prázdniny 2008

Varianta a) vodní hladina

Varianta b) bﬁeãÈan

Pﬁíspûvek mûstské ãásti Brno-stﬁed k ﬁe‰ení parkování v centru
V‰ichni víme, jak tíÏivá je situace s parkováním v centru Brna. Proto
jsme pﬁipravili projekt parkovacího domu na ul. Kopeãná. Jde o souãást celého systému parkovacích garáÏí v centru Brna. V této chvíli jednáme s vedením mûsta Brna o investiãním zaji‰tûní stavby. Budeme
Navrhovan˘ parkovací dÛm na ulici Kopeãné
pﬁiná‰í na Staré Brno 75 parkovacích stání
v automatick˘ch zakladaãích. Kromû uvolnûní pﬁeplnûného uliãního prostoru (zaparkovaná vozidla by vytvoﬁila souvislou ﬁadu od
âerveného kostela aÏ po Pekaﬁskou), spojuje
bezbariérovû veﬁejn˘m v˘tahem ulici Kopeãnou a Husovu. Tím se v˘raznû usnadní pﬁístup
do centra pro matky s koãárky, postiÏené a star‰í obãany, pro nûÏ je prudk˘ svah nepﬁíjem-

DPS
Hybe‰ova
str. 2

rádi, kdyÏ nám sdûlíte svÛj názor na tento projekt. Hlasovat pro jednu
z variant ﬁe‰ení fasády mÛÏete na stránkách www.stred.brno.cz nebo
písemnû do redakce.
Ing. arch. Vojtûch Mencl,
pﬁedseda komise v˘stavby a územního plánu

nou pﬁekáÏkou. Na stﬁe‰e porostlé zelení je
umístûna panoramatická kavárna s v˘hledy na
Petrov a Staré Brno. Fasády jsou navrÏeny ve
dvou variantách. První vytváﬁí oh˘bané dﬁevûné lamely pﬁedstavující vodní hladinu b˘valého ramena Svratky, druhá porostlá neopadav˘m bﬁeãÈanem pﬁiná‰í svûÏest do Kopeãné
ulice. Autorem architektonického návrhu je
Ing. arch. Michal Pala‰ãák z ateliéru AGP
Brno

Rekonstrukce
Husovy ulice
str. 4
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Informace úřadu, rady a zastupitelstva
49. zasedání
Rady mûstské ãásti
mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu
dne 11. 06. 2008
od 13.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed
(dále jen RMâ BS) projednala
a vzala na vûdomí pﬁehled aktuálnû voln˘ch bytÛ v domech ve
správû Mâ Brno-stﬁed a uloÏila
bytovému odboru zajistit jejich
pﬁidûlování dle platn˘ch Pravidel pronájmu bytÛ v domech
v majetku Statutárního mûsta
Brna a dle platné Metodiky pronajímání bytÛ v Mâ BS.
RMâ BS projednala Ïádost Brnûnsk˘ch komunikací, a. s., o vyjádﬁení na akci: Komplexní regenerace historického jádra – konkrétnû ulice Bûhounská, Orlí II,
Mûnínská, Novobranská a pﬁedloÏenou projektovou dokumentaci neodsouhlasila z dÛvodu
a) zásadního úbytku parkovacích
míst v oblasti s tím, Ïe v pﬁípadû
jakéhokoliv dodateãného povo-

lování parkovacích míst dojde
k poru‰ení zákona (zobousmûrnûní vozovky), b) neúmûrného
bezplatného mnoÏství parkovacích míst pro âeskou po‰tu, c)
nefunkãního vych˘lení pﬁímého
smûru pû‰í trasy pﬁes ulici Novobranskou a d) zﬁízení parkovacích míst v zálivech bez v˘jezdov˘ch a nájezdov˘ch klínÛ.
RMâ BS jednala o Ïádosti spoleãnosti R ATELIER s.r.o. Brno
o zpﬁístupnûní brnûnského podzemí – Zeln˘ trh – labyrint.
Koneãné stanovisko odloÏila aÏ
po kompletaci dokumentace
a celkovém projednání ve stavební komisi.
RMâ BS odsouhlasila zámûr zmûny územního plánu v lokalitû ulice Masná – Hladíkova, ve zmûnû funkãní plochy stavební návrhové pro dopravu – parkovi‰tû
„PARK AND RIDE“ – DPR na plochy stavební návrhové smí‰ené
obchodu a sluÏeb – SO, na plochy stavební návrhové v‰eobecného bydlení BO a na plochy stavební návrhové pro
dopravu – hromadné odstavné
a parkovací garáÏe – DG

(s v˘hledem 714 parkovacích
míst).
RMâ BS odsouhlasila zámûr zmûny Územního plánu zóny (ÚPZ)
Kraví hora, na ãásti pozemku
spoleãnosti 8D o. s., spoãívající
ve zmûnû funkãní plochy mûstské zelenû na plochu rekreaãní
zelenû za úãelem rekonstrukce
a stabilizace stávajícího betonového hﬁi‰tû.
RMâ BS projednala a souhlasila
s investiãním zámûrem investice
(TEZ) „Cyklistická stezka Hlinky
– Mendlovo námûstí.
RMâ BS schválila prodlouÏení
v˘povûdní doby do 31. 12. 2008
u smluv s vlastníky garáÏí stojících na parcelách plánovan˘ch
pro v˘stavbu nového parkovacího domu na ulici Kopeãné.
RMâ BS projednala Ïádosti
o finanãní neinvestiãní transfery
a schválila pro o. s. P.TÁ.K. – Party táborníkÛ a kamarádÛ, obãanského sdruÏení, transfer ve v˘‰i
5 000 Kã na v˘lety pro dûti a jejich
rodiãe a víkendové pobyty v pﬁírodû, spojené se záÏitkovou
pedagogikou; pro JUNÁK – svazu skautÛ a skautek âR, stﬁedis-

ka „DVOJKA“ Brno, transfer ve
v˘‰i 5 000 Kã na Rádcovsk˘ kurz
III. v˘chovného brnûnského okrsku Rozrazil; pro Klub plaveck˘ch sportÛ policie KOMETA
Brno, o.s., transfer ve v˘‰i 10 000
korun na Mezinárodní plavecké
závody; pro Mateﬁské centrum
Kuﬁátko, o. s., transfer ve v˘‰i
10 000 Kã na 7. roãník soutûÏní
pﬁehlídky ve zpûvu lidov˘ch písní pro dûti od 3 do 9 let „Lidov˘
skﬁivánek“; pro Oblastní spolek
âeského ãerveného kﬁíÏe Brno-mûsto, o. s., transfer ve v˘‰i
8 000 Kã na Mûstskou soutûÏ hlídek mlad˘ch zdravotníkÛ ââK,
ÏákÛ základních ‰kol mûsta Brna;
pro JUNIOR – DÛm dûtí a mládeÏe, p. o., transfer ve v˘‰i
5 000 Kã, na „Den dûtí na Junioru“ – pro oslavu svátku dûtí MDD
a 20. v˘roãí otevﬁení DDM JUNIOR ve stylu závodu rallye – soutûÏe a atrakce pro dûti, tvoﬁivou
dílnu, prezentaci zájmové ãinnosti, v˘stavu v˘tvarn˘ch a keramick˘ch prací; pro o. s. EkoCentrum Brno, transfer ve v˘‰i
5 000 Kã na projekt Rodiãovské
Eko‰koly.
(red)

DÛm s peãovatelskou sluÏbou Hybe‰ova ã. 65a, Brno-stﬁed
Pﬁesnû pﬁed dvûma roky se zaãali do domu s peã. sluÏbou na Hybe‰ovû ulici stûhovat první obyvatelé. Nyní je jiÏ obsazena vût‰ina bytÛ
a ﬁada klientÛ zaãala postupnû, jak probíhalo jejich stûhování, s vyuÏíváním nabízen˘ch sluÏeb na‰í peãovatelské sluÏby.
Jedná se hlavnû o provádûní pedikúry, praní a Ïehlení prádla, úklid
domácnosti, nákupy a pochÛzky, dle potﬁeby i mytí oken. Ve stﬁedisku osobní hygieny (dále jen SOH) se nachází vana se zvedákem
pro klienty s omezenou mobilitou, sprchov˘ kout a pedikérna.
¤ada klientÛ zaãala s vyuÏíváním koupele i sprchového koutu,
velk˘ zájem je i o provádûní pedikúry. Na koupel ve SOH nebo
pedikúru nechodí v‰ak jen obyvatelé domu s peãovatelskou sluÏbou, ale i klienti z okolí. Buì dochází sami, nebo jsou dováÏeni
autem peãovatelské sluÏby. Mobilními klienty je na‰e stﬁedisko osobní hygieny vyuÏíváno hlavnû pro jeho dobrou dostupnost, neboÈ se
nachází na rovinû, kousek od tramvajové zastávky.

Dal‰ím zaﬁízením domu s peãovatelskou sluÏbou je prádelna
s mandlovnou a su‰árna prádla. Do domu s peãovatelskou sluÏbou
se také dováÏejí pro klienty obûdy z jídelny Vesmír.
Ve‰keré sluÏby a péãi poskytuje dle uzavﬁené smlouvy peãovatelka, jejíÏ pracovní doba je od pondûlí do pátku, od 7.00–15.30
hodin. KaÏdou stﬁedu dochází do domu s peãovatelskou sluÏbou
sociální pracovnice, která v dobû od 7.00–15.30 hod. provádí ‰etﬁení u klientÛ, vyﬁizuje administrativní záleÏitosti, Ïádosti o peãovatelskou sluÏbu, poÏadavky, pﬁání a stíÏnosti klientÛ.
BliÏ‰í informace je moÏné získat: Koordinátorka peãovatelské
sluÏby: Kvûtoslava Ráãková, tel.: 543 217 445; Eva ·obková, Odbor
sociální a zdravotní ÚMâ Brno-stﬁed, tel.: 542 526 210; DPS Hybe‰ova 65a, Brno-stﬁed, tel.: 543 213 463.
(red)
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VáÏení spoluobãané,
rádi bychom i nadále pokraãovali v tradici osobních náv‰tûv pracovníkÛ radnice a povûﬁen˘ch osob, pﬁi nichÏ Vám pﬁejí k Va‰emu Ïivotnímu jubileu.
Zákon na ochranu osobních údajÛ ã. 101/2000 Sb. v‰ak vyÏaduje Vá‰ souhlas s tím, Ïe za Vámi mÛÏeme pﬁijít a osobnû Vám poblahopﬁát.
Prosíme tedy v‰echny, kteﬁí mají zájem o gratulaci s malou pozorností a mají trvalé bydli‰tû v mûstské ãásti Brno-stﬁed, aby se dostavili
na sociální odbor ÚMâ Brno-stﬁed, Mûnínská 4, Brno a podepsali nám souhlas s osobní náv‰tûvou. Samozﬁejmû je moÏné souhlas poslat
po‰tou, nebo doruãit za pomoci pﬁíbuzn˘ch.
Gratulace se pﬁedávají pﬁi jubileích 80, 85, 90, 91, 92 a ke kaÏd˘m dal‰ím narozeninám…

zde prosím odstﬁihnûte a doruãte na adresu
Úﬁad mûstské ãásti Brno-stﬁed, odbor sociální a zdravotní, Mûnínská 4, 601 62 Brno

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

Pﬁíjmení ..........................................................................................................

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

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

Souhlasím s osobní náv‰tûvou v místû bydli‰tû za úãelem gratulace k Ïivotnímu jubileu.

Sv˘m podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajÛ ve v˘‰e uvedeném rozsahu, a to pouze pro potﬁeby osobní náv‰tûvy
pracovníka ÚMâ Brno-stﬁed a povûﬁen˘ch osob v místû bydli‰tû za úãelem gratulace k Ïivotnímu jubileu.
Souhlas je vydán na dobu 10 let a je moÏné jej kdykoliv odvolat písemnû na ÚMâ Brno-stﬁed, odbor sociální a zdravotní, Mûnínská 4,
Brno.
Osobní údaje budou zpracovány v souladu se spisov˘m a skartaãním ﬁádem, kter˘ je zpracován na základû zákona ãíslo 499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové sluÏbû a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, a budou pouÏity pouze pﬁi konkrétní gratulaci. Osobní údaje mohou b˘t pﬁedány pouze povûﬁen˘m osobám za úãelem osobní náv‰tûvy.
Jakmile pomine úãel bude provedena likvidace shromáÏdûn˘ch zpracovan˘ch údajÛ, t˘kajících se gratulace k Ïivotnímu jubileu podle
vnitﬁní smûrnice ÚMâ Brno-stﬁed.

Dále sv˘m podpisem potvrzuji, Ïe jsem byl informován ve smyslu ust. § 11 odst. (1) a (2) Zákona ã. 101/2000 Sb. o tom, v jakém rozsahu a pro jak˘ úãel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jak˘m zpÛsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou b˘t osobní údaje zpﬁístupnûny, nejsou-li subjektu údajÛ tyto informace jiÏ známy. Dále stvrzuji, Ïe jsem byl informován o právu pﬁístupu k osobním údajÛm, právu na opravu osobních údajÛ, jakoÏ i o dal‰ích právech stanoven˘ch v § 21 zákona.
Potvrzuji, Ïe jsem byl pouãen o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné, ãi dobrovolné.

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

Podpis ............................................................................................................
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Rekonstrukce Husovy ulice – uzavírka od 28. 6. 2008 do 31. 8. 2009
Pﬁesnûji v noci z pátku 27. 6. 2008 na sobotu 28. 6. 2008) po dobu 14 mûsícÛ (do 31. 8.
2009) bude kompletnû uzavﬁena ulice Husova (od Besedního domu po OD MMB –
Odbor správních ãinností), ãást ulice Pekaﬁská (po ul. Anenskou) a ãást ·illingrova nám.
Z tûchto ulic bude vylouãen provoz ve‰keré dopravy, pﬁiãemÏ bude provedena kompletní rekonstrukce v‰ech inÏen˘rsk˘ch sítí,
kolejí, komunikací a chodníkÛ.
Organizace dopravy bude následující
(viz pﬁiloÏená mapka Trasy objíÏdûk):
dopravní znaãení informující ﬁidiãe o uzavírce
tûchto ulic bude instalováno (cca t˘den pﬁed
zahájením uzavírky) na v‰ech pﬁilehl˘ch kﬁiÏovatkách (zejména velkém mûstském okruhu). Úãelem tûchto dopravnû-inÏen˘rsk˘ch
opatﬁení je sníÏit na minimum poãet vozidel
projíÏdûjících Brnem v jeho centru, a tím zabránit zahlcení objízdn˘ch tras (ul. Úvoz a ul. Koli‰tû). Ve‰kerá doprava v centru mûsta Brna je
smûrována po dvou „objízdn˘ch trasách“ – ulici Koli‰tû a ul. Úvoz, nejdÛleÏitûj‰í dopravnûinÏen˘rská opatﬁení budou provedena zejména na následujících kﬁiÏovatkách: a) Husova–Nové sady–NádraÏní–Hybe‰ova–Úzká, b)
Koli‰tû–Komenského nám.–Jo‰tova–Údolní–Solniãní, c) Mendlovo nám.–Úvoz–Pekaﬁ-

ská–Anenská. Ulice Pellicova bude obousmûrná, budou vytvoﬁeny v˘hybny a pro
dopravní obsluhu bude umoÏnûn vjezd z ulice Úvoz–Gorazdova. Vjezd na staveni‰tû bude
umoÏnûn pouze vozidlÛm s povolením stavby. Vjezd do bezprostﬁedního centra mûsta
Brna bude umoÏnûn kolem „Besedního domu“,
v˘jezd pak pﬁes ·ilingrovo nám. a jedním jízdním pruhem po Husovû smûrem k Hl. nádraÏí-Nové sady. Objízdné trasy budou vyznaãeny na dopravních uzlech.
Organizace MHD:
Dotãené tramvajové linky denního provozu budou vedeny po následujících trasách:
• linka 4: jiÏ ve standardní trase: námûstí Míru
- âeská - námûstí Svobody - Hlavní nádraÏí
- Malinovského námûstí - Malomûﬁick˘ most
(Obﬁany; po ukonãení v˘luky na Obﬁanské);
• linka 5: ·tefánikova ãtvrÈ–Moravské námûstí–námûstí Svobody–Hlavní nádraÏí–Hybe‰ova–Poﬁíãí–Star˘ Lískovec;
• linka 6 v polookruÏní trase: Královo Pole,
nádraÏí–Moravské námûstí–Námûstí Svobody–Hlavní nádraÏí–Malinovského námûstí–Moravské námûstí–nádraÏí Královo Pole;
• linka 7: pouze v úseku ·ilingrovo námûstí (úvraÈové zakonãení)–Mendlovo námûstí–Poﬁíãí–Bohunice, ·vermova;

Trasy objíÏdûk
âervenû je vyznaãena uzavírka
Zelenû jsou vyznaãeny trasy objíÏdûk
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• linka 12: Technologick˘ Park–âeská–Malinovského námûstí (ve smûru do Komárova)/
námûstí Svobody (ve smûru do Králova
Pole)–Hlavní nádraÏí–Zvonaﬁka (Komárov;
po ukonãení v˘luky);
• linka 13: Technologick˘ Park–âeská–Malinovského námûstí (ve smûru do Juliánova)/
námûstí Svobody (ve smûru do Králova
Pole)–Hlavní nádraÏí–Juliánov.
Ve formû doplÀkové náhradní dopravy
bude zavedena linka x5 obsluhovaná autobusy i trolejbusy na trase Mendlovo námûstí–Úvoz–Komenského námûstí. Noãní autobusové linky 92, 93, 95 a 99 ve smûru do Bystrce, na Kolejní, Kamenn˘ vrch a do Komína budou mít pﬁeloÏenu zastávku Hlavní nádraÏí do smyãky trolejbusÛ a ve smûru na âeskou pojedou ulicí Rooseveltovou. V opaãném smûru od âeské a Komenského námûstí pojedou tyto linky k Hlavnímu nádraÏí také
ulicí Rooseveltovou a obslouÏí svoje zastávky na 2. a 4. koleji. Linka 97 pojede mezi
zastávkami Hlavní nádraÏí a Nemocnice u sv.
Anny obousmûrn˘m odklonem pﬁes zastávku Hybe‰ova a ulicemi Leitnerova a Anenská. V˘‰e uvedené noãní linky tak vynechají zastávku ·ilingrovo námûstí.
Mgr. Jan Pe‰ka, GEFAB CS, s.r.o.

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Bezpeãné prázdniny se stráÏníky – Prázdninov˘ preventivní program
Leto‰ní prázdninov˘ program, pﬁipraven˘ stráÏníky Mûstské policie
Brno – struãn˘ pﬁehled:
Dopravní hﬁi‰tû v LuÏánkách:
Na dûtském dopravním hﬁi‰ti
v parku LuÏánky, budou stráÏníci
dûtem pﬁipomínat základy bezpeãného chování v silniãním provozu. Procviãování bude probíhat
formou praktick˘ch jízd, vyplÀováním zábavn˘ch dopravních testÛ, kﬁíÏovek, ﬁe‰ením modelov˘ch
situací a ti nejmen‰í si alespoÀ
vybarví pûknou omalovánku.
O jízdu nepﬁijdou ani dûti, které
svoje kolo nemají. StráÏníci jim
zapÛjãí kolo odpovídající velikosti, stejnû jako cyklistickou pﬁílbu.
Termín: kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od
13.00 do 18.00 h
Jízda zruãnosti v LuÏánkách:
Bude pﬁipravena cviãná trasa s rÛzn˘mi prvky a dÛmysln˘mi pﬁekáÏkami, simulujícími pﬁípadné
situace a úskalí, které mohou pﬁi
jízdû na kole nastat. Termín: kaÏdou stﬁedu od 13.00 do 18.00 h
Brnûnská pﬁehrada: Akce „Na
jedné lodi“ a „Mobidik na Brnûnské pﬁehradû“ budou probíhat za
spolupráce Dopravního podniku

mûsta Brna a odboru prevence MP
Brno. Urãená loì bude vybavena
oznaãen˘m stanovi‰tûm, na kterém si dûti za asistence stráÏníkÛ
zábavnou formou procviãí znalosti zásad bezpeãného chování doma
i na ulici. Kromû toho zde budou
pro dívky i chlapce pﬁipraveny
reflexní samolepky, ze kter˘ch si
vlastnoruãnû vystﬁihnou tvary, které se jim líbí. Mimo to bude ve stejné dny veﬁejnosti k dispozici Mobilní informaãní centrum prevence
kriminality (autobus „Mobidik“),
které bude pﬁistaveno u Pﬁístavi‰tû. Zájemci zde budou moci zhlédnout pestrou ‰kálu zpÛsobÛ zabezpeãení domÛ, bytÛ, motorov˘ch
vozidel, získají dÛleÏité informace
o prevenci zneuÏívání alkoholu
a cigaret dûtmi nebo napﬁíklad
o povinné i doporuãené v˘bavû
cyklistÛ. Termín: kaÏdou nedûli od
10.00 do 18.00 h
Nejezdi bez pﬁilby na hlavû: StráÏníci vytvoﬁí tzv. „bezpeãné patroly“,
které budou na brnûnsk˘ch cyklostezkách kontaktovat cyklisty – a to
pﬁedev‰ím ty ve vûku do 18 let. Cyklisté, kteﬁí budou mít na hlavû pﬁedepsanou pﬁilbu, a jejich kolo bude

mít povinnou i doporuãenou v˘bavu, obdrÏí od patroly prakticky vyuÏiteln˘ dárek. Termín: kaÏdé pondûlí a pátek od 10.00 do 18.00 h
Jedu si – ani nevím jak - RADAR:
Motoristé, kteﬁí mají zájem o porovnání údajÛ na tachometru svého
auta ãi motorky s oficiálním údajem z radaru, mohou vyuÏít neplacené sluÏby, kterou nabízí Mûstská policie Brno (dopravní jednotka spolu s odborem prevence).
V areálu v˘stavi‰tû Veletrhy Brno
bude u 9. brány pro ﬁidiãe pﬁipraven úsek, na kterém se pokusí
v urãeném bodu dosáhnout pﬁesné rychlosti 50 km/h. Srovnáním
s údaji na radaru tak získají cenou
informaci o pﬁípadné odchylce.
Kromû toho si mohou zájemci
upﬁesnit svoje znalosti ohlednû
bodového systému a jeho novinkách nebo si vyzkou‰et digitální
alkoholov˘ tester. Termíny: 5. 7.,
19. 7., 2. 8., 16. 8. a 30. 8. 2008
vÏdy od 13.00 do 18.00 h
Dal‰í informace jsou dostupné
na webov˘ch stránkách:
www.mpb.cz/odbor-prevence
Odbor prevence Mûstská policie
Brno prevence@mpb.cz

Oznámení
o spu‰tûní vysílaãe
V nejbliÏ‰í dobû bude spu‰tûn do
zku‰ebního provozu vysílaã, kter˘
bude v budoucnu zaji‰Èovat rozsáhlé hlasové a internetové sluÏby. Po
jeho spu‰tûní se mÛÏe stát, Ïe dojde
v nûkter˘ch lokalitách k ru‰ení TV
signálu, které se projevuje jako vodorovné pruhy v obraze. Pokud má
kdokoli podezﬁení na degradaci pﬁíjmu radiového zaﬁízení, je nutné se
obrátit formou stíÏnosti na místnû
pﬁíslu‰né pracovi‰tû âTÚ. Adresa:
âTÚ – odbor pro jihomoravskou
oblast ·umavská 33, Brno, telefon:
541 428 611, fax: 541 214 531. Úﬁad
situaci provûﬁí místním ‰etﬁením
a pokud zjistí dÛvody k v˘zvû provozovatele ke krokÛm vedoucím
k nápravû situace, uãiní tak. Provozovatel je pak povinen odstranit pﬁíãiny na vlastní náklady a spoleãnost
Mobilkom tak ãiní bez zbyteãn˘ch
prÛtahÛ v co nejkrat‰ím termínu
v souãinnosti s âTÚ. V pﬁípadû, Ïe
nûkdo nebude chtít ãekat aÏ probûhne ﬁe‰ení situace po oficiální linii
a bude si chtít úpravu uhradit, cca
1 000 Kã nechÈ se obrátí na svého
televizního opraváﬁe.
Milada Novotná, Mobilkom, a.s.

Zámeãek Mitrovsk˘ch
Rád bych chtûl pﬁipomenout událost, která na
dlouho dobu ovlivnila
Ïivot na Moravû a
v âechách. Vítûzství
rakouské monarchie nad
Turky pﬁipomíná nenápadná socha antického
boha války Marta z roku
1789. Deset let pﬁed tímto datem generál Laudon
v krvavé bitvû porazil
Turky u Bûlehradu, a tím
odvrátil hrozbu jejich
vpádu dále do Evropy.
Pomník byl naposled
restaurován v roce 1901
a následnû pﬁemístûn na
Komenského námûstí.
Tam vydrÏel aÏ do roku 1987, kdy jej pﬁevezli na vhodnûj‰í místo
do parãíku pﬁed zámeãkem Mitrovsk˘ch. Tato památka si zaslouÏí
restaurovat, a proto na‰e mûstská ãást vyvíjí úsilí získat peníze na
opravu v˘znamné památky.
Du‰an Pazdírek, 1. místostarosta Mâ Brno-stﬁed

Memorandum o vzájemné spolupráci podepsáno mezi mûstem Charkovem zastoupené primátorem mûsta Charkov Michailem
Markoviãem Dobkinem a mûstskou ãástí Brno-stﬁed reprezentovanou starostkou mûstské ãásti Brno-stﬁed MUDr. Dagmar Hrubou.
V místnosti Rady na mûstském úﬁadû Brno-stﬁed se odehrál dne
6. 6. 2008 podpis dÛleÏitého dokumentu. Po mil˘ch slovech z obou
stran do‰lo na pﬁedání upomínek a obrazÛ, které mûsto Charkov
vûnovalo mûstské ãásti jako pﬁipomenutí v˘znamného okamÏiku.
Mûsto Charkov (1,62 mil. obyvatel) je znaãnû vût‰í neÏli Brno, ale
spojuje je podobná prÛmyslová a obchodní historie s potenciálem
v rozvoji Ïelezniãní, silniãní a letecké dopravy.
(red)
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Kostelní vûÏe ve stﬁedu mûsta
Kostel Neposkvrnûného Poãetí Panny Marie
Secesní perla brnûnsk˘ch církevních staveb je
kostel Neposkvrnûného Poãetí Panny Marie na
Kﬁenové ulici (nûmecky Kröna). Stojí na malém
námûstíãku, kde se ulice krátce rozevírá na dvojnásobnou ‰íﬁi a se svou vûÏí vysokou 60 m vévodí celému okolí. Ve stﬁedovûku v tûchto místech
stával ‰pitál s kostelem sv. ·tûpána. ·pitálu se
ﬁíkalo Leprosarium, neb slouÏil k léãení malomocenství a takové stavby vznikaly v blízkosti
tekoucí vody (ml˘nsk˘ náhon Svitavy) z dÛvodÛ
pravidelného koupání nemocn˘ch. Moravsk˘
markrabû Jo‰t roku 1382 daroval ‰pitál brnûnské
mûstské radû, která vÏdy vyãlenila jednoho, nebo
dva radní ke správû majetku. Na v˘znamu ‰pitál získal ve 13. století, kdy v jeho
prostorách byla provedena první lékaﬁská pitva v ãesk˘ch zemích brnûnsk˘m
doktorem Gryneusem. PÛsobení léãebného ústavu se postupnû mûnilo, nejprve léãba malomocn˘ch, poté obecnû
nemocn˘ch a v pozdûj‰í dobû lze jeho
funkci pﬁirovnat k domovu pro seniory aÏ
do koneãného zániku, tûsnû pﬁed stavbou nového kostela na poãátku 20. století. Se ‰pitálem úzce souvisela kaple sv.
·tûpána, která od 14. století stála v místech dne‰ního secesního kostela a tûsnû
sousedila s nemocniãním traktem. První
vyobrazení komplexu staveb se dochovalo z dob ‰védského obléhání Brna
(1645). V novodobém secesním kostele
jsou uschovány z pozÛstatkÛ kaple sv. ·tûpána relikvie ostatkÛ sv. ·tûpána zapeãetûné ﬁímskou peãetí (sv. ·tûpán byl prvním muãedníkem po Kristovû smrti, kter˘ byl ukamenován). Kostel, ‰kola a fara
se zaãaly stavût poãátkem 20. století z iniciativy Jednoty pro stavbu katolick˘ch kostelÛ v brnûnské diecézi zaloÏené 20. ledna 1907 na popud belgického ‰lechtice
a brnûnského biskupa Dr. Pavla Huyna,
konkrétnû kolem roku 1912. Kostel byl
dokonãen bûhem dvou let a zajímavostí
je, Ïe stojí na rozsáhlé baÏinû. Vysoká hladina spodní vody si vynutila budovu zajistit hluboko zapu‰tûn˘mi betonov˘mi piloty s ro‰ty. Pﬁi v˘stavbû byly pouÏity moderní stavební metody lit˘ beton a ocelová konstrukce pro stﬁe‰ní krov, která pﬁi bombardování za 2. svûtové války zachránila stavbu kostela
pﬁed zniãením po zásahu sousední budovy. ZároveÀ se stavbou kostela zapoãala i stavba chlapecké a dívãí ‰koly. Chlapecká ‰kola byla dokonãena (dne‰ní Z· na Kﬁenové). Dívãí ‰kolu se nepodaﬁilo realizovat, neboÈ její zahájení znemoÏnila

1. svûtová válka. Mûla pÛvodnû stát na místû dne‰ního Úﬁadu práce a k její stavbû jiÏ nikdy nedo‰lo. Stavby v˘znamnû podporoval velkovévoda
Bedﬁich Habsbursk˘ se svou Ïenou AlÏbûtou.
Kostel by vysvûcen 18. ledna 1914 za úãasti právû velkovévody a jeho Ïeny AlÏbûty, architekta
hlavního oltáﬁe a správce stavby architekta mûsta Brna Franze Holíka, inÏen˘ra stavby Emanuela Straky i stavitele Josefa Müllera, kteﬁí po slavnostním zahájení a vysvûcení pﬁevzali po m‰i svaté v sakristii medaile zlatého kﬁíÏe s korunou za
úspû‰né dokonãení díla. Za války utrpûl kostel
váÏné újmy pﬁi v˘buchu vedlej‰í budovy po zásahu pﬁi bombardování. Byly vyskleny barevné vit-

ráÏe na v˘chodní stranû kostela a dodnes zatím
nebyly matnû bílé tabulkové náhraÏky vymûnûny za pÛvodní barevnou vitráÏ. V kostele zpoãátku pÛsobili dva kazatelé ãesk˘ a nûmeck˘.
Mluvili k vûﬁícím pﬁeváÏnû z ﬁad dûlnické a prosté tﬁídy obyvatel (továrny v blízkém okolí). Vyhlá‰ení dogmatu o Neposkvrnûném Poãetí Panny
Marie kostel pﬁevzal do svého názvu. Rozlehlá
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farnost zasahuje velkou ãást Brna-stﬁed a táhne
se pﬁes âernovice aÏ po zaãátek Slatiny. VûÏ kostela je viditelná z ‰irokého okolí. Zvonice je osazena ocelov˘mi zvony z roku 1912 ze slévárny
Jindﬁicha Storka. Nad vstupem na hlavním portále je vysok˘ reliéf Zvûstování Panny Marie a polofigury dvou andûlÛ drÏících latinsky psané texty,
pﬁipomínající dokonãení stavby rok 1913 a den
vysvûcení kostela 18. ledna 1914. Interiér pÛsobí velmi ucelen˘m dojmem a díky secesnímu slohu, ve kterém se zobrazují pﬁírodní prvky, je kostel zajímav˘ svojí malovanou v˘zdobou (stﬁídají
se mariánské symboly lilií a rÛÏí). Pﬁi vstupu i del‰ím pobytu pÛsobí vnitﬁní prostor, osvûtlen˘ pﬁes
barevné okenní vitráÏe (bohuÏel jen ze
západní strany) tajemn˘m aÏ pohádkov˘m dojmem. Oltáﬁi vévodí monumentální oltáﬁní obraz od Johanna Friedricha
Wacha Panna Maria v bílé ﬁíze stojící na
zemûkouli ovinuté hadem s kleãícími pﬁímluvci apo‰tolem Petrem a Pavlem u jejích
nohou. Po stranû oltáﬁe stojí sochy zakladatelÛ. Zprava velkovévoda Bedﬁich Habsbursk˘, zleva AlÏbûta, jeho Ïena. Pﬁed oltáﬁem je na zemi namalován znak prvního
biskupa. Na nejbliÏ‰í vitráÏi od oltáﬁe je
v˘jev z doby obléhání Brna ‰védsk˘m vojskem. V srdci vitráÏe je vsazena stará ikona Panny Marie, ochránkynû obléhaného Brna s JeÏí‰kem drÏícím v ruce svitek papíru. V pÛvodní podobû je vyobrazována s ãernou pletí, coÏ je vysvûtlováno jako její vláda nad podsvûtím
i cel˘m svûtem. Freska byla restaurována v 60. letech a svaté dvojici byla dodána navíc zlatá koruna. Pod varhanami
u hlavního vstupu do kostela visí kopie
ikony naz˘vané obraz Matky boÏí ustaviãné pomoci (pﬁipomínající místo ‰pitálu), restaurovaná pﬁed nûkolika lety na
náklady místního kostelníka. Restaurátorské práce provádûl p. Vojáãek. Ikona
je zasazena do barokního zlaceného
rámu. V postranní kapli, kde se konávají
kﬁty, je v oknû je‰tû jedna zajímavá vitráÏ. Tu vûnovala kostelu bohatá nûmecká mû‰Èanka. Na vitráÏi je zobrazeno
zasnoubení Panny Marie a sv. Josefa. Po
pravé stranû sedmiramenného svícnu kleãí sv.
Josef, po levé Panna Maria. Z venku se kostel
zdá mohutn˘ díky 60m prÛãelí, av‰ak zevnitﬁ
pÛsobí ucelen˘m a útuln˘m dojmem. Kdo by
chtûl tuto perlu vidût na vlastní oãi má moÏnost
zajít si na m‰i kaÏd˘ den v 6 ráno a v 18.30 veãer
nebo o víkendu v sobotu a v nedûli 4krát bûhem
dne.
(red)
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LAKAI âSP v Brnû. V sobotu 14. 6. 2008 se jel ãtvrt˘ závod série Lakai âSP ve zcela novém
brnûnském skateparku postaveném na plo‰e úspû‰ného kluzi‰tû. Závod uspoﬁádala produkce Mystic skates se spolupoﬁadatelem Mâ Brno-stﬁed, Sport. areálem Kraví hora a Nugget Clothing Systems. Závod Lakai âSP se odehrál ve dvou disciplínách streestyle a 123mp3
Besttrick. Závodu v Brnû se zúãastnilo mnoho jezdcÛ, takÏe lze konstatovat, Ïe jsme vidûli
ten nejlep‰í skateboarding. Pro areál to byla velká zkou‰ka a vedení Mâ lze souãasnû poblahopﬁát, Ïe v‰em se areál líbil, je bezpeãn˘ a dobﬁe veden˘. Závodníci byli skvûlí. (red)

Protestfest zaãal v parku pod ND Brno operní scénou. BrÀané si této akce nejvíce v‰imli, kdyÏ kolem Hlav. nádraÏí pochodovalo asi 600 mlad˘ch lidí za doprovodu stovek policistÛ a stráÏníkÛ smûrem do Pisárek. Tam aktivisty ãekala celoveãerní zábava s hudbou DJs. Leto‰ní roãník se zamûﬁil na problematiku klimatick˘ch zmûn. Kromû hudby náv‰tûvníky ãekala ﬁada informaãních a diskusních stánkÛ nevládních organizací. Hlasitá hudba znûla jak v parku pod divadlem, po cestû i v Pisárkách, kde úãastníci setrvali aÏ do druhého
dne 15. 6. 2008. Nejvût‰í transparent hlásal: „Tato planeta nemá nouzov˘ v˘chod“. (red)

„Sochy v ulicích“ Brno – Denisovy sady, 23. 5. 2008. Pod Petrov ten den pﬁi‰li v‰ichni
v˘znamní brnûn‰tí umûlci, aby si za zvukÛ swingové hudby poslechli oficiální zahájení akce
„Sochy v ulicích“. U sochy „MuÏe s rybou“ se vedle sebe postavili primátor mûsta Brna Roman
Onderka a primátor ocelového mûsta Ostravy Petr Kajnar, kteﬁí krátk˘m proslovem zahájili
otevﬁenou galerii soch v ulicích. Nápad brnûnského sochaﬁe Jaromíra Garguláka padl na
úrodnou pÛdu. Dnes jiÏ sochy srostly s ulicemi a zapadly do prostﬁedí. Redakce dokumentovala jednotlivá místa a pﬁipravuje rozsáhlej‰í informaci do následujícího ãísla.
(red)

Padesátileté v˘roãí vozovny v Medlánkách oslavili zamûstnanci dopravního podniku
doopravdy skvûle. Do ulic vyslali historické tramvaje, trolejbusy a autobusy, které vozily
dospûlé i dûti z nám. Svobody aÏ do vozovny. Tam pro nû osazenstvo garáÏí pﬁipravilo den
otevﬁen˘ch dveﬁí. V˘jimkou byla konûspﬁeÏná tramvaj, která krouÏila z námûstí Svobody,
Masarykovou, Bene‰ovou, Rooseveltovou, Ra‰ínovou a zpût. Parní tramvaj jezdila z námûstí Svobody po trase linky 1 – do vozovny Medlánky a zpût po trase linky 12. Elek. tramvaje
pendlovaly – jak bylo oznámeno – mezi nám. Svobody, vozovnou Medlánky a zpût. (red)

Barevné dny probûhly i na nám. Svobody – zábavné akce pro veﬁejnost podporující a propagující tﬁídûní a recyklaci odpadÛ. Brno uprostﬁed Evropy, nejfrekventovanûj‰í námûstí
v Brnû a tﬁídûní odpadu se potkalo v jeden den 7. 6. 2008. Na Barevn˘ch dnech je spousta zajímav˘ch atrakcí a soutûÏí pro v‰echny jako napﬁíklad velké domino se symboly dÛleÏitosti tﬁídûní. Toto nebyla jediná atrakce, kterou si mohli zkusit velcí i malí. Brno se zapojilo do ﬁetûzce dal‰ích mûst a vesnic a zaﬁadilo na Den dûtí a Mûstsk˘ch slavností v˘zvu
pro v‰echny, kter˘m není lhostejné zmûnit svoje návyky ve sbûru.
(red)

Sportovní a rekreaãní areál Kraví hora s venkovním a vnitﬁním bazénem uspoﬁádal dne
1. 6. 2008 ve spolupráci s Vodní záchrannou sluÏbou Brno-stﬁed preventivnû - bezpeãnostní akci v rámci prvního leto‰ního otevﬁení venkovního koupali‰tû. Náv‰tûvníci si mohli na
4 stanovi‰tích vyzkou‰et: provádûní resuscitace na cviãn˘ch modelech dle nejnovûj‰ích
postupÛ (GUIDELINES 2005), poskytování první pomoci postiÏen˘m a zranûn˘m, praktické pouÏití záchrann˘ch a improvizovan˘ch pomÛcek pro záchranu tonoucích, stabilizaci
tonoucího s poranûnou páteﬁí ve vodû.
Foto a text Roman Vojáãek
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kočárky

oblečky

hračky

Nová prodejna Čáryfuk – Baby Shop
Brno, Cejl 32, Tel.: 532 302 018
Po–Pá 9–18 hod., So 9–13 hod.

tel. 739 200 200

e-shop: www.caryfuk.cz
SLEVA po předložení tohoto inzerátu ve výší 3 % (neplatí pro akce).

Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
patří mezi přední světové výrobce průmyslových parních
turbín na světě. Vzhledem k rozvoji firmy hledáme
do našich týmů kolegy na tyto pozice:

CNC operátor pro horizontální
obráběcí centra
CNC operátor pro menší stroje
 zkušební technik
obráběč kovů
brusič
supervizor externí montáže
konstruktér
projektant

Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- pracovní doba 7,5 hod. denně
- příspěvky na stravování a na penzijní připojištění
- možnost využít benefity na sport, dovolenou aj.
- příspěvky na dětskou rekreaci, svatbu, při narození dítěte, atd.
- stabilní zaměstnání v perspektivní společnosti
- pracoviště v centru Brna
- příplatky za odpolední a noční směnu, za přesčasy a víkendy
- zaměstnanecké akce (sportovní den, vánoční večírek aj.)
Svůj životopis a případné dotazy zasílejte na:
katerina.vesela@siemens.com
Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno
tel. +420 545 105 157

Více informací naleznete na:
www.siemens.cz/turbines

Hledáme
SUiYĊ9iV

Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
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Rozhovor s osobností

„Divadlo je spravedlivé. Co si odÏije‰, to mÛÏe‰ zahrát,“
jednodu‰e konstatoval herec Mûstského divadla v Brnû pan Erik Pardus
Za pﬁíleÏitost klást otázky a poslouchat pﬁedního brnûnského herce Mûstského divadla v Brnû
Erika Parduse vdûãím vynikajícímu fotografovi
jefu Kratochvilovi. Divadlo na Lidické disponuje urãitû siln˘m magnetem na úspûch, protoÏe
na jeho jak hudební, tak ãinoherní scénû se schází herci, reÏiséﬁi i ve‰ker˘ divadelní personál té
nejlep‰í znaãky a kvality. KdyÏ jsem si pﬁeãetl
ãlánky vyzdvihující herecké v˘kony Erika Parduse, pak domlouvání schÛzky a vlastní rozhovor ukázal peãlivého ãlovûka s lidsk˘m pohledem,
pﬁístupem i obvykl˘mi starostmi.

Jaké byly Va‰e herecké zaãátky?
Maminka mne nasmûrovala na hereckou dráhu. Byla barová zpûvaãka. Po problémech s hlasivkami a následné nutné operaci musela zanechat zpívání. Sv˘m pﬁesvûdãením a umûleck˘mi
ambicemi dokázala mého otce odvést od my‰lenky, Ïe ze mne vyroste profesionální fotbalista
(hrál jsem za dorost prvoligové Zbrojovky Brno).
Maminka dÛslednû vytváﬁela mou kariéru. Na
základû m˘ch úspû‰n˘ch dûtsk˘ch rolích ve filmu mne pﬁivedla aÏ ke zkou‰ce na Konzervatoﬁ

v Brnû. PÛvodem jsem z Uherského Hradi‰tû (kde
jsem s rodiãi Ïil do m˘ch 5 let). Na maminku stále vzpomínám, protoÏe ne tak dávno nás opustila. Její ‰Èastné ãíslo bylo 7. Je to zvlá‰tní, ale zemﬁela 7. 7. 2007 v 7 hodin ráno ve vûku 70 let.
Tam jsem sv˘mi otázkami zajít nechtûl. Pﬁesto se zeptám: „Jaké je Va‰e ‰Èastné ãíslo?“
Moje oblíbené ãíslo je pûtka. Sice je brána jako
nev˘hodná známka, ale já její v˘znam chápu
jinak. Pro mne symbolizuje pﬁesnost. Polovina
desítky. Je lichá, coÏ mnû vyhovuje. K sud˘m
ãíslÛm nemám vztah. Pûtku lze lehce násobit a je
ãitelná. Hlavnû vypadá hezky s tím bﬁí‰kem
a zobáãkem jako anténka, která ukazuje s k˘m
komunikovat. Bﬁí‰ko symbolizuje vûk. Pûtka mne
jednodu‰e charakterizuje.
Zajímavé odboãení. Rád bych se vrátil k Va‰í
kariéﬁe. Zajímalo by mne, jak vnímáte svÛj profesní v˘voj a úspûch, kter˘ pﬁichází aÏ ve zralém vûku, kdyÏ pominu filmové role v dûtství?
Úspûch moÏná právû pﬁichází v okamÏiku, kdy
ãlovûk není pﬁehnanû ambiciózní, pﬁíli‰ neoãekává, netouÏí po nûãem zásadnû vrcholném, ale
vûnuje se své profesi zodpovûdnû. KdyÏ dlouhodobû nemûníte svou profesi, pak logicky potû‰ení a úspûch ve v˘sledcích pﬁijde automaticky
sám. Já jsem herec od útlého vûku. V angaÏmá
jsem 26 let. Nemûnit neznamená ustrnout. Je tﬁeba na sobû pracovat a drÏet smûr a míﬁit na jeden
cíl. Úspûch aÈ dílãí nebo celoÏivotní je v˘slednicí a zúroãením poctivé práce. Divadlo se nedá
„flákat“ a dûlat „levou zadní“. Divadlo je základ,
pro mne prvobodem ãinnosti. Podle mne platí
jednoznaãnû: „Co si odÏije‰, to mÛÏe‰ zahrát.“
KdyÏ herec vystoupí pﬁed diváky, pak stojí na
prknech sám za sebe. Diváci, reÏisér, dramaturg
– v‰ichni hodnotí; a ãlovûk buì obstojí, kdyÏ
dostane pﬁíleÏitost, nebo nemá ‰tûstí nezahraje,
zklame a pozná odvrácenou tváﬁ úspûchu - neúspûch. Jednodu‰e: „Zvládnutá role a úspû‰n˘ herec
je jako prkénko od WC, kdyÏ na nûj zadek pﬁesnû dosedne.“ U mne ta chvíle pﬁi‰la ve zralém
vûku.
Jak tedy pﬁesnû vypadá den ãinoherce, kter˘ je zodpovûdn˘ a úspû‰n˘ ve své profesi?
KaÏdodennû 4 hodiny dopoledne zkou‰ím od
10 hodin. Veãer pﬁedstavení. KdyÏ ten den nehraji, pak naveãer 4 hodiny zkou‰ím. Ráno v 7 hodin
vstávám a 2–3 hodiny se doma uãím text. Stejnû
tak odpoledne si musím zopakovat text na veãerní pﬁedstavení. V Ïádném pﬁípadû nejde o pﬁesnû osmihodinov˘ úvazek. Pﬁíprava nové inscenace trvá zhruba 6 t˘dnÛ podle nároãnosti. Déle
muzikály, ménû klasické ãinohry.
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Prozradil byste jak˘m zpÛsobem se uãíte
a pﬁipravujete?
U kaÏdého herce je zpÛsob uãení velmi individuální. Já mám v˘raznû fotografickou pamûÈ.
Vím, v kterém místû na stránce zaãínám. Kolik
replik – kolegÛ je pﬁede mnou. Vlastní uãení textu dûlám následovnû. Své v˘stupy si v textu barevnû zv˘razním. Je-li v˘stup monologem, pﬁeãtu
si ho cel˘. Posledním krokem je pﬁesné nastudování textu. To dûlám mechanicky. Pﬁeãtu první vûtu a v duchu zopakuji. Pak pﬁeãtu druhou
vûtu a v duchu zopakuji. Pak obû vûty spojím,
v duchu zopakuji a pﬁipojím tﬁetí, ãtvrtou… a stále spojuji a v duchu opakuji. Uãím se jenom ráno
pûknû za ãerstva, protoÏe veãer je ãlovûk unaven˘ a z intenzivního uãení hroznû bolí hlava.
To jsou léta dﬁiny a praxe.
Tréma, kolegové, reprízy pﬁedstavení a publikum. Jak vnímáte?
KaÏd˘ ãlovûk má trému. Ze mne spadne, jakmile vystoupím na jevi‰tû. Kolegy vnímám pﬁesnû; co dûlají a ﬁíkají. Divadlo je Ïiv˘ organizmus.
Pﬁedstavení jsou jedineãná, protoÏe jejich prÛbûh ovlivÀuje situace hercÛ, divákÛ, nálada, poãasí a dal‰í faktory. Publikum v záﬁi reflektorÛ skoro nevidím, ale sly‰ím. Nûkdy potlesk, smích,
hovor, mobil, ‰ustûní bonbónÛ, rÛznû.
… a jak vnímáte Brno?
Jsem brnûnsk˘ patriot. Brno je mé mateﬁské
mûsto. Kolébka. V Brnû jsem proÏil dospívání,
oÏenil jsem se, vyrobil spoustu prÛ‰vihÛ. Potkal
jsem sice spoustu krásnûj‰ích a zajímavûj‰ích
míst, ale k nim nemám vztah. K Brnu naopak
velk˘.
Kam rád v Brnû chodíváte?
KdyÏ je mnû smutno, zajdu na Kopeãnou ulici, kde jsem s rodiãi vyrÛstal v pavlaãovém domû.
Jen si tam stoupnu a zavzpomínám. UÏiji si trochu nostalgie.
Na závûr (kdyby jste byl brnûnsk˘m primátorem): „Co byste na Brnû zmûnil?“
Na Brnû bych nemûnil nic. Ne. VáÏnû. Pﬁidal
bych více odpadkov˘ch ko‰Û a více lidí, kteﬁí by
do nich házeli odpadky. Je‰tû bych vylep‰il Brno
„fasádoidnû“, coÏ znamená opravit v‰echny ‰edé
a opr˘skané fasády. Definitivnû bych nechal opravit v‰echny koleje a potrubí – ty vrtaãky jsou
nûkdy k nesnesení. Na závûr bych pﬁesunul hasiãskou stanici z Lidické napﬁíklad do Brna-Slatiny,
abych se jiÏ nemusel probouzet v hluboké noci
za kvílení hasiãsk˘ch sirén.
Moc dûkuji za rozhovor a moÏnost se s Vámi
setkat.
(red)
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·ifrovací hra Technoplaneta:
Není dÛleÏité zvítûzit, ale vyhrát (si)!

…jak ono to jenom bylo?

…aneb záhada „vrnící krabiãky“ odhalena

Odmítali se nechat fotit…

ReportáÏ ze tﬁetího roãníku ‰ifrovací hry Technoplaneta, vidûno oãima vedoucí t˘mÛ Z·
Kﬁídlovické z Brna.
Jak to v‰echno zaãalo
Na poãátku v‰eho byla poutavá pﬁedná‰ka o minulém roãníku Technoplanety. Îe
nevíte, co to je? Inu, ani já jsem na poãátku
netu‰ila, o ãem je ﬁeã. O dvû hodiny pozdûji jsem uÏ vûdûla, Ïe Technoplaneta je dûtská ‰ifrovací hra, kterou v leto‰ním roce uÏ
potﬁetí poﬁádal praÏsk˘ klub Kapsa. SoutûÏí
v ní pûtiãlenné t˘my ÏákÛ základní ‰koly
nebo odpovídajících roãníkÛ vícelet˘ch gymnázií. Trénink probíhá v pûti internetov˘ch
kolech, na závûr se nejlep‰ích dvacet t˘mÛ
utká v praÏském finále.
KdyÏ jsem si zkou‰ela lu‰tit star‰í zadání,
skoro jsem litovala, Ïe nejsem ve vûku úãastníkÛ. Po závûreãné v˘zvû „Pﬁipojte se taky!“
mi bylo jasné, Ïe u leto‰ního roãníku rozhodnû nechci chybût.
Jdeme do toho? Jdeme do toho!
O pár dnÛ pozdûji jsem v hodinách informatiky ukazovala ÏákÛm nûkteré jednoduché ‰ifry a lákala je do bojÛ za ãest a slávu
Z· Kﬁídlovické v Brnû. Jak uÏ to tak b˘vá,
v nûkter˘ch tﬁídách jsem uspûla, jinde jsem
dostala ko‰em. Pﬁesto se – do znaãné míry
vlivem davového ‰ílenství – bûhem prvního
t˘dne zaregistrovalo hned jedenáct t˘mÛ, sloÏen˘ch z 55 ÏákÛ z pûti tﬁíd. Pravda, nûkteré t˘my velice rychle zjistily, Ïe ponûkud pﬁecenily své moÏnosti, jiné pﬁestaly pracovat
bûhem prvních dvou, tﬁí kol. âtyﬁem t˘mÛm
se v‰ak podaﬁilo úspû‰nû odhalit ﬁe‰ení alespoÀ 15 z 25 úloh a probojovat se tak do závûreãného slosování o speciální cenu.
Není dÛleÏité zvítûzit, ale vyhrát si!
S pﬁib˘vajícími dny v kalendáﬁi uÏ bylo jasné, Ïe na finále Technoplanety do Prahy pojedeme. T˘m Libovoln˘ch po pûti interneto-

v˘ch kolech vedl a do dvacítky nejlep‰ích se
pozdûji pﬁidali i Popeláﬁi a Buldoci. Pﬁiznávám se, Ïe jsem mûla trochu obavy – pﬁeci
jen mnohé z konkurenãních t˘mÛ za sebou
mûly pﬁedchozí roãníky Technoplanety, do
karet jim také hrálo domácí prostﬁedí. Navíc
t˘m PopeláﬁÛ byl sloÏen z pûtice ‰esÈákÛ,
kteﬁí jen stûÏí mohli konkurovat sv˘m o tﬁi
roky star‰ím spoluÏákÛm. Co teì? Chce to
novou strategii. Heslo dne: „Není dÛleÏité
zvítûzit, ale vyhrát (si)!“ CoÏ v praxi znamená: poﬁádnû si to uÏít, bojovat, co to pÛjde,
a kdyÏ to nepÛjde, tak najít jin˘ zpÛsob, kterak vstoupit do dûjin Technoplanety. Prostû:
musíme b˘t vidût!
V˘stroj nepodceÀovat!
Ono se to lehce ﬁekne: „Musíme b˘t vidût!“,
ale jak toho docílit prakticky? Co takhle nûjakou opravdu stylovou v˘stroj? Popeláﬁi nad‰enû pasovali do role t˘mového dresu neonové bezpeãnostní vesty a s Libovoln˘mi jsme
se pustili do tvorby t˘mov˘ch triãek. Diskuze nad barvou, pouÏitou technikou (savování nebo batika?) a vzorem probíhala opravdu bouﬁlivû a cesta k domluvû koneãného
vzhledu t˘mov˘ch „dresÛ“ byla opravdov˘m
prubíﬁsk˘m kamenem komunikaãních schopností jednotliv˘ch ãlenÛ t˘mu. Ale v˘sledek
stál za to!
Jede se do Prahy
22. kvûtna 2008 nastal onen den „D“. V‰ech
patnáct ãlenÛ stateãnû zvládlo brzké vstávání, a tak jsme uÏ v sedm hodin ujíÏdûli autobusem smûr Praha. SoutûÏící ãekalo pût hodin
intenzivního lu‰tûní, do bojÛ se pustili
s vervou hodnou vût‰ích vûcí. Samotn˘ prÛbûh praÏského finále je podrobnû zdokumentován na stránkách Technoplanety
(http://www.kapsa.cz/technoplaneta.Finále). Probíhaly opravdu tuhé boje a o vítûzi
dlouho nebylo rozhodnuto.

A jak to v‰echno dopadlo?
Pochopitelnû jako vedoucí brnûnsk˘ch
t˘mÛ jsem byla nad‰ena, Ïe Libovolní si udrÏeli své prvenství. Neménû mû v‰ak tû‰il zápal
BuldokÛ, kter˘m zdolání poslední ‰ifry uniklo jen o pár minutek. A co Popeláﬁi? Ti si získali mé sympatie hned o pÛl sedmé ráno,
kdyÏ se odhodlanû pﬁiodûli do sv˘ch slu‰iv˘ch „popeláﬁsk˘ch“ neonovû Ïlut˘ch obleãkÛ a takto vystrojeni absolvovali celou cestu
do Prahy a zpût, nedbajíce posmû‰n˘ch pohledÛ okolí. Této pûtici rozhodnû smysl pro recesi nechybí, stejnû jako odhodlání bojovat aÏ
do konce, s nímÏ se zuby nehty snaÏili udrÏet krok se star‰ími spoluÏáky. ¤ekla bych,
Ïe o této pûtici je‰tû rozhodnû usly‰íme. Aneb
jak pravil jeden z porotcÛ: „Popeláﬁi si získali srdce publika i organizátorÛ.“
PodtrÏeno, seãteno
Vraceli jsme se domÛ unavení, ale opravdu spokojení. V‰ichni jsme se shodli na tom,
Ïe pﬁí‰tí rok se do boje pustíme znovu.
Bonus: Zeptali jsme se …
OrganizátorÛ: Proã ztrácet ve vyuãovacích hodinách ãas ‰ifrováním?
Láìa: ·ifrování je krásn˘ pﬁíklad spojení
rÛzn˘ch oborÛ. MÛÏeme si pﬁi nûm procviãit matematiku (ãíselné soustavy, rÛzná zobrazení), logické uvaÏování. Ale nejen to. Existují ‰ifry vyÏadující slovní zásobu a procviãující práci s jazykem, ale také znalosti z dûjepisu, zemûpisu, fyziky ãi chemie. Vût‰ina dûtí
uvítá jakékoliv vytrÏení z obvyklého stereotypu hodin a ‰ifrování je právû takov˘m vítan˘m zpestﬁením, které je motivuje nejen pﬁem˘‰let, ale i hledat informace na internetu ãi
v encyklopedii a to v‰e, aniÏ by si v‰imly, Ïe
se vlastnû poﬁád uãí.
Tomík: NepovaÏujeme to za ztrátu ãasu.
Pro dûti je soutûÏní forma atraktivní a zábavPokraãování na str. 12
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·ifrovací hra Technoplaneta:
Není dÛleÏité zvítûzit, ale vyhrát (si)!
Dokonãení ze str. 11
soutûÏe (Klokan, Pythagoriáda, Matematicná, nutí je plnû se soustﬁedit, pﬁitom u nich ká olympiáda…) a samozﬁejmû i problérozvíjí logické my‰lení, uãí je správnû analy- mové a logické úlohy. KaÏdoroãnû organizovat problém, efektivnû
zujeme matematické souspolupracovat v t˘mu,
stﬁedûní v pﬁírodû, kde se
zapojuje znalosti napﬁíã
vûnujeme zábavnûj‰ím
vyuãovan˘mi pﬁedmûty
úlohám, ‰ifrám a taktici obecné znalosti. Dûti
k˘m hrám.
mívají problémy s komuPaedDr. Alexandra
nikací, s vyhledáváním
Poláka, ﬁeditele Z· Kﬁídznalostí na internetu, bojí
lovická v Brnû: Myslíte
se ﬁíci svÛj názor, kdyÏ
si, Ïe na v˘sledek t˘mu
nemusí b˘t správn˘. ·ifLibovoln˘ch mûl vliv
rovací hry na tyto probléprofil va‰í ‰koly coby
my v˘raznû cílí a pomápracovi‰tû s prvky dalhají je odstraÀovat.
tonského pﬁístupu?
Mgr. Pavlíny TrnkoV daltonském vyuãové, tﬁídní uãitelky sedmi
vání jsou dûti dlouhodoÏákÛ z úspû‰n˘ch t˘mÛ:
bû vedeny k efektivní práNûkteﬁí z ãlenÛ vítûz- Honza s Martinem mají Katku pûk- ci s informacemi a k ﬁe‰eného t˘mu patﬁí mezi nû pﬁeãtenou
ní problémÛ vy‰‰í obtíÏtzv. nadané Ïáky. Roznosti. Projekty k samovíjíte (napﬁ. v hodinách matematiky) toto statné práci jsou zadávány tak, Ïe iniciují
nadání?
t˘movou spolupráci. Navíc jsou dûti inforV 8. roãníku jsme vytvoﬁili malou studij- movány o v˘znamu osobního uãebního styní skupinu, se kterou kaÏdé úter˘ indivi- lu a dokáÏí se pomûrnû efektivnû sebehodduálnû pracuje studentka pedagogické notit. Pﬁedpokládám, Ïe tyto pﬁednosti
fakulty Masarykovy univerzity v Brnû. Sou- pomohly k vynikajícím v˘sledkÛm.
ãástí v˘uky matematiky jsou i matematické
(red)

Dne 28. dubna 2008 pﬁijala paní starostka MUDr. Dagmar Hrubá
skupinu studentÛ a pedagogÛ ze spolkové zemû Bádensko-Württembersko v SRN

V leto‰ním roce se jiÏ po‰esté uskuteãnil
v˘mûnn˘ program studentÛ gymnázia v Brnû
na VídeÀské ulici s Hölderlin-Gymnasiem
v nûmeckém mûstû Nürtingen.
Tento program nabízí studentÛm pﬁíleÏitost poznávat nejen pﬁírodní krásy a kulturní památky, ale i Ïivot v nûmecké rodinû,
vznikají nová pﬁátelství, rozvíjí se schopnost
komunikovat v cizím jazyce.
Bûhem v˘mûnn˘ch akcí mezi gymnázii
jsme navázali velice dobrou spolupráci a zaloÏili tradici, která je kladnû hodnocena nejen
na‰imi studenty a vyuãujícími, ale i Ïáky a uãi-

teli z partnerského gymnázia ve mûstû Nürtingen.
Letos v bﬁeznu probûhla na‰e náv‰tûva
v SRN. Partnerské gymnázium pro nás pﬁipravilo bohat˘ program vãetnû tradiãního
uvítání na radnici v Nürtingenu a o na‰í
náv‰tûvû informoval místní tisk.
Poslední t˘den v dubnu strávili nûmeãtí
hosté v Brnû. SnaÏili jsme se jim ukázat krásy a kulturu jiÏní Moravy, pohostinnost na‰ich
lidí a tím ‰íﬁit dobré povûdomí o na‰í republice v zemích EU.
A. Buãková, Gymnázium VídeÀská 47, Brno
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V ãervenci a srpnu 2008
Ústﬁední knihovna KobliÏná 4,
tel.: 542 532 164,
e-mail: informace@kjm.cz, www.kjm.cz
PÛjãování krásné a populárnû nauãné literatury, novin, ãasopisÛ, hudebnin, nosiãÛ
zvuku. Internet. Informace o literatuﬁe, regionálních autorech, faktografické a právní
informace, informace ze státní správy
a samosprávy.
Upozornûní: Od 30. 6. do 31. 8. platí letní pÛjãovní doba. BliÏ‰í informace na
www.kjm.cz.
Letní akce:
3. 7.–21. 8. âeská tábornická unie – parta
správn˘ch kamarádÛ. Co nevíte a mÛÏete
vûdût. – v˘stava prezentující ãinnost âTU.
3. 7.–21. 8. ·ikovné ruce na âichnovce –
v˘stava v˘tvarn˘ch a rukodûln˘ch prací ÏákÛ
ze zájmov˘ch krouÏkÛ Stﬁední ‰koly informatiky a spojÛ.
3. 7.–25. 8. Brnûnsk˘ strom roku 2008 –
v˘stava fotografií stromÛ nominovan˘ch do
leto‰ního devátého roãníku ankety Ekologického institutu Veronica.
31. 7. a 28. 8. Klub deskov˘ch her – hrací
odpoledne pro malé i velké (16.30 h, 3. NP).
KJM, poboãka Lí‰eÀ, Jírova 2
3. 7.–28. 8. Albánie, Makedonie – divoké
perly Evropy – v˘stava fotografií z cest
M. Veselého.
Knihovna Jiﬁího Mahena v Brnû pﬁeje v‰em
sv˘m ãtenáﬁÛm a náv‰tûvníkÛm pﬁíjemnû
proÏité léto!

Letní pﬁímûstsk˘ tábor
Obãanské sdruÏení Rezekvítek nabízí
poslední místa na pﬁímûstském táboru v termínu 28. 7.–1. 8. 2008. Tábor je urãen dûtem
ve vûku 7 aÏ 13 let. Zahájení a ukonãení kaÏdého dne bude v klubovnû Rezekvítku,
Kamenná 6. Program je zaji‰tûn od 8.00 do
16.00 v Brnû a jeho blízkém okolí. Úãastníci se mohou tû‰it na zábavné hry, koupání
a v˘lety. Cena ãiní 800 Kã za dítû.
Zájemci se mohou hlásit co nejdﬁíve na kontakt: milica.sedlackova@rezekvitek.cz,
tel.: 543 216 483, mobil: 775 580 201. Kapacita míst je omezena.

Setkání adoptivních rodiãÛ, sponzorÛ
a pﬁátel ZOO
Na prázdninov˘ ãas je v zoo pﬁipravena akce
konaná 30. srpna 2008. Je pﬁístupná i pro
bûÏné náv‰tûvníky zoo. Upﬁesnûní programu bude zavû‰eno na webov˘ch stránkách
zoo.
Ing. Jiﬁina Kubínová,
Zoologická zahrada mûsta Brna

Kulturní příloha

Brnûnské kulturní léto 2008 nabízí
âervenec
1. 7.
20.30
1.–5. 7. 20.30
9.–12. 7. 20.30
10.–12. 7. 20.30
14. 7.
20.00
15.–18. 7. 20.30
15. 7.
19.30
16. 7.
19.30
17.–19. 7. 20.30
22. 7.
19.00

Hradi‰Èan – Kytice + R. Rákoczy
N ·pilberk
F scéna – Horytsvit (Ukrajina)
NSR
Bouﬁe BSD
N ·pilberk
F scéna – Bﬁeclavan
NSR
GALA-pro-ART – divadelnû-taneãní projekt,
Company ProART
NSR
BSD – Kupec benátsk˘
N ·pilberk
Star˘ fóry a Bob Frídl, koncert
NSR
J. Hrub˘, K. García, L. Malina, koncert
NSR
F scéna – Urpín (Slovensko)
NSR
La Quadrilla (Brno) + TCS RYENGLE (Pardubice)
– veãer irsk˘ch tancÛ
NSR
F scéna – VUS Ondrá‰
NSR
BSD – Sen noci svatojánské
N ·pilberk
F scéna – VUS Ondrá‰
NSR
BSD – Komedie omylÛ (Vyjma 29. 7.) N ·pilberk

24. 7.
20.30
21.–24. 7. 20.30
24.–26. 7. 20.30
26.–30. 7. 20.30
Srpen
3. 8.
20.00 XVII. MKF – Julian Byzantine (Austrálie)
NR
4. 8.
20.00 XVII. MKF – Sandro di Stefano (Itálie)
NR
5. 8.
20.00 XVII. MKF – Finn Svit a Jochen Brusch (Dán.),
Roberto Fabbri (Itálie)
NR

6. 8.
7. 8.
8. 8.

20.00 XVII. MKF – Scott Tennant (USA)
NR
20.00 XVII. MKF – Dale Kavanagh (Nûm.–Kanada) NR
20.00 XVII. MKF – Noc flamenca – Victor Monge
„Serranito“ y grupo
N ·pilberk
12. 8.
19.30 VLASTA REDL, koncert
NSR
15.–17. 8.
Den Brna (viz vlastní program na plakátû)
19. 8.
19.30 IYASA INKULULEKO (Zimbabwe), koncert NSR
20. 8.
19.30 IRISH DEW, koncert
NSR
22. 8.
19.30 Fleret a Jarmila ·uláková, koncert
NSR
25. 8.–29. 8.
NA PRKNECH, DLAÎBù I TRÁVù – divadelní festival, rÛzná pódia
Záﬁí
4. 9.
19.30 Hana a Petr Ulrychovi „Javory“
NSR
20. 9.
10.00–19.00 Festival vûdy
Denisovy sady
PouÏité zkratky: NSR – nádvoﬁí Staré radnice, KS – Kﬁi‰tálov˘ sál
Staré radnice, FS – Freskov˘ sál Staré radnice, NR – Velk˘ sál Nové
radnice, N ·pilberk – velké nádvoﬁí hradu ·pilberk Poznámka:
Zmûna programu, místa ãi termínu vyhrazena V‰echny informace
na www.kultura-brno.cz. Vstupenky v pﬁedprodeji Bûhounská 17,
Brno
Eva Pánková, BKC

Ceny udûlené na Bienále Brno 2008
Letos se do soutûÏní mezinárodní pﬁehlídky pﬁi- ní za cel˘ pﬁihlá‰en˘ soubor prací, svûdãící
hlásilo témûﬁ 400 autorÛ, z nichÏ v˘bûrová poro- o systematiãnosti jeho úsilí o soudob˘ v˘raz v tvorta vybrala více neÏ 600 dûl od 162 autorÛ z 27 bû písma. Hlavní cena v kategorii Digitální média:
zemí svûta. V˘stava soutûÏních prací je náv‰tûv- Lichtwitz – Büro für Visuelle Kommunikation,
níkÛm pﬁístupná v UmûleckoprÛmyslovém Rakousko. Byl ocenûn pﬁihlá‰en˘ projekt, kter˘
muzeu Moravské galerie v Brnû aÏ do 19. 10. je publikován v katalogu BB. Porotu zaujal zejmé2008. Cena ministra kultury âR – Velká cena Bie- na jako pﬁíklad uÏití grafického designu ve veﬁejnále Brno 2008. Velká cena byla udûlena autor- ném prostoru. Zvlá‰tní ceny: Cena ICOGRADA
ce Kasia Korczak, Nizozemsko
Jekyll & Hyde, Itálie. Koncepãza cel˘ pﬁihlá‰en˘ soubor, poronû dokonalé, design s „nadnáta ocenila konzistenci díla. Hlavrodním“ dosahem, kompaktní,
ní cena v kategorii Knihy
komplexní, koncepãní. Cena pria v˘stavní katalogy Angus
mátora mûsta Brna: Ateliér ilusHyland, Velká Británie byla udûtrace a grafiky V·UP Praha, âR.
lena za dílo, publikované v kataCena byla udûlena za cel˘ pﬁedlogu BB. Porota ocenila jeho oriloÏen˘ soubor – mlad˘ a proginalitu a vtip. Hlavní cena
gresivní design, zároveÀ jiÏ
v kategorii Obaly nosiãÛ digivykazující vysokou míru profetálních a audiovizuálních médií
sionality. Cena Alfonse Muchy
nebyla udûlena, protoÏe úroveÀ
za ilustraci Gilles Lepore, ·v˘pﬁihlá‰en˘ch prací nedosáhla
carsko. Cena byla udûlena za
kvality, odpovídající mezinádílo, reprodukované v katalogu
rodní pﬁehlídce tohoto rozsahu.
BB. Porota ocenila, Ïe se jedná
Tomá‰ Brousil, âR
Hlavní cena v kategorii âasopio nov˘ pﬁístup k ilustraci a o orisy a noviny: Erick Beltrán – Eduardo Barrera, ginální koncept. Cena TypoDesignClubu Praha:
Mexiko. V této kategorii bylo ocenûno dílo, pub- Heine/Lenz/Zizka, Nûmecko Autorská skupina
likované v katalogu BB. Aãkoli se jedná o novi- Heine/Lenz/Zizka z Nûmecka byla odmûnûna
ny (ãernobílá tiskovina, standardnû jednorázo- cenou TypoDesignClubu Praha za koncepãnû
vého charakteru), kaÏdá jednotlivá stránka je pﬁi- pÛsobivé dílo. Cena organizaãního v˘boru Biepravena velmi promy‰lenû a s mimoﬁádnou peã- nále Brno za celoÏivotní pﬁínos v oboru graficlivostí. Hlavní cena v kategorii Tvorba písma: kého designu byla udûlena Janu Solperovi, âR.
Tomá‰ Brousil, âR. Tomá‰ Brousil získal ocenûHana Laudátová, Moravská galerie Brno

13

PouÈ mûsta Brna, k Pannû Marii Svatotomské
– Ochránkyni mûsta Brna a Perle Moravy
Bude se konat v pátek 15. srpna v 18.30 hod.
v bazilice na Mendlovû námûstí. Pﬁi pontifikální m‰i svaté, kterou bude celebrovat starobrnûnsk˘ opat ThDr. Ing. Luká‰ EvÏen Martinec, OSA, pronese homilii Doc. ThDr. MUDr.
Jaroslav Max Ka‰parÛ, PhD. Na tuto pouÈ ke
své Madonû srdeãnû zvou v‰echny své spoluobãany starobrnû‰tí augustiniáni.
(red)

Linkin Park v Brnû
Zahráli u nás pod ‰ir˘m nebem. Brnûnsk˘ koncert byl jedním z plánovan˘ch ‰esti evropsk˘ch
vystoupení kapely. Proã skupina pﬁistála
v Brnû, a nikoliv v Praze? Prostû to poﬁádající
agentura tak zaﬁídila. Linkin Park patﬁí mezi
deset nejv˘znamnûj‰ích kapel dne‰ní hudební scény, jejich publikum je v rozmezí od 18
do 40 let a na plo‰e Velodromu tento fakt byl
vidût.
(red)

Zámeãek Mitrovsk˘ch
V˘stavu Kultura a umûní Indonésie
V˘stava ve spolupráci s velvyslanectvím Indonésie pﬁedstaví tradice exotické asijské zemû.
Otevﬁeno: v ãervenci a srpnu (do 19. 8.) so,
ne., po., út. 10-16 h.
V˘stava Léto a doÏínky v letohrádku (kvûtinové dekorace, kroje, peãivo…)
Otevﬁeno: 24. 8.–4. 9. dennû 10–16 h.
Mgr. Petr Luká‰, Letohrádek Mitrovsk˘ch
v Brnû, www.letohradekbrno.wz.cz

Neziskové organizace

Multifunkãní centrum LOGO bilancuje
Slavnostní zakonãení projektÛ pro osoby
s poruchami komunikace a pro rozvoj komunikaãních dovedností. V Jihomoravském kraji trpí více neÏ 53 000 osob poruchami komunikace, v dÛsledku kter˘ch trpí váÏn˘mi
sociálními, zdravotními a psychick˘mi problémy. Slavnostní zakonãení projektÛ probûhlo ve stﬁedu 28. 5. 2008 od 10 hodin za
úãasti v˘znamn˘ch osobností a partnerÛ projektu – zástupcÛ Krajského úﬁadu Jihomoravského kraje, Magistrátu mûsta Brna, Mûstské ãásti Brno-stﬁed, ÚﬁadÛ práce Brno-mûsto, Brno-venkov a Blansko, Lions Clubu Brno
·pilberk, Masarykovy univerzity, vysoké ‰koly NEWTON College a. s., Oblastního spolku âeského ãerveného kﬁíÏe Brno-mûsto
a zástupcÛ sponzorÛ. Úvodní projev pronesl pan námûstek hejtmana Jihomoravského
kraje pan Ing. Milan Venclík a JUDr. Jiﬁí Kube‰a, ﬁeditel odboru lidsk˘ch zdrojÛ a odborn˘ch agend Ministerstva práce a sociálních
vûcí. Více neÏ 118 000 osob v Jihomoravském kraji je nezamûstnan˘ch, neumí se
uplatnit na trhu práce, a to zejména kvÛli
problémÛm v komunikaãní oblasti a pﬁi vystupování na veﬁejnosti. Pro osoby s tûmito sociálními problémy od listopadu 2006 probíhaly programy v rámci Multifunkãního centra pro osoby s poruchami komunikace, které Obãanské sdruÏení LOGO vybudovalo ve
svém sídle na Vsetínské ulici 20 v Brnû. Do
konce kvûtna 2008 pro‰lo programy v rámci projektu 454 osob v produktivním vûku
postiÏen˘ch poruchami komunikace, obtíÏnû zamûstnavateln˘ch, studentÛ a pracovníkÛ v oblasti lidsk˘ch zdrojÛ, kter˘m na‰e

Stﬁedisko rané péãe SPRP Brno
Nerudova 7, 602 00 Brno. Tel.:
541 236 743, mobil: 777 234 034,
e-mail: brno@ranapece.cz
Stﬁedisko rané péãe SPRP Brno je
neziskovou organizací, která vznikla v roce 1990 a poskytuje terénní
sociální sluÏbu rodinám, v nichÏ se
narodilo dítû s tûÏk˘m zrakov˘m
a kombinovan˘m postiÏením. Od
roku 1997 funguje brnûnské Stﬁedisko jako regionální pracovi‰tû obãanského sdruÏení Spoleãnost pro ranou
péãi. Novû Stﬁedisko rané péãe SPRP
Brno poskytuje sluÏby i rodinám
s dûtmi s tûlesnû-mentálním postiÏením nebo s autismem. SluÏby rané
péãe jsou poskytovány pﬁeváÏnû
v domácím prostﬁedí, coÏ je pro dítû
i jeho rodinu nejpﬁirozenûj‰í. Nena-

sdruÏení pomohlo v˘raznû zv˘‰it kvalitu jejich
Ïivota, zaﬁadit je do spoleãnosti a pomohlo
jim najít adekvátní pracovní uplatnûní. Tyto
programy byly realizovány v opatﬁení 3.2
Podpora sociální integrace v Jihomoravském
kraji v rámci Spoleãného regionálního operaãního programu.
Na tento projekt úzce navazovalo ‰kolení
lektorÛ a vedoucích pracovníkÛ v rozvoji
komunikaãních dovedností a v oblasti rétoriky a vystupování na veﬁejnosti v rámci projektu Rozvoj komunikaãních dovedností
a dal‰ích schopností nezbytn˘ch v dal‰ím
profesním vzdûlávání realizovaném v rámci
opatﬁení 3.3 v rámci Operaãního programu
rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ. Do konce kvûtna 2008
tato ‰kolení absolvovalo 136 osob – vedoucích pracovníkÛ a lektorÛ z organizací a firem
v Jihomoravském kraji. ·kolení jim v˘raznû
pomohlo vylep‰it komunikaãní dovednosti
a posílit tak jejich odborné a pracovní schopnosti.
Multifunkãní centrum pro osoby s poruchami komunikace bylo postaveno za pod-

hradí to, co mÛÏe nabídnout láska
a péãe rodiny, ale pomáhají rodiãÛm
otevírat nové moÏnosti a ﬁe‰it situace, na které nebyli pﬁipraveni.
Pokud máte zájem o dal‰í informace o ãinnosti Stﬁediska a sluÏbách
rané péãe, obraÈte se prosím na na‰e
pracovi‰tû, rádi vám zodpovíme
v‰echny pﬁípadné dotazy.

Kupujme sezónní, místní a bio
Nákup sezónního ovoce a zeleniny nám zaruãí maximální ãerstvost
a vynikající chuÈ. V místním, dozrálém ovoci a zeleninû jsou obsaÏeny
v‰echny potﬁebné látky, vã. vitamínÛ. Navíc je produkce sezónních
potravin ménû nároãná na energii
neÏ pûstování ovoce a zeleniny ve
vytápûném skleníku nebo dovoz

pory Evropského rozvojového fondu a státního rozpoãtu âeské republiky v opatﬁení
3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ v regionech v rámci Spoleãného regionálního operaãního programu. V˘stavbu
centra v˘znamnû podpoﬁily také spoleãnosti BESAM a.s., Brnoprojekt s.r.o., LOMAX a.s.,
Hortis s.r.o., Elvo a.s., Ello spol. s.r.o., , Maxprogres s.r.o., Profi am Bau spol. s.r.o., Setra
spol. s.r.o., Autojeﬁáby Butora a Autojeﬁáby
Bene‰, kter˘m na‰e sdruÏení velmi dûkuje
a váÏí si jejich podpory. Dodavatelem stavby byla spoleãnost OMEGA plus s.r.o., které sdruÏení dûkuje za v˘bornou spolupráci.

U‰tûbetané prázdniny.
Nevíte kam s dûtmi o prázdninách?
Obãanské sdruÏení LOGO nabízí letní pobyty pro dûti, v pﬁíjemném prostﬁedí s bazénem, témûﬁ ve stﬁedu mûsta. Zde si mohou
dûti zlep‰it komunikaci, zasoutûÏit, zaplavat a poznat nové kamarády. Pozornost je
vûnována i dûtem s poruchami uãení.
T˘denní pobyty (8–16 hod.) jsou vhodné
pro dûti s poruchou komunikace, specifick˘mi poruchami uãení a v srpnu jako pﬁíprava do ‰koly.
V rámci pobytu nabízíme logopedická cviãení, hodnû pohybu a legraci
Cena 2 250 Kã
Cena zahrnuje stravu 3x dennû, pitn˘
reÏim, pedagogick˘ dozor, náklady na materiál a pomÛcky.
BliÏ‰í informace:
Obãanské sdruÏení LOGO, Vsetínská 20,
639 00 Brno, tel. 543 420 666

zboÏí z dalek˘ch zemí. Typick˘m
pﬁíkladem sezónního ovoce jsou lesní plody, meruÀky nebo tﬁe‰nû, které se skladují jen velmi krátkou dobu
nebo vÛbec, proto jsou na trhu zpravidla jen v dobû jejich skliznû a aÏ
na v˘jimky pocházejí od místních
pûstitelÛ. Ekologická poradna Veronica nabízí Sezónní kalendáﬁ ovoce
a zeleniny, kter˘ pﬁiná‰í pﬁehled
o dobû zralosti a skladování ãeského ovoce a zeleniny.
Orientací na místní produkty
zamezíme zbyteãnému pﬁeváÏení
z místa na místo a podpoﬁíme zemûdûlce ve svém okolí. Díky globalizaci nabízejí na‰e obchody ãesnek
z âíny, hru‰ky z Argentiny, kiwi
z Nového Zélandu. Globální obchod
má ﬁadu negativních dopadÛ - kro-
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mû velkého pl˘tvání energií, zneãi‰tûného ovzdu‰í, hluku, zdevastované pÛdy nezapomínejme na
mnohdy zoufalé pracovní a Ïivotní
podmínky dospûl˘ch i dûtí, kteﬁí se
nacházejí na zaãátku celého procesu. Tito lidé obdrÏí za svoji tûÏkou
práci minimální mzdu ve prospûch
manaÏerÛ mezinárodních koncernÛ.
BIOpotraviny – zdravé potraviny z ekologického zemûdûlství, tj.
zemûdûlství, které nepouÏívá syntetická hnojiva ani jedovaté pesticidy,
dnes nejsou cizím pojmem. K biopotravinám se v‰ak podrobnûji vrátíme v dal‰ím ãlánku ekologické
poradny Veronica.
Více informací najdete na
http://www.veronica.cz/?id=77.
Ekologická poradna Veronica

Sport

Veselé sportování na Veselé

Dvoudenní sportovní maraton se odvinul pﬁímo v centru Brna pod okny hotelu International na novû upraveném parkovi‰ti na Veselé v Brnû. Sportovní klání se stalo souãástí
velkého scénáﬁe „Brno – mûsto uprostﬁed
Evropy“. Od 8.00 hod ráno se parkovi‰tû na
Veselé ul. zmûnilo k nepoznání, patﬁilo sportu – turnaji ‰kol – Den dûtí pro Z· (do 14.00)
a od 14.00 hodin je vystﬁídal podobn˘ program pod názvem „Sportovní odpoledne
brnûnsk˘ch dûtsk˘ch domovÛ“. Tím je‰tû
pohyb nekonãil. Na své si pﬁi‰li pﬁíznivci streetballu a beach volejbalu, pro které byla
nachystána velmi zdaﬁilá exhibice a show.
Za úãasti brnûnsk˘ch osobností probûhlo
smeãování za umûlého osvûtlení se zajímavou v˘hrou pro nejlep‰ího 10 000 Kã. Následující den v sobotu 7. 6. 2008 se odehrál turnaj v beach volejbalu a turnaj ve skateboardingu. Celé klání zavr‰ila veãerní projekce
pﬁímého pﬁenosu zahajovacího utkání z Mistrovství Evropy ve fotbale âeská republika
versus ·v˘carsko. O dobrou náladu soutûÏících i divákÛ peãoval v duchu názoru s písní se lépe hraje t˘m rádia Kiss Hády. (red)

t˘ch ãesk˘ch ruãiãek. Nad‰ení ale postupnû
vyprchávalo, a neb˘t Red Bullu mohla snad
tradice zaniknout úplnû. Závod Red Bull kár
se jezdí v nûkolika zemích svûta, napﬁ. Anglie, ·panûlsko, Amerika, Slovensko i Slovinsko… V nedûli 22. 6. 2008 uÏ kolem poledne pﬁicházely davy lidí na start závodu prohlédnout si závodní stroje a najít si místo
s nejlep‰ím v˘hledem. Moderátoﬁi Tomá‰
Matonoha a Leny Trãková na startu a Petr
Horák v cíli bavili náv‰tûvníky a povzbuzovali soutûÏící. Rozhodãími se pro tento den
stali Patrik Eliá‰, Petr Kuchaﬁ, Bohumil Sta‰a, Josef Polá‰ek a dal‰í. KaÏdé druÏstvo
muselo splnit urãitá kritéria: vozítko nesmûlo pﬁesáhnout váhu 100 kilo a muselo mít
funkãní brzdy. Hodnotil se vzhled a kreativita, prezentace pﬁi startu, rychlost a preciznost. RÛznorodost vozítek byla nepﬁedstavitelná. Na trati dlouhé 400 metrÛ ãekalo na
jezdce nûkolik nástrah v podobû zúÏení trati, kropící sprchy a pochopitelnû brzdûní
v cíli. Pﬁes obrovské horko se se‰lo 45 t˘mÛ
a mnoho divákÛ. Ti, kteﬁí se nedostali ke slamûn˘m mantinelÛm, postávali v lese na svahu kolem závodi‰tû s v˘hodou dostateãného odstupu.
(red)

Pozvánka na jezdeckou voltiÏ

‰ového koníka v ãerven˘ch lacláãích. Ten se
stal oficiálním maskotem mistrovství svûta ve
voltiÏi, které se bude konat od 30. ãervence
do 3. srpna 2008 na brnûnském v˘stavi‰ti.
Pﬁirozenû jste v‰ichni zváni.
Foto Milan Husár, text Martina Li‰ková

Karneval na kolech pﬁed divadlem

Na Malinovského námûstí zaãal nenápadnû
Karneval na kolech kolem 15 hodiny. Vedle
Mahenova divadla v úter˘ 17. 6. 2008 zaãal
vyrÛstat prezentaãní stánek s informacemi.
Celá akce se nesla v duchu „Zmûníme ulici
na místo pro zábavu – bezpeãn˘ pohyb“. Tak
uvádûl oficiální plakát. Akce byla souãástí
velkého scénáﬁe Protestfestu. Byla znaãnû
klidnûj‰í a pohodovûj‰í. Souãástí byla jízda
na kolech z Malinovského námûstí do parku u ·elepovy ulice s krátk˘m happeningem
a definitivní teãkou afterparty v klubu M˘dlo na Traubovû ulici.
(red)

Vodní fotbálek na námûstí Svobody

Red Bull Káry v Brnû-Kohoutovicích

Na okraji Brna na ulici Îebûtínské se uskuteãnil závod minikár. Z historického hlediska se první závod jel roku 1934 v Americe.
K nám se tento fenomén dostal po druhé sv.
válce a okamÏitû získal du‰i v‰ech kutilÛ a zla-

V rámci slavností „Brno – mûsto uprostﬁed
Evropy“ se BrÀanÛm pﬁedstavila jezdecká
voltiÏ. V sobotu 31. 5. 2008 na námûstí Svobody rozestavûli dva velké v˘bûhy pro konû.
Na niÏ‰ím se dûti mohly projet na ponících
i vzrostl˘ch koních. Na horním naopak kaÏd˘ mohl sledovat ukázky z westernového
dovádûní, kde nám sleãny ve slu‰iv˘ch ‰irácích pﬁedvádûly, jak bravurnû zvládají krok,
klus i cval. Toãení na koni kolem zadní nohy
konû se zdálo jako hraãka. Po nich pﬁi‰li na
ﬁadu dívky a chlapci, vûnující se voltiÏi. Disciplína spoãívá v tom, Ïe v klusu voltiÏéﬁi
pﬁedvádûjí na koÀském hﬁbetû rÛzné gymnastické prvky. Navíc je‰tû probûhl kﬁest ply-

Vodní fotbálek ukázal v‰em zvûdavcÛm mládí v akci. V minulém ãísle jsme uveﬁejnili
upoutávku, a kdo neváhal, mohl se pﬁesvûdãit, Ïe v‰e pﬁesnû zafungovalo. Po dva
dny od 13. 6 do 14. 6. 2008 znûla dynamická hudba námûstím a pﬁedev‰ím mladé
dámy mohly nechat oãi na pohybliv˘ch
a dovedn˘ch mladících, kteﬁí je obãas pokropili spr‰kou z hﬁi‰tû. Bylo se na co dívat.
(red)
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Inzerce

Rozjeďte to s autem od nás!
www.1a-auto.cz

Najdete nás v Brně na ulici Hněvkovského...

Tel.: 775 748 444

Vážení rodiče, chcete zajistit pro svoje dítě
kvalitní a nadstandardní vzdělání s návazností
na gymnaziální studium?
Pak jsme tu pro Vás!

SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
s rozšířenou výukou jazyků při anglické větvi gymnázia
otevírá k 1. 9. 2008 první třídu na ZŠ Pastviny 70.
Kontaktujte nás kdykoliv na tel. čísle 541 214 465 nebo
na nzg@sky.cz. Rádi Vám pomůžeme se všemi formalitami –
jsme tu přece pro Vás! Těšíme se na kontakt s Vámi.
Proč si vybrat zrovna nás?
• Jsme školou rodinného typu
• Nabízíme malé počty dětí ve třídě
Zahájení výuky v 8.55
• Výuka anglického jazyka jako
povinného předmětu již od prvního
ročníku
• Odpolední anglický klub s komunikací
v angličtině 2–3 hod. (denně)
• Druhý jazyk vyučovaný již od 3. ročníku
• Možnost odpolední svačiny
Dále nabízíme ve spolupráci se
ZŠ Pastviny 70:
• Kvalitně vybavenou výtvarnou
a keramickou dílnu
• Výuku plavání ve velkém bazénu přímo
ve škole, sportovní hry
• Výuku bruslení
• Školní kuchyni s prostornou jídelnou

• Školní družinu s mnoha zájmovými
kroužky
• Moderně vybavenou počítačovou
učebnu
• Poradenství školního psychologa
a speciálního pedagoga
• Výukové dopravní hřiště se značkami
a semafory
• Kvalitně vybavenou učebnu hudební
výchovy
• Několik školních hřišť na baseball,
fotbal – betonové, travnaté a
víceúčelové hřiště s umělým povrchem
• Klidné okolí, absolutně bez
automobilového provozu
• Rozsáhlé parkoviště pro rodiče hned
vedle školy
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