniorům
Potřebných skupin obyvatelstva je pěkná řádka, ale Betanie
si vytkla za cíl, že se nebude
rozptylovat mnoha různorodými aktivitami, aby se mohla
stát skutečně specializovaným
zařízením pro tu nejstarší kategorii – tam, kde rodinná péče
už nestačí, nebo ani není vůbec
k dispozici.
Betanie má jedno stacionární
zařízení – Dům důstojného stáří
v Brně-Maloměřicích. Tam je 70
obyvatel a snad ani nemusíme
dodávat, že je kapacita zcela
naplněna. Budeme slavit pětileté
výročí, a zřejmě už vešlo ve známost, že je u nás všem obyvatelům opravdu dobře.
Naší velmi podstatnou činností –
dokonce tou, kterou jsme před
zhruba 12 lety začínali – je ovšem
péče o seniory v jejich domácnostech.
V současné době máme „v terénu“ pět zdravotních sester, které
vykonávají úkony uložené lékařem a hrazené pojišťovnami,
a devět pečovatelek. Za pečovatelské služby sice klienti platí, ale
nikoli v plné výši. Tento provoz je
subvencován z různých zdrojů,

aby byl pro klienty únosný. Pečovatelky denně docházejí do domácností svých klientů. Pomáhají
jim při osobní hygieně, připravují a podávají snídaně, obědy, svačiny, pečují o imobilní klienty.
Zajišťují běžný chod domácností
seniorů. Nakupují, uklízejí, myjí
nádobí, perou a žehlí prádlo, vyřizují drobné pochůzky, doprovázejí klienty na vycházku, k lékaři
nebo ke kadeřnici. Součástí
nabídky služeb je i pedikúra v bytě
klienta. Pro tu máme speciálně
kvalifikovanou pracovnici.
Jedna z věcí, kterou oceňují naši
dlouholetí klienti snad nejvíc, je to,
že naše pečovatelky rozptýlí jejich
samotu, přinášejí s sebou nejen
pracovitost, ale i všímavost, ochotu, úsměv a vlídné lidské slovo.
Zájemci o bližší informace a o případné poskytování pečovatelské
služby mohou využít naše telefonní čísla 532 162 301,
606 156 848, nebo přijít osobně
do kanceláře Betanie, Joštova 7,
Brno, první patro.
I

Za kolektiv Betanie
Mgr. Vítězslava Kubíková
vedoucí pečovatelské služby

Hlídání dětí probíhá i v Centru volného času Botanka. Kapacita je
však do konce letošního roku již zcela vyčerpána.
ré chce rozvíjet dovednosti dítěte. Rákosníček nabízí své služby
v dopoledních i odpoledních ho-

dinách. Více informací
www.ddmhelceletova.cz.

na

Bílý kruh bezpečí nabízí pomoc
obětem trestných činů v Brně
Každý, kdo se stal obětí trestného činu, se s touto skutečností vyrovnává jinak.
Zážitek může vyústit v pocity lítosti, sebeobviňování či pocit opuštěnosti. Obvyklou psychickou
reakcí na závažné trestné činy je
i úzkost, strach či ztráta koncentrace, která se projevuje zhoršenou schopností vnímání a špatnou interpretací poskytovaných
informací.
V poradnách Bílého kruhu bezpečí zaznamenávají poradci velmi rozdílné reakce obětí na trestný čin, shodují se však v tom, že
nejzávažnější traumata prožívají oběti po útoku pachatele na
jejich tělesnou integritu (loupež,
znásilnění, ublížení na zdraví,
domácí násilí), pozůstalí po obětech vražd, oběti a pozůstalí po
obětech dopravních nehod.
Pomoc obětem a svědkům trestné činnosti poskytuje občanské
sdružení Bílý kruh bezpečí formou bezplatných služeb v sedmi
poradnách po celé České republice, kde pracují zejména právníci, psychologové, sociální pracovníci a lékaři.
Bílý kruh bezpečí nabízí obětem

trestných činů, čas na rozhovor,
právní informace, setkání s psychologem, morální a emocionální podporu a pomoc při odškodnění. V poradnách jsou poskytovány služby, které přispívají ke
vzpamatování se z následků trestného činu a k posílení jejich
pozice při jednání s úřady. Poradci Bílého kruhu bezpečí pomáhají
obětem zotavit se ze stresu vyvolaného trestným činem, poskytují jim informace o průběhu trestního řízení. Často obětem na místě zprostředkují kontakt na další
odborníky nebo služby. Ve velmi
závažných případech spojených
s násilným trestným činem doprovázejí oběti případně pozůstalé
k soudu, navštíví zraněné oběti
v nemocnici a zprostředkují jim
další potřebné služby včetně
např. peněžité pomoci státu.
I

Kontakt
Bílý kruh bezpečí, o. s.,
regionální pobočka v Brně
Slovinská 41
612 00 Brno-Královo Pole
tel.: 732 842 664, 541 218 122
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
webové stránky: www.bkb.cz
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Volný čas
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Volný čas

říjen 2009
čtvrtek 1. října, 10.15 hod.
Bitva u Lipan

úterý 20. října, 10.15 hod.
Hašteřica aneb Na slepičím dvorku

čtvrtek 1. října, 19.00 hod.
Golem - sk. A

úterý 20. října, 19.00 hod.
1. večer z cyklu Kouzelná laboratoř

pátek 2. října, 9.30 hod.
Golem

středa 21. října, 8.30 a 10.15 hod.
Hašteřica aneb Na slepičím dvorku

sobota 10. října, 15.30 hod.
Mrazík - PREMIÉRA!

čtvrtek 22. října, 9.30 hod.
Maryša

pondělí 12. října, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík

čtvrtek 22. října, 19.00 hod.
Maryša

úterý 13. října, 10.15 a 14.15 hod.
Mrazík

pátek 23. října, 9.30 hod.
Maryša

středa 14. října, 8.30 a 10.15 hod.
Roztančený svět
středa 14. října, 19.00 hod.
Ensemble Opera Diversa
Rýbrcoul vrací úder
čtvrtek 15. října, 9.30 hod.
Marťanská kronika
čtvrtek 15. října, 19.00 hod.
Marťanská kronika - sk. B
pátek 16. října, 9.30 hod.
Marťanská kronika
sobota 17. října, 15.30 hod.
Mauglí

sobota 24. října, 15.30 hod.
Mrazík
pondělí 26. října, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík
úterý 27. října, 9.30 hod.
Mauglí
sobota 31. října, 15.30 hod.
Broučci

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

Po Zajícovi přichází do Polárky Mrazík
Divadlo Polárka uvede premiéru divadelní verze dnes již klasické
ruské zimní pohádky Mrazík, která v našem prostředí zdomácněla. Přijďte se podívat, kterak se silný a udatný, ale taky namyšlený a samolibý Ivan skrze medvědí kůži změnil v dobrého člověka,
jenž nemyslí pouze sám na sebe, jak hodná a skromná Nastěnka
nakonec došla svého štěstí po boku Ivana a taky nezměrného
bohatství, a nepřející a chtivá Marfuška zase ostrouhala. A jak moc
se o to přičinil dědeček Mrazík? Podaří se mu i tentokrát přemoci
zlá kouzla baby Jagy? Spadnou loupežníkům v zimě na hlavu jejich
klacky? A co věrný pes Ťapka a proradný kocour?
Uvedením Mrazíka Divadlo Polárka navazuje na loňský úspěšný
titul Jen počkej, zajíci! a pokračuje tak v linii inscenování legendárních ruských filmových pohádek. Stejně jako předchozí titul je
i tato poučná a laskavá pohádka určena hlavně našim nejmenším
divákům, ale jistě zaujme i jejich rodiče, prarodiče a pedagogy.

Mrazík
Scénář: Bronislava Krchňáková, Michal Sopuch • Režie: Michal Sopuch •
Hudba: Jan Kyncl • Výprava: Zuzana Přidalová • Dramaturgie a produkce:
Bronislava Krchňáková • PREMIÉRA: 10. 10. 2009 v 15.30 hod. v Divadle Polárka • Inscenace je vhodná pro děti od tří let

říjen 2009
úterý 6. října v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku? Autorské čtení:
Věra Jelínková a Petr Moučka

čtvrtek 22. října v 19.30 hod.
225. Večer P.T.O.
OZVĚNA a hosté

středa 7. října v 19.30 hod.
MARVIN + P.K.T.
Folk + blues Petra Kalandry

pátek 23. října v 19.30 hod.
MASCARA
Brněnská folkrocková kapela

úterý 13. října v 19.30 hod.
BEŇA & PTASZEK (blues)
Hudba řeky Mississippi v podání
povedeného česko-slovenského dua

úterý 27. října v 19.30 hod.
THE YOUNG PEKÁČ Mojmíra Bártka
Swing přes jazzrock až po latinskoamerické rytmy

středa 14. října v 19.30 hod.
ZELENÉ KOULE + TUMPACH KVOČ
svérázná poetika ekologických písní a Kvoč Rock Brno

Změna programu vyhrazena!

čtvrtek 15. října v 19.30 hod.
FRANK ZAPPA QUARTET
Velmi živý koncert z repertoáru
mrtvého mistra
úterý 20. října v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO
Eric CLAPTON – z kytaristy písničkářem
středa 21. října v 19.30 hod.
ANNIE’S TRIP
+ HLUBOKÉ BEZVĚDOMÍ
Večer rockové alternativy

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
www.leitnerka.cz

Klub Leitnerova nabízí dopolední
a odpolední pořady pro školky, družiny a školy
Divadýlka pro školky
a družiny

Poslechové pořady Jiřího
Černého pro ZŠ a SŠ

Veselé pohádkové příběhy
s maňásky a loutkami, muzikálky, interaktivní zapojení dětí do
příběhu či představení neslyšících herců. Spolupracujeme
s Divadlem Špílberg, Divadlem
Neslyším, Studiem Lídy Trnkové, Divadlem Vratislava Schildera, Divadlem Paravánek,
Divadlem Bedruňka, Divadýlkem Mrak, Divadýlkem Kuba
a s hercem divadla Radost
Zdeňkem Ševčíkem.

Ve spolupráci s legendárním
hudebním publicistou a kritikem
Jiřím Černým pořádáme poslechové pořady, které mohou sloužit jako vhodný doplněk výuky
vyšších ročníků ZŠ a SŠ nebo
jako příprava k maturitě: Semafor v 60. letech, Osvobozené
dvadlo, Jiří Suchý, Divadla malých forem, Jan Skácel v českém
rocku a folku, Poezie a rock.

Kouzelnická dílna pro
malé i větší děti
Kouzelnická představení Dušana Baura – neobvyklé a nevídané triky a kouzla, písničky
a kouzelné pohádky.

Představení a pořady uvádíme ve
všedních dnech od pondělí do pátku od 10.00 hod., pro školní družiny v odpoledních hodinách. Délka
akcí je 60 minut. Po dohodě je možné čas, termín i délku přizpůsobit.
Ceny vstupného se pohybují od 30
do 40 Kč na osobu.

Více informací a rezervace u Mgr. Jany Továrkové,
tel.: 543 213 693, e-mail: info@leitnerka.cz
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Inzerce

Hledáme nové obchodní zástupce
Obchodní zástupce pro oblast Brno
774 525 637

Starožitnosti

k03-000974-09_SMP_95x40_cmyk2.indd 1

Starožitnosti
19.5.2009 17:19:16

Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže, zastávka tr.: 9, 12)

IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: Nábytek • obrazy • rámy • hodiny • kapesní a náramkové
hodinky do r. v. 1970 • stříbrné příbory • české granáty • tabatěrky •
pudřenky • svícny • lustry • alpaku kombinovanou se sklem
• porcelánové figurky • veškeré sklo • bižuterii • světla • rádia •
gramofony • fotoaparáty • dalekohledy • hračky • divadla • betlémy
• vánoční ozdoby • vojenské věci, hudební nástroje • plakáty • knihy
• pohlednice • reklamní předměty a další

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME

Prodej inzertní plochy
zpravodajů
Starý Lískovec, Bohunice,
Brno-střed, Žabovřesky, Šalina
tel./fax: 544 210 252, tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz

GENERÁLNÍ AGENTURA
Kotlářská 32, 602 00 BRNO

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

Kvalita, Respekt, Serióznost,
Partnerství, Pružnost.

SIMPLY CLEVER

PEČUJTE O NĚJ S LÁSKOU
ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
VOZŮ ŠKODA OD 1. 10. DO
30. 11. 2009 JEN ZA 99 KČ
Pokud Vám na Vašem voze opravdu
záleží, udělejte vše pro to, aby byl na
zimu v dobré kondici. Objednejte jej
na zimní servisní prohlídku, kde dostane tu nejlepší profesionální péči.
V případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za zajímavou cenu.
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
Tel.: 543 424 222
E-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz
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