listopad 2008
Dobrý den
v průběhu října se za spoluúčasti naší
radnice uskutečnily v areálu Kraví hory
plavecké závody handicapovaných dětí
a dětí z jihomoravských dětských domovů. Měl jsem možnost se této akce osobně účastnit a odnést si tak nezapomenutelný pocit. Statečné výkony soutěžících, ale především radost v očích
všech zúčastněných dětí byla známkou
toho, že konání podobných akcí má
určitě smysl. Závěrečné spontánní udílení medailí a předávání cen bylo tím
správným zakončením. Přeji všem, kteří měli a mají v životě o trochu méně
pomyslného štěstí než ostatní, dostatek
elánu, vytrvalosti a co nejméně lhostejnosti ve svém okolí. A my ostatní,
zkusme nebýt lhostejní.
Váš Libor Šťástka,
starosta

Plavecké setkání na Kraví hoře uskutečněné dne 10. října 2008 ve Sportovním a rekreačním areálu městské části Brno-střed

Těsnohlídkův vánoční strom se slavnostně rozsvítí 28. listopadu
Těsnohlídkův vánoční strom na náměstí Svobody bude slavnostně rozsvícen
v pátek 28. listopadu v 17.00 hod.
Strom opět daruje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a spolu s ním náměstí ozdobí
pokladnička se sbírkou pro potřebné, pořádaná brněnským Českým červeným křížem,
a Ježíškova pošta.
Zároveň také budou zahájeny Tradiční Vánoce v Brně na náměstí Svobody, které se letos
v podobě známé z posledních let uskuteční
naposledy. Provoz těchto vánočních trhů poběží do 24. prosince, náměstí bude vyklizeno do
28. prosince, aby zde mohly proběhnout novoroční oslavy. Vánoční strom bude odvezen až
10. ledna, kdy také skončí dobročinná sbírka.
„Po dohodě s pořádající agenturou a Dopravním podnikem města Brna nebude rozsah
akce omezen, přestože je přes náměstí Svobody svedena hromadná doprava z Husovy ulice,“ uvedl starosta městské části Brno-střed

Mgr. Libor Šťástka s tím, že byla přijata příslušná bezpečnostní a organizační opatření. „I přesto bych rád požádal návštěvníky trhů
o zvýšenou opatrnost při pohybu kolem tramvajového pásu,“ řekl starosta.
Tradici rozsvěcení vánočních stromů spojených s charitativní sbírkou na náměstí Svobody zahájil 14. prosince 1924 spisovatel Rudolf
Těsnohlídek. Inspiroval ho osud odloženého
novorozeněte, které nalezl v prosinci roku 1919
a které dostalo jméno Liduška, a podobný zvyk
z dánské Kodaně. Tradici se v průběhu let nepodařilo – vinou historické či politické situace –
vždy dodržet, letošní strom je však již dvacátý
v řadě bez přerušení.
O budoucí podobě vánočních trhů v centru
Brna již začala první jednání mezi primátorem
statutárního města Brna a starostou městské
části Brno-střed. Cílem je připravit Vánoce
komornější, nekomerční a více orientované na
tradiční zvyky a řemesla.
(red)

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Plavecké setkání na Kraví hoře dne 10. října 2008 „Setkání bez hranic“
Sport. a rekreační areál Kraví hora, vybudovaný naší městskou částí, ožil mimořádnou akcí plaveckou show dívek a chlapců
z dětských domovů, handicapovaných děti
a 100 dospělých pod názvem „Setkání bez

hranic“ pořádaných AC Atletikou Brno a Dětským domovem Dagmar. Při zahájení akce
stáli vedle sebe náš starosta Mgr. Libor Šťástka, ale např. basketbalový trenér Jan Bobrovský, basketbalistka Vítečková, plavkyně

Yvetta Hlaváčová, závodník Mičánek, zástupci Automotodromu, Národního divadla
v Brně, Policie ČR i Armády ČR. Za brněnské handicapované sportovce se zúčastnili
plavci z Kociánky Brno.
(red)

Starosta Mgr. Libor Šťástka se zapojil do předávání medailí a pohárů pro vítěze.
57. zasedání Rady městské
části města Brna, Brno-střed,
konané ve středu
dne 24. 9. 2008 od 13.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)
Rada městské části Brno-střed (dále
jen RMČ BS) schválila na základě
nabídky zapůjčení 80 ks výpočetní techniky na zabezpečení voleb
do zastupitelstva kraje v ceně
450 000 Kč s DPH od společnosti
EMKO Case a.s.
RMČ BS projednala a schválila
výběr bytů ke zveřejnění na úřední desce MČ BS k opravě vlastním
nákladem žadatele a uložila bytovému odboru zajistit zveřejnění
nabídky vybraných bytů na úřední desce.
RMČ BS doporučila příslušným
orgánům města schválit udělení
výjimky pro provedení zásahu do
plochy nejvýznamnější zeleně
v městě Brně – parku „Koliště III –
Janáčkovo divadlo“ ve správě MČ
Brno-střed ve smyslu vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007
(o ochraně zeleně v městě Brně)
v souvislosti s investicí „Dokončení rekonstrukce a dobudování komplexu Janáčkova divadla“ – výstavba podzemních garáží a uložila
odboru životního prostředí zajistit
zaslání tohoto usnesení OI MMB.

ním aktu svolání zastupitelstva.
Následně ZMČ BS konstatovalo, že
bylo svoláno řádně a v souladu
s platnými předpisy. Přesto bylo
s ohledem na možné budoucí zpochybňování výsledků jeho jednání zasedání ukončeno a starostou
svoláno další v náhradním termínu.

RMČ BS projednala předložené
nabídky dodavatelů vyzvaných
v souladu s usnesením č. 148.39.
RMČ BS ze dne 21. 5. 2008 a vybrala
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě – Jana Uhra–Úvoz“ jako
nejvhodnější nabídku uchazeče:
DIRECT MEDIA s.r.o.
RMČ BS souhlasila se stavbou „Podzemní kontejnerová stanoviště pro
separovaný odpad, město Brno,
III. etapa, lokalita Jiráskova–Veveří“
dle zpracovaného projektu.
RMČ BS schválila výzvu k podání
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Dovybavení dětského hřiště – lokalita Obilní trh (park)“, „Dovybavení dětského hřiště – lokalita Hlinky–Kamenomlýnská“.
RMČ BS schválila návrh změny Provozního řádu tržiště Zelný trh.

58. zasedání Rady městské
části města Brna, Brno-střed,
konané ve středu
dne 2. 10. 2008 od 13.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)
RMČ BS vybrala pro veřejnou
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě
– vnitroblok Poříčí–Křídlovická“
a schválila smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed
a vybraným dodavatelem.
RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro RADIO PROGLAS s.r.o., ve výši 10 000 Kč, na
vysílání pro děti a mládež školního věku, pro Diecézní charitu Brno
ve výši 6 000 Kč na Sociální program zařízení Effeta, pro SVAZ
DŮCHODCŮ ČR, městská organizace Brno ve výši 5 000 Kč na
zakoupení vstupenek na divadelní představení Mam’zelle Nitouche,
pro MgA. Josefa Buchtu, Agentu-

12. zasedání Zastupitelstva
městské části města Brna,
Brno-střed,
konané ve středu
dne 24. 9. 2008 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ
BS, Dominikánská 2, Brno
(výběr z usnesení)
Před projednáváním programu
vystoupili zástupci klubu KDU-ČSL
a Strany zelených se zpochybně-
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ra BUJO ART ve výši 20 000 Kč, na
projekt Jazzová mše.
RMČ BS projednala a schválila vyřazení domů Bratislavská 36a a Bratislavská 60 ze seznamu domů
doporučených k prodeji.
RMČ BS schválila pokračování
výběrového řízení v předmětu:
„Zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi“.
13. zasedání Zastupitelstva
městské části města Brna,
Brno-střed,
konané ve středu
dne 2. 10. 2008 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ
BS, Dominikánská 2, Brno
(výběr z usnesení)
ZMČ BS schválila rozpočtový výhled na období 2010–2019.
ZMČ BS projednala a schválila vyřazení domů Körnerova 1, Bratislavská 39, Francouzská 20 a Bratislavská 62 ze seznamu domů doporučených k prodeji.
ZMČ BS odsouhlasila záměr změny ÚPmB, spočívající ve změně
funkční plochy části pozemku p.č.
168, k.ú. Stránice, obec Brno,
z plochy nestavební volné návrhové městské zeleně – ZP, na plochu
stavební návrhovou čistého bydlení – BC, variantou „B“ dle návrhu

Pokračování na str. 5
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Vyberme společně novou podobu Zelného trhu!
V minulém čísle Zpravodaje jsme se zabývali podobou Zelného trhu po připravované rekonstrukci z hlediska požadavků na řešení. Nyní Vám přinášíme pět návrhů z „prken“
brněnských architektů i s jejich krátkým komentářem. Protože rozsah zpravodaje neumožňuje zveřejnění kompletních
projektů, otiskujeme pouze základní schémata ilustrující jednotlivé koncepce. Celé projekty najdete na našich stránkách
www.stred.brno.cz nebo na výstavě v Urban centru (Stará
radnice, do 29. listopadu 2008). Hlasovat pro jeden z návrhů
můžete na výše uvedených stránkách, nebo písemně do
redakce. Váš názor pro nás bude rozhodující při dalším posuzování návrhů.
Ing. arch. Vojtěch Mencl
předseda komise výstavby a územního rozvoje

Současný stav Zelného trhu z října 2008

1. Ing. arch. Radko Květ

BAROKNÍ REMINISCENCE

vání a hromadné podzemní garáže. Klidová místa se stromy, lavicemi, pítky a sochami jsme umístili po obvodu
náměstí. Druhý krok spočíval v hledání adekvátního tvaru tržiště. Nakonec jsme se přiklonili k elipse. Tento tvar
je ohlasem na výrazné barokní prvky – Parnas, sloup Nejsvětější Trojice, Redutu, věž Staré radnice atd. Navíc se
tento tvar stává sjednocujícím prvkem mnoha směrů a úhlů náměstí a poskytuje vynikající možnost pro grafické
řešení dlažby.

Nejdříve jsme provedli analýzy historického stavebního vývoje a dopravního zatížení. Následně jsme hledali „průnik prvků“ dvou množin. Jednu množinu lze označit jako dopravní a technické požadavky dnešní doby, druhou
jako historické i soudobé architektonicko-urbanistické aspekty a výtvarné nazírání. Prakticky to znamenalo, že
jsme vytvořili princip jednosměrného rondelu, ke kterému jsme situovali parkovací stání pro rezidenty, zásobo-

2. Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc.

ZELNÝ TRH

ní. Tržiště tradičně zabírá střed náměstí kolem kašny Parnas. Jeho uspořádání respektuje logiku pěšího provozu
při nakupování i průchodu náměstím. Parkující auta, jako největší problém náměstí, jsou v co největší míře umístěna do podzemí, především do podzemí nového objektu tržnice, které je pro umístění této funkce ideální. Základním záměrem je zkvalitnění dlažeb při současném ponechání jejich historického charakteru a vytvoření formálních i neformálních míst pro posezení ve stínu stromů. Na takto upraveném náměstí se pak může odehrávat tradiční život města. Ve dne musí i nadále fungovat tržiště, doplněné příležitostními tržními akcemi a divadelními
představeními. V noci pak bude možno z letních zahrádek pozorovat nasvětlenou historickou kulisu náměstí
a poslouchat šplouchání vody v Parnasu.
Pokračování na str. 4

Cílem zpracování ideové studie je vyzdvihnout, chránit a rozvíjet pozitivní hodnoty, které vytvářejí kouzlo Zelného trhu. Přes všechny nedostatky, které lze dnes na náměstí vysledovat, má Zelný trh podmanivou atmosféru, která se těší velké oblibě občanů i návštěvníků Brna. Tuto atmosféru vytváří kontext historického prostředí spolu
s koloritem trhu. Funkci trhu je třeba zachovat v plném rozsahu, neomezovat množství stánků, ponechat sortiment
tradičně nabízeného zboží a doplnit o možnost konání příležitostných akcí. Návrh vychází z analýz, současného
náměstí s jeho nepravidelnou rostlou podobou. Samotné náměstí je řešeno jako čistý celistvý prostor s dominantou
Parnasu, po jehož okrajích vznikají klidová zákoutí pro pobyt, posezení a také pro konání divadelních představe-
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Vyberme společně novou podobu Zelného trhu!
3. Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

Dokončení ze str. 3

ŽIVOT MEZI BUDOVAMI V JANÁČKOVSKÉM POJETÍ

ci janáčkovskou. V této pravdě živoucího města je nosná kompoziční (podle Janáčka výraz – „spletna“); rozuzlení řešení, jež spočívá v uvolnění „pa-citových“ prvků do jakéhosi nového souzvuku. To dodává zvláštní ráz
vyznění obyčejné krásy. Za tímto účelem autoři studie navrhují totální tržiště navíc s posezením ve všech „urbanistických výklencích“ a zejména ve výstavné lodgii, která by nahradila mrtvý kout náměstí – fasádu podél
tržnice – těžko fungujícího stávajícího obchodního domu. Rehabilitace Zelného trhu podporuje převažující
funkci – majoritního pěšího provozu.

Pro prvotní ideu pojetí Zelného trhu se autoři nechali inspirovat pojetím zlidštělé a estetizované „obyčejnosti
po vzoru janáčkovských východisek Zelný trh je nikoli shromažďovací, ale převážně kulturně sociální prostor.
Kolonády, lodgie, markýzy, schody či zákoutí k posezení – to vše v městských prostorách poskytuje možnosti,
jak využít jejich vztah k životu obyčejného člověka a ústřednímu městskému prostoru. Nová tvůrčí profilace
obnoveného silného pojetí fenoménu náměstí by nebyla úplná, kdybychom stručně nezdůraznili právě inspira-

4. Ing. arch. Jindřich Kaněk

ZACHOVÁNÍ ATMOSFÉRY A SVÉBYTNOSTI MÍSTA

notlivé přilehlé části s vymezenou funkcí. Centrální část s prostorovou osou Parnas – Nejsvětější trojice je určen
pro pěší, konání trhů a veřejných akcí. Přilehlé části funkčně reflektují potřeby přilehlých objektů, ve vazbě na
centrální část a navazující okolí (základní pěší trasa, klidový prostor pro posezení, předprostor hotelu, divadla
Reduty atd.). Stávající objekt tržnice je navržen k celkové rekonstrukci s prolomeným parterem (vazba na radniční nádvoří), se zázemím trhovců, vyhlídkovou restaurací. Doprava je usměrněna základní dopravní “trasou“, parkovací plochy pro auta jsou omezeny a rozděleny na stálá, proměnná a podzemní parkovací stání.

Navržené řešení vychází z atmosféry a svébytnosti místa a ze stávajícího systému dopravní obsluhy historického
jádra města. Autoři studie jsou přesvědčeni, že Zelný trh nepotřebuje převratné změny a zásahy, ale citlivé úpravy vycházející z místa samotného. Snahou návrhu je odstranění stávajících negativních prvků provozního a prostorového uspořádání a posílení pozitivních prvků utvářejících identitu místa. Návrh vychází z myšlenky, kde
náměstí tvoří jeden prostorový a provozní celek, který je tvořený centrální částí, na kterou po obvodu navazují jed-

5. Ateliér RAW – Doc. Ing. arch. Tomáš Rusin, Ing. arch. Wahla

ZELNÝ TRH BRNO

dovat ruch trhu, případně konzumovat zakoupené ovoce. V horní části náměstí před objektem divadla Husa na
provázku navrhujeme čistou plochu, umožňující vytvoření amfiteátru pro kulturní produkce divadla s lavičkami
a řadou stromů podél fasád domů. Navrhujeme rehabilitovat postavení a důležitost Parnasu. V současnosti je během
trhů téměř nemožné dostat se přímo ke kašně. Návrh nové organizace umístění stánků tuto možnost otevře a kašna
se stane místem pro spočinutí a zastavení. Nezanedbatelným prvkem obrazu náměstí budou i nově navržené prodejní stánky mající odolnou, lehkou, skládací konstrukci. Tyto stánky bude možné snadno instalovat i odstranit
z plochy. Cílem společné práce projektantů, občanů a zastupitelů bude fundovaná a kvalitní rekonstrukce povrchu
náměstí a jeho obohacení o vše, co vytvoří pobytovou pohodu – kvalitní parter domů a s ním související nabídku
obchodů, kavárenských zahrádek, lavičky, zeleň, fontány, pěkné dlažby, ale i bohatý společenský život, bezpečnost, přehlednost a udržovatelnost. Vše co z náměstí vytvoří vyhledávané místo pro občany města.

Genius loci brněnského Zeného trhu je jedinečný existencí tří divadel na jednom náměstí – barokní Reduty, experimentálního Divadla Husa na provázku a každodenního improvizovaného představení trhovců a nakupujících.
Cílem našeho projektu bylo vytvořit důstojné a příjemné podmínky jak pro „herce“ této každodenní hry, tak pro
„diváky“ – tedy nejen jeviště – jasně a přehledně vyřešenou plochu pro umístění stánků, ale i hlediště – lavičky,
zákoutí, vodní prvky a stromy poskytující stín. V návrhu je kladen důraz na kompaktnost řešení – centrální plocha náměstí má jasný, nekomplikovaný tvar, je vydlážděna stávající přeskládanou žulovou kostkou, od chodníků
je oddělena pojízdným pruhem majícím charakter kruhového objezdu. Jižní plochu před Moravským zemským
muzeem navrhujeme traktovat do tří stupňů a vytvořit tak klidné zákoutí osázené stromy, s lavičkami a třemi jednoduchými fontánami, integrovanými do dlažby.Vzniklo by místo umožňující chodcům na náměstí spočinout, sle-
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Dokončení ze str. 2
žadatele, za účelem možnosti realizace dvou rodinných domů, upraveného dle požadavku OÚPR.
ZMČ BS odsouhlasila záměr změny
ÚPZ Kraví hora, spočívající ve změně funkční plochy městské zeleně,
plochy parků – ZP, na plochu rekreační zeleně – ZR, s překryvnou funkcí sport a rekreace za účelem přestavby a stabilizace stávající dočasné stavby mládežnického hřiště pro
softball a baseball za podmínky, že
hřiště bude volně přístupné pro
okolní školy v dopoledních hodinách; pro ostatní zájemce po dohodě s vlastníky hřiště.
ZMČ BS vzala na vědomí zprávu
starosty MČ Brno-střed o výsledcích kontroly, související s vy-

kéty pro matky s dětmi v tísni ve
výši 19 500 Kč na provozní náklady Domova sv. Markéty.
RMČ BS jednala o výši sazby za pronájem zahrádek k pěstitelským účelům u bytových domů a zatím ji
neurčila. Schválila stávající sazbu
ve výši 60 Kč/m2/rok u pozemků
pod garáží ve vlastnictví a stávající
sazbu ve výši 500 Kč/měsíc u parkovacího stání DPS – Hybešova
s tím, že osoby těžce zdravotně
postižené – vozíčkáři jsou od platby osvobozeny.
RMČ BS vybrala dodavatele pro
veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce dětského hřiště –
lokalita Strž“, „Dovybavení dětského hřiště – lokalita Bohuslava
Martinů“, „Dovybavení dětského

užíváním a správou bývalého
vojenského areálu v k.ú. Stránice
při ul. Lerchova, provedené
Odborem interního auditu a kontroly MMB, včetně souvisejících přijatých a navržených opatření.
59. zasedání Rady městské
části města Brna, Brno-střed,
konané ve středu
dne 15. 10. 2008 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)
RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro Musica Poetica, o. s., Brno ve výši 7 000 Kč na
Slavnostní koncert k 10. výročí souboru Musica Poetica, pro Diecézní charitu Brno, Domov sv. Mar-

hřiště – lokalita Hlinky–Kamenomlýnská“ a „Dovybavení dětského
hřiště – lokalita Obilní trh (park)“.
RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer – Divadlo Líšeň,
o. s., Brno ve výši 15 000 Kč na
hostování divadla Dynamogéne.
60. zasedání Rady městské
části města Brna, Brno-střed,
konané ve středu
dne 22. 10. 2008 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)
RMČ BS vzala na vědomí návrh
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.
(red)

Chcete být „Strážcem přechodu“?
Městská policie Brno, Odbor prevence, za podpory Magistrátu města Brna, realizuje již od
začátku školního roku 2007/08 projekt velkého celospolečenského významu, který na území Statutárního města Brna přispívá k bezpečnosti chodců, zejména dětí, při jejich cestách do školy přes pozemní komunikace
v blízkosti školských zařízení. Tento projekt je
úspěšný i v jiných městech a obcích v České
republice.
Trochu historie:
Ve školním roce 2007/2008 tuto smysluplnou
činnost na území Statutárního města Brna vykonávalo dobrovolně a velmi dobře (s vědomím
přispět ve svém volném čase k bezpečnému
pohybu dětí při jejich cestách do školy), celkem šest občanů. V současné době, respektive k zahájení vyučování ve školním roce
2008/2009, tuto činnost ukončili ze zdravotních
důvodů čtyři „strážci“ – všichni v důchodovém
věku. Patří jim právem naše uznání a dík k jejich
významnému příspěvku při dohledu na bezpečný pohyb školní mládeže při přecházení
pozemních komunikací.
Tyto osoby byly náležitě proškoleny strážníky Odboru prevence MP Brno a obdržely od
Odboru dopravy Magistrátu města Brna pověření, které je opravňuje k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace v konkrétních místech.
Jejich činnost byla jednoznačně kladně přijata širokou veřejností, rodiči žáků základních
škol a v neposlední řadě také pedagogickými
pracovníky zájmových školských zařízení. Předpokladem úspěšné prezentace jejich činnosti

na místech přechodů dětí přes pozemní komunikace bylo vždy na jednotlivých základních
školách nejen představení těchto „strážců“
dětem a pedagogům, ale také poskytnutí základních informací o významu a realizaci tohoto
projektu. Součinnost je rovněž zajištěna
s příslušným revírem Městské policie Brno.
Podpořte svým kladným rozhodnutím pokračování tohoto projektu! Školení nových zájemců
o „strážce přechodu“ sestává ze seznámení
s příslušnými právními předpisy, bezpečností práce, první pomocí a praktickým nácvikem zastavování vozidel na pozemních komunikacích při
přecházení dětí. Zaučení na místě provádění této

činnosti, zpravidla v blízkosti bydliště zájemce,
bude zajištěno pověřeným uniformovaným strážníkem Odboru prevence Městské policie Brno.
Předpokladem pro přijetí dalších nových dobrovolných zájemců o tuto celospolečensky
významnou funkci je jeho odpovídající způsobilost a věk nad 18 let. Veškeré předepsané
vybavení bude dalším případným zájemcům
poskytnuto zdarma. Dotyčné osoby by byly
přítomny na přechodech pro chodce nebo místech v blízkosti škol v době školního vyučování ve všední den od 7.15–8.00 hod., případně v době 11.30–12.30 hod., kdy končí vyučo-
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vání na 1. stupni základních škol. Dobu činnosti „strážců“ je možno individuálně dohodnout s ředitelstvím zainteresovaných škol.
Zahájení činnosti nových „Strážců přechodů“
v blízkosti základních škol na místech přecházení dětí přes vozovku není nijak časově limitováno a může začít po vydání příslušného
pověření vydaného Odborem dopravy MMB,
kdykoliv v průběhu školního roku. Tito „strážci přechodů“ jsou nejen vybaveni kompetencemi, které jim dává zákon 361/2000 Sb.,
a písemným pověřením Magistrátu města Brna
k této činnosti, ale zdarma jim budou k této
činnosti zapůjčeny předepsané oděvní bezpečnostní doplňky.
Pokud budete mít zájem stát se „Strážcem
přechodu“, kontaktujte ve všední dny v době
od 7.30 do 18.30 hod. strážníky Odboru prevence v Preventivně informační místnosti (PIM)
MP Brno, která sídlí na Zelném trhu č. 13 na
tel. číslo 544 252 617, nebo přímo na Odboru
prevence tel. 548 210 035 nebo 548 533 712
v době od 7.00 do 15.30 hod. Můžete nás
rovněž kontaktovat na mailové adrese:
jaroslav.brezina@mpb.cz. V případě zájmu je
třeba sdělit Vaše jméno a příjmení a kontakt na
Vás, nejlépe telefonem. V dohodnutém termínu budete pozváni na školení. O Vaší záslužné činnosti budou informovány nejen příslušné orgány místní samosprávy, ale Vaše činnost
bude prezentována i v médiích. V současné
době se také řeší způsob odměn těmto pověřeným „strážcům“.
Bc. Michal Simandl,
Odbor prevence, Městská policie Brno

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Dům s pečovatelskou službou Zderadova 5

Dům s pečovatelskou službou
(DPS) na ulici Zderadova 5 je
novou, pětipatrovou stavbou, která byla dána do užívání na podzim roku 2007. Nachází se ve středu města, zastávka MHD je na rohu
vedlejší ulice. Dům je obklopen
parčíkem s lavičkami, v blízkosti
protéká řeka Svitava.
DPS má celkem 40 bytů, z toho
25 bytů má balkon, 30 bytů je jednopokojových, zbývající jsou
dvoupokojové. V suterénu domu
jsou umístěny garáže s výtahem.
V současné době je plně obsazen
převážně mladšími seniory a plně
invalidními obyvateli.
Pro poskytování úkonů pečovatelské služby je v DPS zřízeno
bezbariérové středisko osobní

Pozvánka

hygieny, jehož součástí je závěsný
vanový zvedák pro
imobilní klienty.
Dále se ve středisku
osobní hygieny provádí
pedikúra
a kadeřnické služby. Další zařízení
tvoří
prádelna,
sušárna a mandlovna prádla.
Pečovatelka poskytuje péči
klientům v pracovní dny od 7.00
do 15.30 hodin. Sociální pracovnice má úřední den každou středu od 12.00 do 15.30 hodin, kdy
se věnuje klientům, vyřizuje administrativní záležitosti, požadavky
a stížnosti a provádí sociální šetření u klientů.

na 6. benefiční aukci uměleckých děl ve prospěch přírody na Vysočině
24. listopadu v 18.00 hodin bude ve Sněmovním sále Nové radnice
zahájen již 6. ročník předvánoční benefiční aukce uměleckých děl Nadace Veronica. Aukce vznikla spontánně před 6 lety, aby pomohla zachránit původní stoletý jedlobukový les v Bílých Karpatech před vykácením.
Pro jeho záchranu věnovala své dílo do aukce téměř stovka umělců.
Vysočina je pro řadu Brňanů místem, kde tráví dovolenou i řadu víkendů. Místem, kam jezdí za odpočinkem i relaxací. A právě na Vysočinu
poputují peníze z letošní aukce. Díky nim Sdružení Krajina, které se zde
o mokřadní louky i krajinu dlouhodobě stará, bude moci vykoupit cca
10 ha na několika zdejších lokalitách. Na nich členové sdružení posléze provedou opatření k návratu přírodě blízkých luk a mokřadů. Alespoň na dvou vykoupených místech budou vytvořeny drobné tůně pro
obojživelníky. Snad tak dojde i ke zpomalení úbytku vzácné kuňky obecné, která patří mezi prioritní chráněné druhy v rámci celé Evropy. I na
Vysočině její početnost v posledních pěti letech prudce klesá.
Můžu Vám slíbit, že pokud přijdete, budete mít z čeho vybírat. Ať už
si budete chtít odnést sošku Olbrama Zoubka, obraz Vladimíra Zábranského nebo grafiku Dalibora Chatrného, nebo dílo některého ze začínajících umělců nebo studentů uměleckých škol. Vybrat si v široké nabídce může opravdu každý.
Přijďte proto společně s námi strávit příjemný večer a zúčastněte se
naší benefiční aukce – rozhodně nebudete litovat. Kromě díla samotného si můžete odnést i dobrý pocit z toho, že vámi vynaložené peníze
zároveň pomůžou přírodě, která je pro nás velmi důležitá, ať už si to připouštíme, nebo ne. V ceně vstupného 100 Kč na aukci je nejen katalog,
ale i následující ochutnávka vína a občerstvení. Nabízená díla najdete na
www.nadace.veronica.cz před aukcí, a po večerní aukci zde bude pokračovat aukce internetová.
Jasna Flamiková, ředitelka Nadace Veronica

KONTAKTY:
Koordinátorka pečovatelské
služby: Květoslava Ráčková,
tel.: 543 217 445
Eva Šobková, Odbor sociální
a zdravotní ÚMČ Brno-střed,
tel.: 542 526 210
DPS Zderadova 5, Brno-střed,
tel.: 543 215 649

Kulturní příloha

Unikátní betlémy se představí v Baron Trenck Gallery v centru Brna
Nedávno zpřístupněná galerie v kapucínském
klášteře, pojmenovaná podle věhlasného válečníka barona Františka Trencka, představí další
ojedinělou uměleckou osobnost – architekta
Josefa Macholána († 2007) a jeho tvorbu zaměřenou v posledním období života na výrobu
betlémů.
Josef Macholán byl, mimo jiné, nadaný malíř,
sochař a tvůrce nábytku. V letech 2004–2006
doplnil svoji uměleckou „všehochuť“ také
o nápadité betlémy, které až na jediný exeplář
(tento získal medaili na výstavě betlémů z celého
světa ve Vatikánu) prozatím nebyly na veřejnosti vystaveny a jejichž styl vzešel z dřívější
rozsáhlé tvorby židlí.
Návštěvníci Baron Trenck Gallery se mohou
těšit na 11 mnohdy rozměrově monumentálních betlémů (výška např. 195 cm, 200 cm,
220 cm) s náměty – dá se říci klasickými – např.
betlém v červených skalách, betlém s cipřiši,
betlém s větrným mlýnem, ale také s náměty

naprosto neobvyklými a originálními – např.
betlém v Soho před mrakodrapy, betlém ve
12. podlaží, betlém s jednotkou rychlého nasazení apod. Jako materiál je použito dřevo
(větvičky, kůra, odřezky), překližka, útržky starých tisků, kašírovaný papír nebo plátno, klihovaný textil, drátěné formy (pletivo) apod.
Josef Macholán dotvářel i betlémy historické, ze kterých bude vystaven např. betlém
s podkrkonošskou chalupou v pozadí z konce
19. st. nebo malované pozadí betlému.
Baron Trenck Gallery, Kapucínské nám. 5,
nádvoří kapucínského kláštera (vstup brankou
vedle kostela – zvonek Galerie),
www.barontrenckgallery.wz.cz
Kontakt: Mgr. Petr Lukas, tel. č.: 605 972 588,
e-mail: barontrenckgallery@seznam.cz
Otevřeno: 22. 11.–14. 12. (so., ne. 13–17 h.,
po., út., st., čt. 10–16 h., jindy po předchozí
dohodě – platí zejména pro organizované skupiny).
Mgr. Petr Lukas
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Prosincové hudební nešpory
se konají v neděli 7. prosince 2008 v 19.30 hodin
v Červeném kostele (chrám Jana Amose Komenského na Komenského náměstí). Účinkují: Hana
Pospíšilová-Medková – soprán, Vladislava Fabiánová – hoboj, Jan Pospíšil – violoncello, Marián Varínský – čembalo. Program: J. S. Bach, A. Vivaldi,
B. Marcello, G. F. Händel, biblické zamyšlení:
Mgr. Štěpán Hájek, dobrovolné vstupné bude věnováno středisku Diakonie v Brně, projekt podporuje
Jihomoravský kraj a statutární město Brno, pořádají a zvou sbory Českobratrské církve evangelické
Brno I a Brno-Husovice.
(red)
Omluva – Redakce Zpravodaje MČ BS na straně 7 zářijového Zpravodaje uveřejnila informaci o nálezu současného kamenného znaku MČ BS. Jedná se o barokní znak
města Brna. Předpokládá se, že pochází z Hacklovy brány, která byla branou u Červeného kostela a v současné
době se nachází, „jak upozornil ve zprávě 1. místostarosta MČ BS“, ve dvoře domu, kde žila Nataša Golová. Na tato
fakta nás upozornila paní Věra Kostelková.

Stalo se v městské části

World Harmony Run (Světový běh harmonie) je nesoutěžní štafetový běh,
jehož cílem je posilovat mezinárodní přátelství a vzájemné porozumění a překonávat
přitom kulturní, národnostní a politické hranice. Na trati delší než 56 tisíc kilometrů, vedoucí přes území více než 80 národů, nesou běžci symbol harmonie –
hořící pochodeň, kterou si předávají z ruky do ruky. Štafeta zavítala 1. 10. 2008
do Brna a na Moravském náměstí pozdravila přítomné a hlavně děti, které podle
řeči sportovců hádaly, z kterých států přicházejí.
(red)

Konference u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti v ČR,
pořádaná za přispění občanského sdružení LOGO z Brna, se sešla na brněnském
Výstavišti 24. 10. 2008. Dvoudenní vzdělávací akce seznámila odbornou i širokou
veřejnost s nejnovějšími poznatky v oblasti poruch plynulosti řeči a s možnostmi
terapie. Akce byla zařazena v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, kteří se
postupně zapojili do workshopů pod vedením zahraničních i domácích lékařů
a logopedů.
(red)

Masarykova dělnická akademie je občanské sdružení, které je jednou s mnoha
organizací, využívající možnosti velkého sálu na městské části Brno-střed. Pořádá akce pro své členy i příznivce na různá témata a aktuální otázky ve společnosti. Dne 13. 10. 2008 uspořádala pro zájemce besedu o vyhlídkách a možnostech
našeho zdravotnictví. Před posluchače předstoupili jak politici, tak i lékaři a jedním
z nich byl i MUDr. Vachek, který zpracovával analýzy současného stavu i možná
řešení pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.
(red)

Ve středu 29. října 2008 přesně ve 13 hodin primátor města Brna Roman
Onderka pozdravil přítomné na slavnostním shromáždění u sochy zakladatele
Československé republiky T. G. Masaryka na Komenského náměstí při příležitosti 90. výročí založení samostatného Československa. Právě T. G. Masaryk přispěl nejvíce k dosažení samostatnosti. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci
města Brna včetně starosty MČ BS Mgr. Libora Šťástky (na snímku), České obce
sokolské, legionáři a další hosté.
(red)

Tváře moci. Na náměstí Svobody byla na volném prostranství zahájena výstava pod názvem Tváře moci, která přibližuje osoby, které se hlavně na Moravě
podílely na udržení komunistické moci. Výstavu jako první v republice uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů Praha. Při jeho zahájení krátce promluvil
ředitel ústavu PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. spolu se starostou městské části
Brno-střed Mgr. Liborem Šťástkou. Na jednotlivých panelech se mohou občané
seznámit s životopisy mocných příslušníků STB.
(red)

V Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné ulici se uskutečnilo soutěžní odpoledne pro děti na téma „Rytířská klání aneb Staňte se udatnými hrdiny“
v rámci akce „Poprvé do školy – poprvé do knihovny“. V krásném vestibulu
knihovny se odehrála nefalšovaná bitva rytířů a jejich sluhů, aby dokreslila hrdinnou atmosféru, která pro mnohé čtenáře bude dýchat z prvních zapůjčených
knih. Děti za své výkony ještě byly odměněny předměty připomínající tuto dobu
mušketýrů i obránců Brna za třicetileté války.
(red)
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Inzerce

Lidická 9, Brno, tel. 775 552 780

KUPÓN NA SLEVU 10 %
na sudové a lahvové víno

ZVEŘEJNĚTE VAŠI VÁNOČNÍ
NABÍDKU VE ZPRAVODAJI NEJVĚTŠÍ
BRNĚNSKÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI!
inzerce@zpravodajebrno.cz
tel./fax: 544 210 252, gsm: 774 525 386

PORADENSTVÍ
ZDARMA
kvalitní nápoje – očistné a hubnoucí kůry
kosmetika.

ALOE VERA
přivýdělek
podnikání

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Informace: p. Muchová, 603 851 817, muchova.aloe@centrum.cz
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Inzerce

9

CMYK

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
rádi bychom i nadále pokračovali v tradici osobních návštěv pracovníků radnice a pověřených osob, při nichž Vám přejí k Vašemu životnímu
jubileu.
Zákon na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. však vyžaduje Váš souhlas s tím, že za Vámi můžeme přijít a osobně Vám poblahopřát. Městské části by v případě nesplnění této podmínky hrozila pokuta do výše až 10 milionů korun. Děkujeme za pochopení.
Prosíme tedy všechny, kteří mají zájem o gratulaci s malou pozorností a mají trvalé bydliště v městské části Brno-střed, aby se dostavili na
sociální odbor ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno a podepsali nám souhlas s osobní návštěvou. Samozřejmě je možné souhlas poslat poštou
nebo za pomoci příbuzných.
Gratulace se předávají při jubileích 80, 85, 90, 91, 92 a každé další narozeniny…

zde prosím odstřihněte a doručte na adresu
Úřad městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, 601 62 Brno

SOUHLAS
Jméno .........................................................

Příjmení ..........................................................................................................

Datum narození .........................................

Adresa ............................................................................................................

Souhlasím s osobní návštěvou v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.

Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, a to pouze pro potřeby osobní návštěvy
pracovníka ÚMČ Brno-střed a pověřených osob v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.
Souhlas je vydán na dobu 10 let a je možné jej kdykoliv odvolat písemně na ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4,
Brno.
Osobní údaje budou zpracovány v souladu se spisovým a skartačním řádem, který je zpracován na základě zákona číslo 499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, a budou použity pouze při konkrétní gratulaci. Osobní údaje mohou být předány pouze pověřeným osobám za účelem osobní návštěvy.
Jakmile pomine účel bude provedena likvidace shromážděných zpracovaných údajů, týkajících se gratulace k životnímu jubileu podle
vnitřní směrnice ÚMČ Brno-střed.

Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu ust. § 11 odst. (1) a (2) Zákona č. 101/2000 Sb. o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl informován o právu přístupu k osobním
údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona.
Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné, či dobrovolné.

Datum ........................................................

Podpis ............................................................................................................
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Stalo se v městské části

Kostelní věže ve středu města
Konvent Milosrdných bratří
Dalším místem v Brně, které na nás dýchne
něčím výjimečným a donutí nás se alespoň na
chvíli zamyslet sami nad sebou, je Konvent Milosrdných bratří. Prošli jsme doufám všechna viditelná místa ve středu města Brna, nad kterými
ční menší, či větší kostelní věže. Ta na Starém
Brně těsně u vody jako by byla hrází proti náhlé
povodni, tak stojí konvent Milosrdných bratří
proti lidské nemoci a nemohoucnosti. Tiché
dlouhé chodby, blízkost městské nemocnice
a neviditelná přítomnost bratří, těch, kteří vykonávají každodenní nevyčíslitelnou pomoc lidem
odkázaných na pomoc svého okolí.
Střípky z historie kostela: Barokní klášterní komplex s městskou nemocnicí na břehu řeky Svratky v těsné blízkosti tzv. Vídeňské stezky, kterou se ubírali lidé již v 11. století, je stánkem duchovní a pečovatelské
pomoci, která slouží lidem v míru i ve válečném období a v dnešní době tak psychicky
vypjaté, snad i ještě více. Kostel sv. Leopolda, který je jeho nedílnou součástí, se dívá
svým průčelím do Vídeňské ulice a z druhé
strany se přimyká ke starému i novému komplexu nemocnice Milosrdných bratří. Vybudován byl v letech 1768–1777 v pozdně
barokním slohu stavitelem Bartolomějem
Zindtnerem podle plánů Františka Grimma,
syna známého brněnského architekta Mořice Grimma. Prostory jsou pozoruhodné působivou freskovou výzdobou od Mistra Josefa
Sterna. Celková konstrukce kostela byla
postavena v barokním duchu, ovšem průčelí již nese klasické prvky. Před kostelem
se nachází čtveřice soch znázorňující pietní
momenty a světce důležité pro toto místo.
Úplně vlevo sv. Jan Nepomucký z 18. století, vlevo od vchodu do kostela sousoší Piety od Ondřeje Schwiegela z roku 1799
a vpravo socha „Ecce homo“ od J. K. Pröbstela z roku 1722. Socha úplně vpravo představuje sv. Jana z Boha, který stál u zrodu řádu Milosrdných bratří. V průčelí chrámu jsou sochy vzdávající
hold sv. Leopoldovi a sv. Václavu. Na rohu ulic Vídeňské a Polní máme možnost vstoupit do řádové lékárny,
kde si člověk připadá jako v chrámové lodi. Výzdoba
stropu lékárny je dílem Johanna Zimbala z r. 1754. Při
nedávné restauraci nástěnných fresek byl současně obnoven dobový mobiliář včetně jeho původní barevnosti,
nad nímž stojí za to chvíli postát.
Zpět ke kostelu. Restaurátorským zásahem byly fresky na klenbě presbytáře a vítězného oblouku očištěny,
zpevněny a byla provedena lokální retuš poškozených
míst. Restaurován byl i oltář bývalého špitálu, barokní
sousoší Kalvárie z 2. pol. 18. století byla provedena cel-

ková obnova silně poškozené památky-výmalba lodi
kostela sv. Leopolda do původní barevnosti interiéru.
Začal jsem tak trochu od vnější slupky – věže strmící nad vodou – ale to není asi to podstatné, proč toto
místo je hodno i opakovaně navštívit. Zato, že jsem měl
možnost poznat klášterní komplex vděčím řádovým bratřím Michalovi a Ladislavovi.
Historie řádu: Hospitálský řád Milosrdných bratří
má za sebou více než pětisetletou historii. Jeho vznik
je spojen s osobností Jana Ciudada, později známého
jako Jana z Boha. Narodil se v r. 1495 v portugalském
Montemor-o Novo. Vyrůstal jako pastýř ve Španělsku,
úzce spjatý s přírodou. V roce 1521 ve francouzsko-

-španělské válce vstoupil do vojenských služeb, později se zúčastnil obrany Vídně proti Turkům. Jednou si
posteskl: „Nemohu pochopit, kterak mohou být ve světě lidé, kteří věnují peníze na koně, aby se s nimi mazlili, ale nepomohou, aby přispěli ubožákům, kteří potřebují jejich pomoci.“ V roce 1537 po kázání kněze Jana
z Avily pocítil Jan silnou kajícnost, která se před lidmi
projevila jako pomatenost. Tím si vysloužil dočasný
pobyt v ústavu pro choromyslné. Tamnější hrubé zacházení (bití) v něm posílilo povolání sloužit ubohým
nemocným. Ve městě si najal dům, kam snášel své
nemocné a postižené. Tak nezlomen i přes mnohá
nepochopení založil nemocnici postavenou na zcela
nových principech jako je láska, lidskost, milosrden-
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ství s neméně důležitými pravidly hygieny. Oficiálně
vznikl řád až po Janově smrti (8. března 1550), a to
v roce 1572, kdy byl schválen papežem Piem V. jako
Bratrstvo a později papežem Sixtem V. jako náboženský řád se všemi právy se snahou poskytovat péči všem
bez rozdílu vyznání, pleti nebo politické příslušnosti.
Generace Janových následovníků rozšířila řád Milosrdných bratří do celého světa, kde v současné době
působí 1500 řádových bratří. Do Čech a na Moravu byl
řád uveden v roce 1605 do Valtic a pak do Prahy, Nového Města nad Metují, Prostějova, Kuksu, Brna, Letovic
a Vizovic.
Historie nemocnice: Mecenášem brněnské nemocnice byl moravský hrabě Jan Křtitel Leopold
z Ditrichštejna. Odkoupil takzvaný Winkeslbergův dům s velkou zahradou a tak
rozhodl v dobrém využití daných prostor.
Na svátek sv. Leopolda vyčlenil 4000 zlatých
na zřízení prvních čtyř lůžek pro péči
o nemocné. Postupně se Leopoldův špitál
stal jedním z nejvýznamnějších v Rakousku.
Na jeho výstavbě a rekonstrukcích se postupně podíleli František Grimm, Leodegard
Fuchs, Koloman Kocekl, Caesarie Kolíska
a další.
Je třeba se zmínit, že v prostorách špitálu se léčil i český filolog, historik a zakladatel
slavistiky Josef Dobrovský, který ve věku 76
let své nemoci nakonec podlehl a je pochován na brněnském Ústředním hřbitově.
Postřehy: Řádové sestry a bratři mají velmi dobré odborné vzdělání. Postupně skládají řeholní sliby chudoby, čistoty
a poslušnosti (v řádě Milosrdných bratří ještě čtvrtý slib hospitality – péče o nemocné).
Za zmínku stojí bývalý velký sál pro nemocné, kde ještě sloužil bratr Ladislav (87 roků).
Sál nyní po rekonstrukci slouží jako koncertní sál a je hojně využíván. Neodkládejte
prosím jeho zhlédnutí, případně návštěvu
koncertu. To mně osobně potvrdili jak bratr
Michal, tak i bratr Ladislav, který si ke mně
přisedl a povídal o svém životě: prožité útrapy ho přivedly, přes totální nasazení za druhé světové války v Německu, ke vstupu do řádu, kde se plně
oddal službě nemocným. V pražské řádové nemocnici sloužil ponejvíce na operačním sále jako instrumentář, kde asistoval při operacích. Po zabrání nemocnice režimem pracoval na několika místech v různých
pracovních oborech. Později se vrátil do komunity
bratří v Brně, kde tehdejší režim bratry ponechal ve
službě nemocným. Dozvěděl jsem se, že je jako já
vášnivým fotografem a dříve miloval i jízdu na skútru a že nelituje životní cesty, kterou prošel po vstupu do řádu a i přes mnohá utrpení naplnil svůj životní sen a heslo řádu „Tělem k duši“.
(red)

Kulturní příloha

Brňané tentokrát na vlnách Svobodné Evropy
Mgr. Jan Šimsa – Kytice

30. dubna 1988, Bradlo, zleva: Jan Šimsa, Josef
Jablonický, Josef Podsedník, Milan Jelínek, Jaroslav Mezník, Dalibor Plichta, Dušan Slávik
Právě padesát let po smrti (bez jednoho dne) jsme
se sešli u hrobu T. G. Masaryka v Lánech, totiž
13. září 1987. A Ladislav Hejdánek ve svém odvážném proslovu řekl, že je nejvyšší čas obnovit Masarykovu společnost a činnost Masarykova ústavu.
Vyprávěl jsem to svým brněnským přátelům, když
jsme se u téhož hrobu sešli o dvě hodiny později – proslov měl JUDr. Dušan Slávik. A tak jsme se
toho chytili a přikročili k činu: vytvořili jsme přípravný výbor Masarykovy společnosti v Brně
a domluvili se s „Prahou“ a společně podali žádost
ministerstvu vnitra a zahájili přednáškovou a jinou
činnost. Přípravnou!…
Pak se blížil 7. březen 1988! Doyen brněnského výboru, bývalý primátor města Brna Josef Podsedník, obstaral nádhernou kytici za 400 korun
z vlastní kapsy a dal udělat stuhu s nápisem: „Věrni zůstaneme – Moravané“. A my jsme se vypravili 5. března večer s Jaroslavem Mezníkem, historikem, do Prahy na schůzi přípravného výboru
společnosti s tím, že pak podnikneme „pouť do
Lán“… s tou kyticí.
Byli jsme oba v zaměstnání, a tak jsme jeli každý zvlášť a setkali se až v Praze na Masarykově
nádraží! Ale za jakých okolností! Chystal se svátek blahoslavené Anežky České, která vzápětí byla
kanonizována a mělo se konat se v Praze velké
shromáždění s kardinálem Tomáškem.
Když jsem vystoupil, tak mne dva muži v civilu
požádali o občanský průkaz. Za nimi stáli dva příslušníci VB v uniformách. A na můj dotaz, odpověděl jeden z nich, měl průkaz na jméno kapitán

Dvořák, že mají rozkaz zadržet všechny občany,
kteří mohou být podezřelí ze zneužití svátku svaté Anežky (jak řekl) k demonstraci. A odváděli
mne na služebnu. A tu jsem uzřel před sebou
s podobným doprovodem Jarka Mezníka!
„Ahoj, Jarku“, volám. „Ahoj, Jendo!“ To jsem
však viděl poprvé tu až neskutečně ohromnou
kytici! Později jsem se dověděl, že Jarek zdvořile
požádal jednoho ze „svých“ mužů, aby kytici podržel, aby se mohl legitimovat.
Výslech měl dramatický průběh, poněvadž mi
chtěli opět zabavit dopis, tentokrát pro paní Marii
Vaculíkovou, byla to odpověď na dopis Ludvíka
Vaculíka a já jsem vypisoval, jak zahynul můj kolega, farář Kalus po kolizi s autem Státní bezpečnosti. Nakonec mi dopis vrátili, poté, co jsem
pohrozil, že průpis, který mám, přečtou ve Svobodné Evropě, s níž jsme měli už pravidelný kontakt. Pan kapitán mi dopis hodil na stůl.
Krásnou stuhu s nápisem „Věrni zůstaneme“
Jarkovi zabavili, kytici ponechali, a oba nás posadili do rychlíku na Wilsonově nádraží a stáli
u vagonu, abychom opět nevystoupili a já jsem
z hlouposti řekl, že to mají dobře zařízeno, že
jsme v kupé s příslušníky pohraniční stráže. A tak
pan kapitán nastoupil a nařídil těm příslušníkům,
aby dohlédli na to, abychom vystoupili až v Brně.
Tam jsme byli kolem druhé hodiny ranní. „Musíme běžet, abychom chytili tramvaj, má odjezd ve
dvě!“ Jarek vlekl kytici, já obě tašky a dupali jsem
po jakémsi lešení opravovaného nádraží na stanici tramvaje a jedničku chytili. V Králově Poli nás
však čekali brněnští „známí“ – nestihli nás zadržet na nádraží, a tak si počkali na stanici tramvaje. Jarek s kyticí však vběhl do podchodu a když
jsem viděl, že si na něho počkali u východu, tak
jsem pravil: „A já jsem se těšil, jak váš šofér ho
budu pronásledovat autem po schodech jako
v těch italských filmech.“
V autě však už panovala uvolněná nálada, také
když jsem na jejich výtky, že musili kvůli nám
vstávat po půlnoci, řekl, ať si to vyřídí s pražskými
kolegy. Že my jsme u nich neprosadili, že nejedeme kvůli Anežce České ale kvůli Masarykovi.
„Ale co s tou krásnou kyticí?“ pravil Jarek. „Snad
k Leoši Janáčkovi?“ „Nebo k bratřím Mrštíkům?“
pravil šofér. Usneslo se, že pojedeme k Janáčkovu

divadlu. Ovšem: zákaz vjezdu. „Jen jeďte!“ řekl
jsem velitelským hlasem, „Když, tak řekneme, že
jsme od policajtů!“
Všichni se rozesmáli a šofér zastavil před schody do divadla. My jsme šli s Jarkem až k pomníku.
Jarek oslovil Janáčka: „Leošu, bylo to pro jiného
krajana, ale tys ho měl taky rád, tak se nemusíš
urážet!“ „Podívej se, jak se na nás šklebí!“ řekl
jsem já. Šklebí se dodnes.
Vznikla pak brněnská legenda, že o půl třetí
tam stáli příslušníci bezpečnosti a salutovali, zatímco Jarek pokládal mnou podanou kytici k nohám
Janáčkovým. Ptali se mne v ústavu, kde jsem pracoval jako laborant, jaké je „historické jádro“ této
legendy. To jste právě slyšeli. Nesalutovali!
Po krátkém výslechu a našem prohlášení, že
už do Prahy hned tak nepojedeme, jsme jeli všichni domů. A spali a spali a spali. Tak skončil jeden
z mých jedenašedesáti výslechů. Nebyly všechny
zase až tak veselé.
Jarek napsal krásnou zprávu a vyzdvihl úlohu
pana starosty Podsedníka. Ale Ludvík Vaculík
nevěděl, kdo to byl a hlavně je…! A tak celý úvod
škrtl . Tak to pak „běželo“ na Svobodné Evropě
a v nesmrtelných fejetonech!

Pavilon Anthropos
Moravské zemské muzeum v Brně a Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze pořádají u příležitosti 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu fotografické výstavy Egypt – tajemství pouště
a pyramid a Egypt – proměny. Výstavy potrvají
do 13. ledna 2009. Od října do prosince bude
probíhat cyklus přednášek poodhalující různé
aspekty práce českých egyptologů i mnohé problémy a specifika současného Egypta.
Egypt – tajemství pouště a pyramid soubor barevných fotografií mapuje 40 let působení českého archeologického týmu v Egyptě.
Egypt – proměny ve stínu známých historických památek a za ploty přímořských letovisek Egypta se rozprostírá země, která zůstává
běžnému turistovi utajena. Soubor černobílých
fotografií od Dale J. Sborn a Kamil a Voděry.
Mgr. Petr Kostrhun

Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4 zve (www.kjm.cz)
Ukrajina plná barev
• 14. 10.–22. 11. Symbolika ukrajinské výšivky – ukázka tradičních motivů ukrajinské výšivky a jejich význam
• 20. 11. Ukrajinští velikáni – literárně-hudební podvečer s básněmi největšího ukrajinského básníka 19.

stol. Tarase Ševčenka zhudebněných nejvýznamnějším ukr. skladatelem 19. stol. Mykolou Lysenkem.
V pořadu zazní též čs. umělecké překlady hudeb. básní (17 h., 5. NP).
Besedy a přednášky 11. 11. Po Česku – beseda se
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známým rozhlasovým a televizním moderátorem Václavem Žmolíkem nad jeho novou knihou sestavenou
z příspěvků jeho úspěšného cyklu, v němž navštěvuje turisticky zajímavá místa naší vlasti (začátek 17 h,

Pokračování na str. 13

Školy

Brněnské dny pro zdraví – Maratón – štafetový běh dětí 1. st. ZŠ

Maratón, slovo, pod kterým si každý představí běh, vytrvalostní běh,
který běhají běžci a běžkyně na
olympijských hrách. Historie nám
říká, že vzdálenost, kterou běhají
maratonští běžci, 42,192 km, poprvé uběhl posel, který nesl zprávu
o vítězství Athéňanů nad perským
vojskem v roce 490 př. n. l.,
z Marathónu do Athén.V roce 1896
byl běh, maratón, právě s touto
vzdáleností zařazen do novodobých olympijských her.
Když před lety přišla p. uč. Anna
Koporová s nápadem uskutečnit
maratón pro děti 1. stupně ZŠ
v rámci „Brněnských dnů pro zdraví“, oslovil nás a nadchl. Hlavně
tím, že by běžela spousta dětí, které dávají v dnešní době přednost
spíše počítačům, televizním pořadům či podobným aktivitám, než
pohybu a sportům všeobecně.
V letošním roce se běžel již šestý

KJM zve
Dokončení ze str. 12
sál v 5. NP). Připraveno ve spolupráci
s Radioservisem, a.s.
12. a 13. 11. Místa ticha a smíření –
brněnská pohřebiště a hřbitovy v podání
historičky Mileny Flodrové v pravidelném cyklu „Hovory o Brně“ (17 h,
5. NP). Předprodej vstupenek v ceně
Kč 40,– od 3. 11. v registracích ústřední knihovny, Kobližná 4.
13. 11. Turnaj v Carcassone – turnaj
v hraní oblíbené deskové hry, nutná
registrace předem (13–18 h).
27. 11. Klub deskových her – hrací
odpoledne pro malé i velké (16.30 h,
3. NP).
10. 11. Den Francie – u příležitosti jejího předsednictví v Radě EU (14–16 h)
informační stánek s propagačními materiály 16.30 h, 5. NP

ročník. Jsme tomu rádi a doufáme,
že maratón zůstane tradicí pořádající školy, ZŠ Kotlářská. Slíbili
jsme to p. učitelce Anně Koporové a vzpomínáme.
Závod se uskutečnil 1. 10. 2008
a tak, jako v letech minulých, mělo
84 dětí ve své štafetě svých 42 km
rozděleno do 500 m úseků. Jako
první stáli na startu s číslem jedna
třeťáci, po nich běželi žáci a žákyně
z druhých tříd. Tuto trať zvládli i ti
nejmenší, prvňáci. Finišovali čtvrťáci a páťáci. Poslední v každé štafetě měl číslo 84. Pozvání k letošnímu maratónu přijali pedagogové, žákyně a žáci z těchto škol: ZŠ
Botanická, ZŠ Husova-Rašínova,
ZŠ Novoměstská. Správa Městské
zeleně nám umožnila závod uskutečnit v parku v Lužánkách, technicky se na ní podílelo CVČ Lužánky, celý závod doprovázela hudba, kterou technicky zajistil pan

Zbyněk Kříž. Přihlížející děti bavil
žabák „Skok“, závod slovem doprovázel ředitel ZŠ Kotlářská, pan
Libor Zřídkaveselý. Počasí závodu
přálo, ráno nás sice postrašily mraky a pár kapek deště, ale pršet
nezačalo, závod mohl být a byl
v 9.00 hodin odstartován.
A jak to letos dopadlo? ZŠ Kotlářská obhájila své prvenství z předcházejících ročníků v čase 3:02:26,
nebyl bohužel překonán traťový
rekord z roku 2006, přesto byly
výkony běžců obdivuhodné a celkový čas rovněž. Nejrychlejší časy
patřily žákům naší školy, Dianě
Malosh (1:44) a Jiřímu Náhlíkovi
(1:44), rekord tratě je 1:40 v kategorii chlapců a 1:43 v kategorii
dívek, oba časy jsou z roku 2006.
Další umístění štafet: ZŠ Botanická na druhém místě, ZŠ Husova-Rašínova na třetím místě, ZŠ Novoměstská na místě čtvrtém. Blaho-

přání patří nejen vítězům, ale všem,
kteří se zúčastnili jako běžci a také
všem, kteří letošní maratón pro děti
zorganizovali. A počet zúčastněných dětí? V letošním roce jich
běželo 336. Za dárky pro děti děkujeme, milým překvapením byla krabice plyšáků, která se objevila na
stole pořadatelů. Děkujeme také
přítomným fandům, rodičům, kteří se na závod přišli podívat, všem
zúčastněným školám a pedagogům, kteří děti na závod připravili, přivedli a pomohli. Ten největší dík patří samozřejmě dětem, které se nebály a přišly si zasoutěžit,
zaběhat. Věříme, že tato a podobné
akce, a nejen akce při „Brněnských
dnech pro zdraví“, přispěje k tomu,
abychom se připojili ke všem, kteří pro své zdraví aktivně něco
dělají.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Kotlářská
Mgr. Miloslava Schwabová

Mezinárodní projekt na ZŠ Hroznová
Naše škola se stala v novém školním roce součástí evropského projektu, podpořeného grantem EU. Projekt mezinárodní spolupráce škol zemí EU bude probíhat od září
2008 do června 2010 a je založen na společné práci žáků
a učitelů partnerských institucí.
Kontakt se zahraničními školami jsem navázal na konferenci v Estonsku v minulém roce, kde jsme s kolegy
z dalších zemí začali tvořit strukturu projektu. Po zpracování projektové žádosti jsme ji odeslali na národní agenturu (NAEP), která ji v srpnu 2008 schválila. Ve výběrovém
řízení 2008 jsme se stali jedinou základní školou ve městě Brně se schváleným projektem.
Naši partneři jsou z Velké Británie, Nizozemí, Německa
a Španělska. Projekt je založen na vytvoření a vydání detektivní knihy v angličtině. Tvořit ji budou žáci nejvyšších ročníků, vždy osmé a deváté třídy. Každá partnerská škola
napíše jednu kapitolu a závěrečnou kapitolu. Jednotlivé
kapitoly mají za společný cíl rozšíření povědomí o odlišné
kultuře. Školy také vytvoří sborník informací o partnerských zemích. Hlavní cíle jsou rozvoj problémového uče-
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ní, gramotnosti, cizojazyčných kompetencí (zejména anglického jazyka) a tvořivého učení, dále zvýšení ICT (informační technologie) a uměleckých dovedností. Důležitými
jsou bezesporu podpora tolerance a kulturních odlišností.
Pokrok projektu je pravidelně hodnocen na setkáních
zástupců partnerských škol. V říjnu 2008 jsme navštívili školu ve Ferryhill v Anglii, kde jsme domluvili další podrobnosti spolupráce. V únoru 2009 navštíví mezinárodní delegace naši školu a v květnu se vydáme s vybranými žáky
devátých tříd do Španělska. Nejde však o výměnné pobyty, krátké návštěvy slouží zejména ke kontrole zdárného
průběhu projektu. Žáci budou vždy vybírání podle míry
aktivní účasti na projektu a podle studijních výsledků.
Pokud máte zájem o podrobnější informace, navštivte
nově zřízené internetové stránky sites.google.com/site/
/whodunnitproject. Zde vždy najdete nejaktuálnější
zprávy.
Věřím, že tento mezinárodní projekt pomůže k dalšímu
rozvoji školy a doplní nabídku nadstandardních aktivit, které našim žákům nabízíme.
Mgr. Luděk Balcařík

Volný čas

14

Volný čas

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ / Listopad 2008
úterý 4. listopadu v 19.30 hod.
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Autorské čtení: Aleš Horák
středa 5. listopadu v 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu
čtvrtek 6. listopadu v 19.30 hod.
RS BAND
Multigenerační bigbít
úterý 11. listopadu v 19.30 hod.
STEJŠN
Brněnský rockový svižník
středa 12. listopadu v 19.30 hod.
Petra ŠANY ŠANCLOVÁ
Koncert kytaristy a písničkářky
z legendární Tramtárie
čtvrtek 13. listopadu v 19.30 hod.
JAGLEW – hudební entropie měchu
a drátů
+ SLONÍ SEN – beat – rockové s(z)nění
úterý 18. listopadu v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Karel KRYL – legenda bez pověr
středa 19. listopadu v 19.30 hod.
Vlasta TŘEŠŇÁK
Koncert folkové osobnosti
čtvrtek 20. listopadu v 19.30 hod.
THE GLASS ONION
(The Beatles revival)

středa 26. listopadu v 19.30 hod.
MEZITIM
Folkové šou
čtvrtek 27. listopadu v 19.30 hod.
BAREL ROCK
Koncert legendární party absolventů VŠ
veterinární v Brně,
hrající „lido-demo-decho-pop“
Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí
od 18 hod.

Tradiční hra s jesličkami, anděly,
pastýři, Herodesem a čerty. Soubor
z Polárky vypráví a zpívá
o narození Ježíše, tak jako
to dělaly ge nerace koledníků celá staletí. Příběh
o vánočním
zázraku, kdy
jasná hvězda
zvěstovala
třem králům, že se v Betlémě na seně
narodil Spasitel, všeho světa vykupitel.
Představte si, jaké to bylo, když pod
kožíšky štípal mráz a ze stavení voněl
čerstvě upečený perník. A jakpak se
asi hrálo koledníkům s prokřehlými
prsty?

sobota 1. listopadu, 15.30 hod.
Jen počkej, zajíci

úterý 25. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství malého Vikinga

úterý 4. listopadu, 19.00 hod.
Identita I. - Náš islám – host měsíce

středa 26. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Bitva u Lipan

čtvrtek 6. listopadu, 8.15 a 10.15 hod.
Broučci

čtvrtek 27. listopadu, 9.30 hod.
Mauglí

úterý 11. listopadu, 8.15 a 10.15 hod.
Hašteřica

čtvrtek 27. listopadu, 19.00 hod.
Mauglí

čtvrtek 13. listopadu, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb město hříchu

pátek 28. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Roztančený svět

čtvrtek 13. listopadu, 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb město hříchu

pátek 28. listopadu, 19.00 hod.
Večer na téma islámská poezie

pátek 14. listopadu, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb město hříchu

sobota 29. listopadu, 15.30 hod.
Vánoční hra – obnovená premiéra

sobota 15. listopadu, 15.30 hod.
Broučci

Změna programu vyhrazena!

sobota 22. listopadu, 15.30 hod.
Dobrodružství malého Vikinga
PREMIÉRA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC –
Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD

pondělí 24. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství malého Vikinga

Kontakt:
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 603 559 481
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

PREMIÉRA V POLÁRCE

KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
www.volny.cz/leitnerka

OBNOVENÁ PREMIÉRA V POLÁRCE
Vánoční hra

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ / Listopad 2008

úterý 25. listopadu v 19.30 hod.
TROMBONE SUMMIT
Kvarteto vynikajících swingových trombonistů z Brna s doprovodem neméně
fundovaného rytmického tria – vše pod
vedením Mojmíra Bártka

Lidová hra z Rosic pochází ze souboru Julia Fejfalíka (1833-1862), sběratele lidové poezie a lidových her, jednoho z prvních odpůrců pravosti
neblaze proslulých Ru ko pisů.
Režie: Hana
Mikolášková
Scéna
a kostýmy:
Zuzana
Přidalová
Hudba:
koledy,
citace Vánoční mše Jana Jakuba Ryby
Obnovená premiéra 29. 11. 2008
Pro děti od tří let, pro jejich rodiče
a pro všechny koledníky, kteří oslavují
narození Páně.
Délka představení:
65 minut včetně přestávky

Ondřej Elbel:
Dobrodružství malého Vikinga
Až do dalekých, chladných a drsných
severských krajin, do Ameriky a mezi
její původní indiánské obyvatele dlouho předtím, než ji objevil Kryštof
Kolumbus, do dávných časů, kdy ještě
lidé žili v harmonii s přírodou
a netušili, jak velký je svět, vás zavede
nová inscenace Dobrodružství malého
Vikinga v Divadle Polárka. Režisér
Ondřej Elbel zpracoval původní autorský scénář na motivy starých severských příběhů, vikinských legend,
inspiroval se pohádkami severní noci
a vytvořil tak předlohu plnou dobrodružství, cti, dalekých výprav za
poznáním, ale i chytrého a laskavého
humoru, vtipu, napětí a zejména přesných typových charakterů, které dokazují, že lidské vlastnosti, dobré i ty
špatné, jdou napříč časem i zeměmi
a za celá staletí i tisíciletí se jen pramálo změnily.
Malý chlapec, který je synem vikinského náčelníka, je často terčem ústrků a posměšků, protože na první
pohled se může zdát, že není tak
velký, silný, odvážný a statečný jako
ostatní příslušníci jeho kmene. Už na
ten druhý pohled ale zjistíme, že síla
není vždy to nejdůležitější a že vítězit
se dá i pomocí rozumu a vtipu.
Skupina vikinských bojovníků tak

unikne ze všech hrozících nebezpečí,
zákeřných pastí a nástrah zlých nepřátel právě díky chytrosti toho nejmladšího a nejmenšího z nich, který je výjimečný i tím, že když myslí, kolem
jeho hlavy poletují jiskry. V pořádku
se vrátí z daleké výpravy do neznámých krajů, ale s humorem si poradí
i s nemocemi či mezilidskými sváry.
Jako hlavní malý hrdina, kterému se
jiskří od přílbičky, se publiku představí Václav Hanzl. V roli jeho otce, neohroženého náčelníka, se diváci
mohou těšit na hostujícího Martina
Siničáka.
Kromě režiséra a autora scénáře,
který má již z dřívějška zkušenost
s prací se souborem Divadla Polárka,
doplňuje tvůrčí tým výtvarnice Zuzana
Přidalová, která v Polárce rovněž není
nováčkem. V představeních reprodukovaně zazní nezaměnitelná hudba
brněnské skupiny Čankišou, známé
zejména svým specifickým stylem
world music a exoticky znějícím vlastním jazykem textů písní, která byla
zkomponována exkluzivně pro tuto
inscenaci. Dobrodružství malého
Vikinga má premiéru 22. listopadu
v 15.30 v Divadle Polárka a je určeno
pro diváky starší šesti let.
Režie: Ondřej Elbel
PREMIÉRA: 22. 11. 2008
Vhodné pro děti od šesti let

Zpravodaj městské části Brno-střed, ročník XVII, číslo 11, listopad 2008. 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 36.000 výtisků
* Redakční uzávěrka 26. 11. 2008 * Šéfredaktor: Ing. Mojmír Antonín (tel.: 542 526 315, e-mail: antonin@stred.brno.cz) * Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno * Prosincový zpravodaj vyjde 6. 12. 2008
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

11-2008:78-2008.qxd

30.10.2008

14:41

Stránka 3

Inzerce
SIMPLY CLEVER

Nikdy nevíte, co Vám život přichystá.
A to je dobrý důvod pořídit si vůz
s dostatkem místa i pro překvapivé
situace. Se svým flexibilním interiérem, dělenými zadními sedadly, zavazadlovým prostorem o objemu až
1460 litrů a širokou nabídkou výbav,
jako jsou mlhová světla s „Corner“
funkcí, audiozdířka pro připojení např.
MP3 přehrávače, navigační systémy
a další, se nová Fabia Combi snadno
přizpůsobí Vašim životním změnám.
Přijďte se o tom přesvědčit už při zkušební jízdě. Navštivte nás co nejdříve,
těšíme se na Vás.

Nová ŠkodaFabia Combi
Místo pro vše, co přijde
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia Combi: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

CO KDYŽ SI VAŠE DÍTĚ
PŘIVEDE KAMARÁDA?

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

UNIKÁTNÍ KOMPLEX GYMNÁZIÍ na Mendlově náměs 3/4
Již na počátku 19. stole vzniklo v Brně reálné
gymnázium a intenzivně se plánovala také
realizace uceleného komplexu škol.
Nyní – po 100 letech – navazujeme na pedagogické vize našich předků a jsme hrdi, že vám
můžeme představit školní komplex na Mendlově
náměs, který úspěšně zahájil letošní školní rok.

Školní komplex zahrnuje nejen gymnaziální program
čtyřletého, šesletého a osmiletého studia s kapacitou přes 1000 studentů, pedagogicko-psychologickou poradnu, školní jídelnu s vlastní kuchyní, ale také anglickou mateřskou školu, základní
uměleckou školu s 350 studenty a v neposlední
řadě také jazykovou základní školu.

www.nzg.cz

www.jgmendel.cz

Vyberte pro své dě opmální školu!
SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků
při ZŠ Pastviny 70, Brno
• Jsme školou rodinného typu
• Nabízíme malé počty dě ve třídě
• Výuka povinné angličny již od prvního ročníku
• Odpolední anglický klub s komunikací v angličně
• Druhý jazyk vyučovaný již od 3. ročníku

Přihlášky na školní rok 2009/2010 přijímáme do 15. ledna 2009.
Těšíme se na Vás – rádi pomůžeme se všemi formalitami.
Kontaktujte nás kdykoliv na tel. číslech 541 214 465, 541 219 994, 737 375 892 nebo na nzg@sky.cz
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