červen 2008

Obecní dÛm Hybe‰ova 6 po opravû

Brno-stﬁed opraví mûstské domy
S probíhajícím jarem se probouzí
nejen pﬁíroda, ale i centrum Brna;
lidé míﬁí za nákupy, nûkteﬁí dávají pﬁednost klidn˘m procházkám,
pﬁib˘vá turistÛ, restauraãních
zahrádek a kulturních akcí, které
do centra mûsta a na‰í mûstské ãásti lákají stále více náv‰tûvníkÛ.
V‰em tûm má na‰e historické jádro a pﬁilehlé okolí, je co do zajímav˘ch míst, architektury, památek a budov urãitû co nabídnout.
Najdete-li si pﬁi ãase tráveném
v samotném srdci Brna alespoÀ trochu ãasu a zvednete-li pohled od
kolemjdoucích, v˘kladních skﬁíní
a dlaÏebních kostek smûrem vzhÛ-

Peãovatelská
sluÏba
str. 3 a 4

ru, mÛÏete se alespoÀ na chvíli pﬁenést v ãase prostﬁednictvím domÛ
které míjíte a jejich více, ãi ménû
zdoben˘ch fasád.
ByÈ se historické centrum Brna
a jeho okolí v tomto smûru za
posledních témûﬁ dvacet let zmûnilo a dﬁíve tak oblíbenou ‰edou
vystﬁídaly barvy oku pﬁíjemnûj‰í,
jsou stále domy, které nejsou tou
nejlep‰í vizitkou jejich majitelÛ.
I na‰e mûstská ãást jich má, bohuÏel, pár takov˘ch. ByÈ spravujeme
pouze malé procento z celkového
poãtu domÛ v centrální ãásti Brna,
rozhodli jsme se pﬁispût k tomu,
aby dojem z podoby centra mûsta

Na‰e ‰koly
str. 5, 6 a 7

byl pro jeho náv‰tûvníky zase
o poznání lep‰í.
Rada mûstské ãásti v dubnu
tohoto roku totiÏ schválila zámûr
regenerace uliãních fasád v historickém centru mûsta a pﬁilehl˘ch
ulic a oblastí. Na‰ím cílem je
postupnû fasády nám svûﬁen˘ch
a z velké ãásti památkovû chránûn˘ch domÛ opravit, samozﬁejmû s maximálním ohledem a citliv˘m pﬁístupem k historii daného
domu, zdobn˘m ‰tukov˘m prvkÛm a jeho celkovému charakteru. Tato na‰e snaha samozﬁejmû
neznamená, Ïe budeme zanedbávat jiné, v domech potﬁebné opra-

Îivot je jako
lavina
str. 10

vy. I tûm bude nadále vûnována
pozornost.
V souvislosti s uveden˘m zámûrem nás zajímá, váÏení spoluobãané, i Vá‰ názor. Budeme rádi za
Va‰e postﬁehy, nápady ãi upozornûní na domy, které si dle Vás
zaslouÏí pozornost a pﬁemûnu
z nudného, potrhaného a nev˘razného ‰edého plá‰tû na háv svûÏí, optimistick˘ a sebevûdom˘.
Tedy takov˘, jak˘ by si urãitû pﬁáli i slavní architekti a stavitelé, kteﬁí stáli u zrodu ﬁady brnûnsk˘ch
domÛ.
Mgr. Libor ·Èástka
místostarosta Mâ BS

Kulturní akce
str. 12

Informace úřadu, rady a zastupitelstva
46. zasedání
Rady mûstské ãásti
mûsta Brna,
Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu
dne 23. 04. 2008
od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
RMâ BS projednala novelu obecnû závazné vyhlá‰ky statutárního mûsta Brna ã. 17/2005 o regulaci veﬁejné produkce hudby
v pohostinsk˘ch zaﬁízeních, vãetnû restauraãních zahrádek za
úãelem zabezpeãení místních
záleÏitostí veﬁejného poﬁádku.
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 a schválila
Ïádosti neziskov˘ch organizací
o finanãní neinvestiãní transfer
vãetnû rozpoãtového opatﬁení
ã. 4 na rok 2008.
RMâ BS schválila zámûr regenerace uliãních fasád domÛ svûﬁen˘ch Mâ Brno-stﬁed v lokalitû
historického jádra a pﬁilehl˘ch
ulic a oblastí a uloÏila komisi pro
správu bytov˘ch domÛ v souãinnosti s bytov˘m odborem projednat a pﬁedloÏit RMâ BS návrhy konkrétních bytov˘ch domÛ
k realizaci.
RMâ BS vzala na vûdomí pﬁedloÏen˘ seznam bytov˘ch domÛ
svûﬁen˘ch Mâ BS, v jejichÏ rámci je nutné ãi vhodné provedení
specifikovan˘ch oprav, rekonstrukcí ãi udrÏovacích prací
a schválila v˘‰e uveden˘ seznam
bytov˘ch domÛ se specifikovan˘mi opravami, rekonstrukcemi
ãi údrÏbou jako „Rámcov˘ plán
oprav bytov˘ch domÛ svûﬁen˘ch
Mâ Brno-stﬁed“.
RMâ BS projednala materiál
z pracovního jednání k aktuálním problémÛm TrÏního ﬁádu
a vzala na vûdomí návrh novelizace TrÏního ﬁádu.

10. (mimoﬁádného)
zasedání
Zastupitelstva mûstské ãásti
mûsta Brna,
Brno-stﬁed,
konaného ve stﬁedu
dne 30. 04. 2008
od 16.00 hod.
ve spoleãenském centru
ÚMâ BS,
Dominikánská 2, Brno

mûstskou ãástí Brno-stﬁed na
akce:
1. Rekonstrukce Z· a M· Brno,
nám. 28. ﬁíjna 22.
2. Rekonstrukce Z· a M· Brno,
Kotláﬁská 4 – II. etapa.
3. Rekonstrukce Z· a M· Brno,
Kﬁenová 21.
4. Rekonstrukce Z· Brno, Hroznová.
5. Rekonstrukce Z· Brno, Antonínská 3 - II. etapa.
6. Dostavba Z· Brno, Bakalovo
nábﬁeÏí 8.
7. Rekonstrukce Z· a M· Brno,
Husova 17.

Paní starostka sdûlila pﬁítomn˘m:
„Rezignuji na funkci starostky
mûstské ãásti Brno-stﬁed, a to ke
dni zvolení nového starosty mûstské ãásti Brno-stﬁed“.
ZMâ BS vzalo na vûdomí dopis
primátora statutárního mûsta
Brna ve vûci b˘valého Vojenského areálu Lerchova a udûlené pokuty Ministerstvem obrany
âR a schválilo odpovûì Ministerstvu obrany âR. Doporuãilo
statutárnímu mûstu Brnu vrátit
penalizaãní fakturu ã. 801800044
ze dne 11. 04. 2008 Ministerstvu
obrany, a to na základû skuteãností, uveden˘ch v odpovûdi
Ministerstvu obrany âR ze strany Mûstské ãásti Brno-stﬁed ze
dne 30. 04. 2008 a vést v této vûci
dal‰í jednání.

VáÏení spoluobãané,
v minulém mûsíci jsme byli
svûdky mnoha v˘znamn˘ch kulturních a spoleãensk˘ch akcí. Jsem rád, Ïe
dnes uÏ mÛÏeme mluvit
o tradici jakou je Noc kejklíﬁÛ, Muzejní noc a noci
úchvatn˘ch ohÀostrojÛ.
Musím podûkovat v‰em
úãinkujícím za nás za
v‰echny. Mûsíc kvûten oÏivil v˘znamnû stﬁed Brna
a jsem rád Ïe bez problémÛ. Nápad vystavit umûlecká díla v ulicích pochází od brnûnského sochaﬁe Jaromíra Garguláka
a nabídla nám pestrou
ukázku moderního sochaﬁství ãesk˘ch, slovensk˘ch,
nûmeck˘ch a rakousk˘ch
umûlcÛ.
Mezi lidmi získala oblibu
napﬁíklad socha nazvaná
Svat˘ Kry‰tof s pﬁezdívkou
Golem.
âerven je závûreãn˘m
mûsícem ‰kolního roku,
a proto bych popﬁál ‰kolákÛm hezké vysvûdãení
a rodiãÛm radost z nûj.
Navíc v‰em pﬁeji krásné
léto a pﬁíjemné chvíle
odpoãinku po tak nároãné
akci, jakou „Brno – mûsto
uprostﬁed Evropy“ bezesporu je.
Hezk˘ den pﬁeje
Du‰an Pazdírek,
1. místostarosta Mâ BS

47. zasedání
Rady mûstské ãásti
mûsta Brna,
Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu
dne 07. 05. 2008
od 13.00 hod.
v zasedací místnosti rady
RMâ BS projednala návrh
a doporuãila ZMâ BS iniciovat
u ZMB vydání obecnû závazné
vyhlá‰ky Statutárního mûsta
Brna, kterou v rámci zabezpeãení místních záleÏitostí veﬁejného
poﬁádku budou vymezena místa na veﬁejn˘ch prostranstvích,
na kter˘ch bude zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.
RMâ BS projednala Ïádosti
o finanãní prostﬁedky ze státního rozpoãtu âR na rok 2009
z programu ISPROFIN na rekonstrukce a stavební úpravy objektÛ základních ‰kol, zﬁizovan˘ch
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48. zasedání
Rady mûstské ãásti
mûsta Brna,
Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu
dne 21. 05. 2008
od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
RMâ BS schválila hospodáﬁsk˘
v˘sledek Kulturního a vzdûlávacího stﬁediska „U Tﬁí kohoutÛ“,
pﬁíspûvkové organizace, kter˘ ãiní
207 272,33 Kã a schválila vyuÏití
hospodáﬁského v˘sledku Kulturního a vzdûlávacího stﬁediska
„U Tﬁí kohoutÛ“, pﬁíspûvkové
organizace, Su‰ilova 600/8, 659
99 Brno, Iâ: 00101508, za rok 2007
k pokrytí ztrát z minul˘ch let.
RMâ BS projednala a doporuãila ZMâ BS souhlasit s celoroãním
hospodaﬁením za rok 2007, a to
bez v˘hrad dle komentáﬁe
k v˘sledku hospodaﬁení Mâ
Brno-stﬁed za rok 2007.
RMâ BS schválila zámûr realizace dûtského hﬁi‰tû v lokalitû –
vnitroblok Poﬁíãí – Kﬁídlovická,
Jana Uhra – Úvoz a ve vnitrobloku Botanická ã.o. 5,7“.
RMâ BS souhlasila s návrhem
nov˘ch lokalit pro umístûní dal‰ích podzemních kontejnerov˘ch
stanovi‰È pro separovan˘ odpad
a doporuãila pﬁíslu‰n˘m orgánÛm mûsta zvaÏovat dal‰í lokality vhodné k umístûní uveden˘ch kontejnerÛ v rámci historického jádra mûsta.
RMâ BS zamítla zámûr rekonstrukce OD Centrum, KobliÏná 24 spoãívající v nav˘‰ení
budovy z 8 na 19 pater.

Oprava Husovy ulice
V dubnovém ãísle Zpravodaje jsme
upozornili obãany na pﬁipravující
se generální opravu Husovy ulice.
JelikoÏ je termín a provádûní oprav
a s tím spojen˘ch uzavírek je‰tû
v jednání, nejsme v souãasné dobû
schopni podat pﬁesné a vyãerpávající informace. Doporuãujeme
pravidelné sledování brnûnského
tisku s tím, Ïe situaci mapujeme
a budeme Vás informovat v následujících ãíslech Zpravodaje.

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Bydlení v Domû s peãovatelskou sluÏbou

Nejãastûj‰í dotazy:

Pod názvem byty v „Domech s peãovatelskou sluÏbou“ (dále
DPS) se rozumí byty v domech zvlá‰tního urãení pro bydlení
seniorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch dospûl˘ch obãanÛ. Bydlení
v DPS a peãovatelská sluÏba v nich se poskytuje pﬁedev‰ím osamûle Ïijícím star˘m obãanÛm, tak aby si mohli sami, alespoÀ
v ãásteãné míﬁe, zaji‰Èovat své Ïivotní potﬁeby pﬁi zachování vlastního soukromí. Soustﬁedûn˘m bydlením star˘ch obãanÛ v jednom domû a sv˘m vybavením umoÏÀují DPS poskytovat potﬁebn˘m star˘m obãanÛm peãovatelskou sluÏbu kvalitnû, racionálnû
a v potﬁebném rozsahu.

Kde se v Brnû nacházejí Domy s peãovatelskou sluÏbou?
DPS KosmonautÛ 23, St. Lískovec
DPS Libu‰ina tﬁ. 8, Kohoutovice
DPS Kﬁenová 39, Brno-stﬁed
DPS Arménská 2/4, Bohunice
DPS Souãkova 4/6, Komín
DPS Rotalova 15/19, Husovice
DPS Stará osada 26/32, Îidenice
DPS Poláãkova 1/12, Lí‰eÀ
DPS Bzenecká 19/21, Vinohrady
DPS Kosmákova 38/48, Îidenice
DPS Pta‰ínského 9/11, Královo Pole
DPS Kabátníkova 8, Královo Pole
DPS Vondrákova 7/9, Bystrc
DPS Kartouzská 14 (·tefánikova 63a), Královo Pole
DPS Hybe‰ova 65a, Brno-stﬁed
DPS Pahrbek 13, âernovice
DPS Zderadova 5, Brno-stﬁed
DPS Pompova 1, Komárov
DPS Kamechy, Bystrc
DPS PurkyÀova, Královo Pole

Kdo je oprávnûn v této vûci jednat (podat Ïádost apod.)
Îádost o pﬁidûlení bytu v DPS do nájmu mÛÏe podat obãan
zpÛsobil˘ k právním úkonÛm, kter˘:
• je poÏivatelem plného invalidního dÛchodu a jeho zdravotní
stav a sociální pomûry odÛvodÀují potﬁebu peãovatelské sluÏby
• dosáhl vûku rozhodného pro pﬁiznání starobního dÛchodu
a lze u nûho dÛvodnû pﬁedpokládat, Ïe bude potﬁebovat peãovatelskou sluÏbu pro postupné ub˘vání sobûstaãnosti
• kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony peãovatelské
sluÏby, které mu v jeho dosavadním bytû niÏ‰í kategorie byly
poskytovány (napﬁ. doná‰ka uhlí, zatápûní apod.).
Jaké jsou podmínky a postup pro ﬁe‰ení Ïivotní situace
Obãan, kter˘ má zájem o pﬁidûlení bytu v DPS a má trvalé bydli‰tû na území Mâ Brno-stﬁed, se dostaví na Odbor sociální
a zdravotní, Mûnínská 4 (úﬁední dny: pondûlí, stﬁeda 8.00–17.00
hod.), kde mu bude poskytnut formuláﬁ Ïádosti o byt zvlá‰tního
urãení – byt v domû s peãovatelskou sluÏbou a potﬁebné informace. Sociální pracovnice následnû provede ‰etﬁení v bytû dle
dohody se Ïadatelem. Zápis z tohoto ‰etﬁení bude tvoﬁit pﬁílohu
Ïádosti. Îádost bude postoupena Magistrátu mûsta Brna, Odbor
dispozic s majetkem, Malinovského nám. 3, Brno, kter˘ ve vûci
rozhodne.
Jaké jsou lhÛty pro vyﬁízení
LhÛta pro zaevidování Ïádosti je bezodkladnû, k vyﬁízení
Ïádosti není lhÛta Ïádná a závisí na poãtu voln˘ch bytÛ.
Jaké dal‰í ãinnosti jsou po Ïadateli poÏadovány
UmoÏnit sociální pracovnici OSZ ÚMâ Brno-stﬁed dle dohody
provést ‰etﬁení v domácnosti.

Jaká je ãekací doba na pﬁidûlení bytu v DPS?
Cca 4–5 let od podání Ïádosti o byt.
Dal‰í informace
ÚMâ Brno-stﬁed Ïádost pouze doporuãuje, rozhoduje Magistrát
mûsta Brna, Odbor dispozic s majetkem. Komise bydlení Rady
mûsta Brna schvaluje poﬁadník ÏadatelÛ.
Kontaktní osoba
Eva ·obková, Odbor sociální a zdravotní ÚMâ Brno-stﬁed,
Mûnínská 4, dveﬁe ã. 108, 601 92 Brno, tel.: 542 526 210

Informace poskytl:
Odbor sociální a zdravotní ÚMâ Brno-stﬁed

3

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Poslání peãovatelské sluÏby
Peãovatelská sluÏba ÚMâ Brno-stﬁed je zaﬁízení, které prostﬁednictvím sv˘ch sluÏeb
pomáhá seniorÛm a obãanÛm se zdravotním postiÏením setrvávat ve sv˘ch domovech, umoÏÀuje zachovat si v maximální
míﬁe svÛj dosavadní zpÛsob Ïivota, zv˘‰it
jeho kvalitu a sobûstaãnost, nepﬁetrhávat
vazby na své blízké a pﬁíbuzné.
Cíl
Cílem peãovatelské sluÏby ÚMâ Brno-stﬁed
je poskytovat kvalitní sluÏby v souladu s principy, které si peãovatelské sluÏba stanovila
tak, aby bylo naplnûno její poslání:
• poskytovat podporu klientÛ peãovatelské
sluÏby v zájmu
 udrÏení zachovan˘ch dovedností
a schopností v rámci sebeobsluhy
 udrÏení zachovan˘ch dovedností v rámci zaji‰tûní chodu vlastní domácnosti
• poskytovat podporu klientÛ peãovatelské
sluÏby pﬁi
 obstarávání osobních záleÏitostí
 uplatÀování jejich práv a zájmÛ
 poskytování základního sociálního poradenství

• poskytovat podporu klientÛ peãovatelské
sluÏby v
 udrÏení sociálních kontaktÛ
 zaãlenûní se do spoleãnosti
• podporovat aktivitu a iniciativu klienta
v ﬁe‰ení jeho nepﬁíznivé situace
Cílová skupina
Peãovatelská sluÏba poskytuje své sluÏby:
• seniorÛm
• obãanÛm, kter˘m byl pﬁiznán invalidní
nebo ãásteãnû invalidní dÛchod
• obãanÛm se zdravotním postiÏením
• obãanÛm se sníÏenou mobilitou
• obãanÛm, kteﬁí potﬁebují v prÛbûhu své
rekonvalescence pomoc dal‰í osoby
k zaji‰tûní sv˘ch potﬁeb
• rodinám s trojãaty a vícerãaty do vûku
3 let
Peãovatelská sluÏba neposkytuje své sluÏby:
• obãanÛm s infekãním ãi pﬁenosn˘m onemocnûním
• obãanÛm v karanténû
• obãanÛm závisl˘m na návykov˘ch látkách
a v akutní fázi intoxikace

• v akutním stádiu psychického onemocnûní
• obãanÛm vyÏadujícím 24 hodinovou
péãi
Principy poskytování sluÏeb
Peãovatelská sluÏba je poskytována:
• bez ohledu na barvu pleti, politickou pﬁíslu‰nost, náboÏenské vyznání a sexuální
orientaci
• s respektem ke zdravotnímu postiÏení
klienta
• zachovává a chrání dÛstojnost klienta
• zachovává právo na ãest a dobré jméno
klienta
• zachovává nestrannost k rodinn˘m vztahÛm klienta
• respektuje klientovy nároky a pﬁání, t˘kající se vlastního sociálního prostﬁedí a jeho
potﬁeb.
Peãovatelská sluÏba je poskytována
t˘mem profesionálních pracovníkÛ, vybaven˘ch dovednostmi a znalostmi potﬁebn˘mi pro poskytování kvalitních sluÏeb.

Krizová linka Aktualizace Zásad pro rok 2008
Spoleãnost pro sociální rehabilitaci obãanÛ se zdravotním
postiÏením zﬁídila telefonickou
krizovou linku pro zdravotnû
postiÏené dûti a mládeÏ. Potﬁebuje‰ pomoc? Neví‰ si rady? Posmívají se Ti?
Volejte na bezplatnou linku

800 246 642
Rodiãe postiÏen˘ch dûtí: Narodilo se Vám postiÏené dítû? Nevíte si rady? Potﬁebujete se poradit? Nevíte na jakou dávku máte
nárok? Potﬁebujete vhodnou
kompenzaãní pomÛcku? Potﬁebujete osobní asistenci?
Vedoucí projektu telefonické
krizové linky: Iveta Pe‰ková, souãasná kapacita: 40 hovorÛ/den.
Obãanské sdruÏení Praha 5 - StodÛlky, Kodymova 2526, PSâ:
158 00, IâO: 43005853, email:
prosaz@prosaz.cz, tel./fax:
251 61 44 69, www.prosaz.cz

Ïádosti mûstské ãásti ãerpat
finanãní prostﬁedky na v˘stavbu
nov˘ch nájemních domÛ budovan˘ch do vlastnictví mûsta Brna,
stejnû tak i na financování projektÛ.
Rada mûsta Brna následnû rozhodne, kdo se v pﬁípadû schválení akce stane investorem, zda
mûsto, nebo mûstská ãást.
Zlep‰ení podmínek rozvoje
mûsta nastává i v nav˘‰ení limitu max. nákladÛ na 1m2 podlahové plochy bytu pﬁi v˘stavbû
nov˘ch nájemních obecních
domÛ budovan˘ch do vlastnictví mûsta Brna formou DomÛ pro
seniory z úrovnû jednotliv˘ch
mûstsk˘ch ãástí, z ãástky 27 000
na 30 000 Kã.

Zastupitelstvo mûsta Brna schválilo dne 4. 3. 2008 aktualizaci
„Zásad pro zapojení finanãních
prostﬁedkÛ Fondu bytové v˘stavby do rozpoãtu mûsta“ (dále jen
Zásad). Novû zaﬁazen˘ bod 5.1.2
Zásad umoÏÀuje financovat
komplexní rekonstrukce obecních bytov˘ch domÛ provádûné
pﬁi celkovém vyklizení objektÛ
z úrovnû Magistrátu mûsta Brna
i z úrovnû mûstsk˘ch ãástí. Pozitivní zmûnou je i zv˘‰ení limitu
max. nákladÛ na 1m2 podlahové
plochy bytu pﬁi v˘stavbû jednotliv˘ch nájemních obecních bytÛ
a domÛ budovan˘ch do vlastnictví mûsta Brna z úrovnû jednotliv˘ch mûstsk˘ch ãástí, z ãástky 26 000 Kã na 29 000 Kã,
a také zv˘‰ení pﬁíspûvku na
v˘stavbu nov˘ch bytÛ z úrovnû
mûstsk˘ch ãástí z ãástky 200
tis. Kã na bytovou jednotku na
ãástku 300 tis. korun.
Novû zaﬁazen˘ bod 5.2.3 oproti minulosti zaji‰Èuje na základû

Dal‰í podrobnûj‰í informace
najdete na webu mûsta Brna –
www.brno.cz.
Schválená aktualizace se t˘ká
Ïádostí podávan˘ch v nejbliÏ‰ím
termínu, tj. 15. 7. 2008. (red)
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SoutûÏ
„Stejná ‰ance
- zamûstnavatel roku 2008“
zná jiÏ své regionální vítûze
Jihomoravsk˘ kraj uÏ zná své
vítûze Stejné ‰ance, kteﬁí
postoupí do národního kola
konaného v kvûtnu v Praze.
Diplom za regionální vítûzství pﬁevzali Honeywell Brno,
McDonald’s - Restaurace Morávka a Jarkuli‰ s. r. o. (licenãní
provozovatel McDonald’s).
„Firmy byly ohodnoceny
hlavnû za trvalé pﬁíleÏitosti na
otevﬁeném trhu práce pro lidi
se zdravotním a sociálním znev˘hodnûním a za trpûlivost,
ochotu a vstﬁícnost stál˘ch pracovníkÛ pﬁi adaptaci zamûstnancÛ v novém pracovním prostﬁedí“, upﬁesnila Adéla Kosourová z o. s. AGAPO.
(red)

Stalo se v městské části

Kostelní vûÏe ve stﬁedu mûsta
Betlémsk˘ kostel na Pellicovû ulici
Na na‰í pouti po Husovû ulici by ãlovûk bez prÛvodce a dobr˘ch informací pﬁe‰el Betlémsk˘
kostel bez pov‰imnutí. Kostelní vûÏ je spí‰e vûÏiãkou a BrÀané ji znají z pohledu schodÛ vedoucích z Pekaﬁské ulice. Nenápadná stavba, která je vklínûna mezi stromy a obytné stavby je
viditelná pouze z hradeb ·pilberka a ulice Leitnerové. Vekovní i vniﬁní provedení kaple je jako
vût‰ina evangelick˘ch staveb vedena jednoduchou, úãelnou a vzdu‰nou linkou. O Betlémské kapli toto tvrzení platí dvojnásobnû. Zdálo
by se, Ïe kaple není niãím v˘jimeãná. Opak je
pravdou. Pﬁed 113 lety se právû zde zaãalo kázat
v˘hradnû ãesky.
âe‰tí evangelíci zpoãátku chodili do âerveného kostela, ale brzy se osamostatnili a pod
vedením faráﬁe Václava Pokorného se poãal
stavût Betlémsk˘ kostel na ulici Pellicovû v historizujícím slohu s pﬁevládajícími prvky renesance reprezentující ãeskobratrskou církev
evangelickou. Stavba byla zahájena v roce 1894

na Spielberggasse tedy ulici ·pilberské (nyní
Pellicovû) a zhruba po jednom roce byla dokonãena. Slavnostnû byl kostel otevﬁen 23. 5. 1895.
Betlémsk˘ kostel byl postaven na místû „slavné“ zahradní restaurace zvané „Mal˘ Prater“ na
jiÏním svahu ·pilberka. Parcela byla koupena
za v˘hodnou cenu. Chrám by financován pﬁedev‰ím z finanãních darÛ a sbírek. Na stavbû
pracoval architekt G. Alberem. V˘nosem vrchní církevní rady z 26. 1. 1906 byla kazatelská
stanice v Brnû prohlá‰ena samostatn˘m sborem reformované církve, jejímÏ prvním faráﬁem byl zvolen Václav Pokorn˘. Zajímavostí je,
Ïe tento kostel byl prvním kostelem v Brnû,
kde se kázalo v˘hradnû ãesky. Otevﬁení kostela se uskuteãnilo 23. kvûtna 1895 za úãasti
cca 5000 vûﬁících. I dnes tu pÛsobí âeskobratrská církev evangelická sbor Brno I. V kostele probíhají pravidelná kázání kaÏdou nedûli
v 8.30 a v 10.00. V˘jimku tvoﬁí jen období prázdnin, kdy se kázání koná pouze v prostorách
âerveného kostela.

Naše školy

DeváÈáci z Bakalky si i uãení umûjí uÏít
Dne 27. 3. 2008, kdy hodiny ukazovaly 14.30,
se se‰li v‰ichni deváÈáci z Bakalky na hlavním vlakovém nádraÏí. Brzy dorazila nenahraditelná souãást na‰í v˘pravy – paní uãitelky, jeli jsme totiÏ na pﬁedpﬁijímaãkov˘
víkend, kde se budeme jen uãit a uãit.
Vlakem a autobusem jsme dorazili do Valãe u Hrotovic. V‰ichni jsme se vybatolili a ‰li
jsme se seznámit s prostﬁedím. Poté jsme si
vybalili se‰ity, tuÏky a r˘sovací potﬁeby, rozdûlili jsme se do desetiãlenn˘ch skupin a vrhli jsme se do prvních hodin na‰í pﬁedpﬁijímaãkové pﬁípravy. Abychom se stále neuãili a mûli také trochu uvolnûní a zábavy, tak
jsme hráli hru na tajného kamaráda. Dal‰í
dny nemohlo následovat nic jiného neÏ je
uãení, protoÏe jsme v‰ichni chtûli b˘t stoprocentnû pﬁipraveni a následnû úspû‰ní.
Následovaly dal‰í hodiny dﬁiny, ale zaslouÏená odmûna byla veãeﬁe pﬁipravovaná na‰imi adoptivními víkendov˘mi matkami, které se o nás staraly opravdu jako o vlastní. Na
závûr dne byla noãní procházka po krásné
Valãi nebo speciální pﬁedná‰ky o logice,
náboÏenství, dûjepise a hudbû. Po dlouhém
dni na nás padla únava, a tak jsme se odebrali do na‰ich milovan˘ch spacákÛ a hned
jsme usnuli. Sobota a nedûle probíhaly ve

…tak jsme si vybalili se‰ity, tuÏky a r˘sovací potﬁeby
stejném reÏimu jako páteãní den. Myslím, Ïe
jsme byli v‰ichni obohaceni o drahocenné
vûdomosti a 93 % z nás úspû‰nû sloÏilo pﬁijímací zkou‰ky na – vût‰inou, prestiÏní – gymnázia a stﬁední ‰koly uÏ v prvním kole.
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A proto jsme v‰ichni toho názoru, Ïe toto
soustﬁedûní nebylo vÛbec zbyteãné, ba naopak. UÏ víme, Ïe uãení není jen nutnost,
ale i hra a zábava.
V. ·romová a J. Doubrava

Naše školy

Náv‰tûva z polské Poznanû
V polovinû dubna pﬁijela do Brna delegace
z partnerského mûsta Poznanû. Na‰e ‰kola
s povdûkem pﬁijala iniciativu Knihovny Jiﬁího Mahena a zúãastnili jsme se nûkolika akcí
spojen˘ch s náv‰tûvou ÏákÛ a uãitelÛ poznaÀské ‰koly ¸ejery. Îáci tﬁídy 8. A absolvovali
ve ãtvrtek 17. dubna 2008 zajímavou soutûÏ
„Za brnûnsk˘m drakem“, která se odehrávala v samotném centru metropole. âeské
a polské dûti se rozdûlily do smí‰en˘ch skupin a postupnû spolu pro‰ly stanovi‰tû
u v˘znamn˘ch památek mûsta. V prÛbûhu
soutûÏe poznaly brnûnské povûsti, navzájem
se seznámily a poãáteãní nervozita vzala brzy
za své. Dorozumívání probíhalo v angliãtinû, pol‰tinû a ãe‰tinû. V‰ichni soutûÏ úspû‰nû dokonãili a odnesli si drobnou památku
na Brno. âtvrteãní program pokraãoval divadelním pﬁestavením polské ‰koly v Sále Bﬁetislava Bakaly za úãasti tﬁíd 8. A a 6. A. Programu dominovala hra Má‰ právo na svá práva, ve které polské dûti poutavû poukázaly
na svoje práva a jejich vnímání. Bûhem veãera také vystoupili zástupci zúãastnûn˘ch mûst
a institucí s pozdravy. Po besedû dospûl˘ch

o dûtsk˘ch právech odváÏnû pﬁedvedli Ïáci
osmé tﬁídy dramatické ztvárnûní svého chápání války a jejich snaha byla odmûnûna
potleskem v‰ech pﬁihlíÏejících. Na pﬁípravû
ukázky se podílely posluchaãky pedagogické fakulty v rámci hodin dramatické v˘chovy. âesko-polské setkání vyvrcholilo páteãní náv‰tûvou Základní ‰koly Hroznová. Delegace byla uvítána panem ﬁeditelem a následovala krátká prohlídka ‰koly. Jako hlavní
bod programu jsme pﬁichystali vystoupení 4.
a 5. tﬁíd v anglickém jazyce. Pﬁedstavení se
zájmem sledovali Ïáci z divadelní ‰koly ¸ejery spolu se sv˘mi nov˘mi kamarády z 8. A.
Po krátkém obãerstvení jsme se museli rozlouãit a popﬁát ‰Èastnou cestu domÛ.
Uplynulé dny se nesly ve znamení potkání lidí, kteﬁí se zpoãátku neznali. Pouhé dva
dny ukázaly, Ïe dûti dokáÏí navazovat nová
pﬁátelství, bezprostﬁednû komunikovat, pﬁedvést svÛj um a pﬁedev‰ím vzornû reprezentovat nejen ‰kolu, ale celé mûsto Brno. Jsme
plni pﬁíjemn˘ch záÏitkÛ.
Mgr. Ludûk Balcaﬁík,
Základní ‰kola Brno, Hroznová 1

SoutûÏ
o nejlep‰í maturitní tablo roku 2008
V nedûli 11. kvûtna v 19.00 v pasáÏi Galerie
VaÀkovka probûhlo slavnostní vyhlá‰ení soutûÏe o nejlep‰í maturitní tablo roku 2008. Galerie VaÀkovka oslovila 300 maturitních tﬁíd
a obdrÏela pﬁes 50 návrhÛ tabel, ze kter˘ch
odborná porota vybrala 13 finalistÛ. Maturanti
bûhem jedné noci zrealizovali své v˘tvory
v pasáÏi Galerie VaÀkovka a vytvoﬁili tak unikátní v˘stavku plnou originálních nápadÛ. AÏ
do nedûle si náv‰tûvníci Galerie VaÀkovka mohli prohlédnout 13 nejlep‰ích trojrozmûrn˘ch
maturitních tabel, která se vzná‰ela, pohybovala a dokonce i mluvila. Na prvním místû pﬁistálo tablo s podtitulem Vûzni tﬁídy 6·6 Klasic-

kého a ‰panûlského gymnázia v Brnû Maturanti ve vûzeÀském obleãení. Na druhém místû se umístila tﬁída 4.O ze S· umûleckoprÛmyslové textilní v Brnû a její tablo ve tvaru cirkusové manéÏe. Na tﬁetím místû skonãilo tablo
tﬁídy IT4 z Integrované stﬁední ‰koly na ulici
Olomoucká v Brnû, obor informaãní technologie – aplikace osobních poãítaãÛ, jejíÏ tablo
vyuÏívalo vysouvání CD nosiãÛ z mechanik
s podobiznami maturantÛ. Hlasování se zúãastnilo pﬁes 15.000 BrÀanÛ. Po ukonãení hlasování automat vylosoval deset úãastníkÛ hlasování, kteﬁí od Galerie VaÀkovka dostali pﬁehrávaã iPod.

Templáﬁské sklepy âejkovice odkr˘vají historii.
Na tiskové konferenci 22. 5. 2008 v Paláci ‰lechtiãen v Brnû mûla moÏnost poprvé laická
veﬁejnost prohlédnout si druh˘ exempláﬁ v âeské republice knihy Processus contra Templarios („Proces proti templáﬁÛm“) z vatikánského tajného archivu. Morava se tedy mÛÏe
py‰nit touto mimoﬁádnou knihou, která obsahuje první ãást – faksimile záznamÛ, poﬁízen˘ch bûhem v˘slechÛ templáﬁsk˘ch rytíﬁÛ v letech 1308-1311 a v druhé ãásti stejné dokumenty doplnûné o kritickou edici s poznámkov˘m aparátem. Kromû záznamÛ z procesu
obsahuje kniha také asi nejzajímavûj‰í listinu z celé kolekce, tzv. Chinonsk˘ pergamen
z r. 1308, o jehoÏ existenci se je‰tû donedávna nevûdûlo. „Pátek tﬁináctého – ne‰Èastn˘ den
(red)
je spojován právû s ¤ádem templáﬁsk˘ch rytíﬁÛ.“
www.templari.cz
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Z· Pastviny
Na Základní ‰kole Brno, Pastviny 70 v Komínû se pro pﬁí‰tí ‰kolní rok (2008/09) podaﬁilo zrealizovat otevﬁení tﬁídy s alternativní
v˘ukou podle pedagogiky Montessori pro
Ïáky prvního a druhého roãníku (souãasnû). Vzhledem k tomu, Ïe v mûstû Brnû je
doposud pouze jedna státní ‰kola, kde tato
alternativní v˘uka probíhá, povaÏuji její
otevﬁení v na‰em regionu za úspûch. Vzdûlání bude samozﬁejmû bezplatné, Ïáci
budou vyuÏívat v‰echny nabídky a moÏnosti základní ‰koly.
S v˘ukou ‰kolákÛ podle Montessori pedagogiky se mÛÏete seznámit kaÏdou stﬁedu
15–16.30 v Montessori Centru, Pastviny 70
(levá ãást Z·). Pokud máte zájem o v˘uku
v novû zﬁízené tﬁídû (zejména z ﬁad budoucích druhákÛ), kontaktujte prosím vedení
základní ‰koly v Komínû.
Mgr. Jarmila Líãeníková
ﬁeditelka ‰koly, 541 223 119

Galerie VaÀkovka
slavila Den dûtí
se Sluníãkem a Mateﬁídou‰kou
V nedûli 1. ãervna patﬁila pasáÏ Galerie VaÀkovka po cel˘ den dûtem.
S ãasopisy Sluníãko a Mateﬁídou‰ka oslavily dûti soutûÏemi (malování, modelování)
svÛj Den a zároveÀ se rozlouãily s kamarády z Ply‰ového království. âeská televize
a âesk˘ rozhlas Brno pﬁispûl k zábavû brnûnská verze talk show Sama doma a soutûÏ Hlasy a tváﬁe âeského rozhlasu. Na pódiu
se objevili v˘tvarník Adolf Dudek, ilustrátor kníÏky Evy Mikolá‰kové Rok s Janiãkou,
skupina Magic Free Group a dal‰í. SoutûÏ
pro dvacet nejlep‰ích konãila darem – nádhern˘m ply‰ov˘m zvíﬁátkem.
(red)

Rezekvítek
Letní pﬁímûstsk˘ tábor: Obãanské sdruÏení
Rezekvítek nabízí poslední místa na pﬁímûstském táboﬁe 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,- 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.

Naše školy

Pern˘ t˘den na Husovce
Devatenáct˘ t˘den leto‰ního kalendáﬁního
roku jsme se na Husovce rozhodnû nenudili. Pern˘ t˘den zaãal hned v pondûlí. Na semináﬁ „Globální dimenze ve v˘uce“, kter˘ na
na‰í ‰kole uspoﬁádaly spojené síly Magistrátu mûsta Brna a Leeds City Council, se se‰lo
na 40 zástupcÛ ‰kol z Brnûnska a anglického Yorkshiru. Po úvodním slovû Martina Jelínka, vedoucího odboru ‰kolství Magistrátu
mûsta Brna, následovalo vystoupení Jenny
Hill, koordinátorky zahraniãních vztahÛ vzdûlávacích institucí mûsta Leeds. V odpoledním programu mohly zúãastnûné brnûnské
‰koly navázat partnerské vztahy s obdobnû
orientovan˘mi ‰kolami ve Velké Británii. Na‰í
‰kole se podaﬁilo dohodnout spolupráci
s Alletorn Primary School i téma prvního projektu: „Being A Child“. Îáci se uÏ tû‰í na to,
aÏ zjistí, jak dûtství vnímají jejich angliãtí vrstevníci. Popravdû, tû‰í se i mnozí uãitelé…
Následující den na‰i ‰kolu zcela ovládli
pﬁíznivci daltonského vzdûlávání. Husovka
totiÏ hostila jiÏ XII. mezinárodní daltonskou
konferenci. V prÛbûhu dopoledne se k tématu konference „AÈ Ïije uãitel“ vyslovili odborníci z Austrálie, Holandska, Velké Británie
a Maìarska. Poobûdov˘ program zahájil hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek
certifikací 8 základních ‰kol titulem „âeská

daltonská ‰kola“. Mezi tûmito ‰kolami Husova nebyla, neboÈ se jí o deset minut dﬁíve
dostalo jiného ocenûní: spolu s dal‰ími dvûmi brnûnsk˘mi pilotními daltonsk˘mi ‰kolami Z· Chalabalova a Z· Kﬁídlovická obdrÏela z rukou prezidenta organizace Dalton
International Roela Roehnera certifikát „Mezinárodní daltonská ‰kola“. Po certifikaci si
úãastníci konference mohli vybrat z pestré
palety semináﬁÛ a workshopÛ.
Ve stﬁedu dopoledne se na první stupeÀ
na‰í ‰koly vydaly v doprovodu Jenny Hill
i Carolyn Williams, ﬁeditelka jedné z kolejí
prestiÏní Acham School v Sydney, a Hellen
Stott, ﬁeditelka na‰í nové partnerské ‰koly.
Skupinu doplnily Joyce Wierda a Ildefon Winter z holandsk˘ch daltonsk˘ch ‰kol. V‰echny náv‰tûvnice shodnû ocenily pﬁedev‰ím
vysokou kvalitu prací ÏákÛ prvního stupnû,
které zdobí chodby i tﬁídy ‰koly. Inu, na‰e
dûti umí…
Páteãní program se na na‰í ‰kole nesl ve
znamení dûtí, pro které uãitelé uspoﬁádali
zábavné dopoledne plné soutûÏí a her. Místem sportovních i nesportovních klání byla
‰kolní tûlocviãna se super-dlouh˘m utkáním
v napﬁ. ruské vybíjené, park ·pilberk s pétanque a mûstské láznû na Ra‰ínovû ulici s moÏností aktivní relaxace v bazénu.

Zlat˘m hﬁebem t˘denního programu na
Husovce byly sobotní oslavy 125. v˘roãí otevﬁení ‰kolní budovy. V dopoledním a odpoledním programu otevﬁela ‰kola své dveﬁe
zájemcÛm z ﬁad veﬁejnosti, kteﬁí si mohli individuálnû nebo v doprovodu souãasn˘ch uãitelÛ prohlédnout ‰kolní budovu. V rámci programu mohli nav‰tívit novou ‰kolní galerii
„Sklep“, keramickou dílnu, v uãebnách zhlédnout prezentaci o historii ‰koly, vyzkou‰et si
práci s interaktivní tabulí, pﬁipomenout si doby
minulé v˘stavkou star˘ch uãebnic nebo si zalistovat ‰kolními kronikami. V mezipatﬁe byla
pro zájemce pﬁipravena v˘stava ãernobíl˘ch
i barevn˘ch fotografií z archivu ‰koly. Jako
bonus si mohl kaÏd˘ náv‰tûvník odnést vzpomínkov˘ almanach vydan˘ u pﬁíleÏitosti oslav
otevﬁení ‰kolní budovy. Mezi hosty Dne otevﬁen˘ch dveﬁí samozﬁejmû nesmûli chybût ani
kolegové ze spﬁátelen˘ch holandsk˘ch ‰kol.
Oslavy vyvrcholily podveãerním pﬁátelsk˘m
posezením souãasn˘ch pedagogÛ se sv˘mi
b˘val˘mi kolegy. A probíralo se mnohé…
T˘den skonãil. Nebylo toho málo, nebylo
to jednoduché, ale rozhodnû to stálo za to.
KoneckoncÛ, oslavit 125. v˘roãí vzniku ‰koly tolika rÛzn˘mi akcemi s tolika prestiÏními
a mil˘mi hosty se nepo‰tûstí kaÏdé ‰kole.
Nebo myslíte, Ïe ano?

Den Zemû na Základní ‰kole námûstí Míru

9. A – anketa mezi obãany Brna
Na‰e ‰kola se v tomto ‰kolním roce zapojila do mezinárodního programu Eko‰kola,
v rámci kterého se Ïáci uãí o environmentálních tématech a zároveÀ sami usilují o minimalizaci a tﬁídûní odpadÛ, úspory energie ãi

vody a zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí ‰koly a jejího okolí.
K oslavû Dne Zemû (22.
duben) si kaÏdá tﬁída pﬁipravila
svÛj program.
První tﬁídy se vûnovaly sázení
okrasn˘ch rostlin na ‰kolní zahradû, druhá a tﬁetí tﬁídy se vydaly
na ekologickou vycházku do
okolí ‰koly, kde pozorovaly pﬁírodu a chování lidí v ní. Po návratu dûti zpracovaly své poznatky
rÛzn˘mi v˘tvarn˘mi technikami.
Sedmá a osmá tﬁída se vûnovaly sbûru odpadkÛ na Kraví hoﬁe
a ve Wilsonovû lese a páÈáci a ‰esÈáci se vydali aÏ do Moravského
krasu, kde uklízeli nauãnou stezku „Údolí ﬁíãky“.
Zajímav˘ program si pﬁipravili deváÈáci.
Uspoﬁádali anketu mezi obãany Brna o jejich
ekologickém chování. Celkem 65 úãastníkÛ
ankety, rÛzného vûku i povolání, odpovída-
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lo na 12 otázek (napﬁ. Tﬁídíte odpad?, Jak ãasto si napustíte vanu?, Jak se dopravujete do
zamûstnání? apod.). V˘sledky ankety dûti
zpracovaly v hodinû informatiky a vytvoﬁily
grafy v programu Excel, které vyvûsily na
‰kolní nástûnce.
V‰echny tyto ãinnosti, kter˘m se dûti na
Den Zemû vûnovaly, je bavily, a navíc pomohly upevnit vztah dûtí k Ïivotnímu prostﬁedí
a uvûdomit si svou zodpovûdnost za nûj.
Ivana Bene‰ová
Z· Brno, nám. Míru 3

Pﬁíklad v˘sledkÛ ankety:
Víte, kter˘ den je dnes?
Ano 16
Víte, proã se Den zemû slaví Ano 37
Baterie dáváte zpût do prodejny
nebo Ekodvora?
Ano 25
Vracíte nepouÏité léky do lékárny?
Ano 25
PouÏíváte bezfosfátové prá‰ky?
Ano 27

Ne 40
Ne 28
Ne 40
Ne 40
Ne 38
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•
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•

Diskuze na téma:

„Úrazová nemocnice
+ reforma dravotnictví“

•

s Prof. M. Janečkem kandidátem na
senátora JUDr. J. Tejcem poslancem
Parlamentu ČR.
Hosté: primátor R. Onderka, M. Hašek
Čtvrtek 30. 6. 2008 v 18.00 hod.
Kde: Velký sál MČ Brno-střed,
Dominikánská 2, Brno

•
•

od 100 000 Kč
až do 80 % hodnoty RD, OV
až na 30 let
příjmy možno doložit
či prohlásit
úvěr účelový i neúčelový
žadatelé mohou mít záznamy
v registrech dlužníků
možnost konsolidace
nevýhodných půjček a úvěrů
RPSN od 8 %
vyplacení exekucí
na nemovitost

Tel.: 739 376 651

Společnost GLOBAL CREDIT zajistí
promoce, svatby, smuteční hostiny, školení.
Zajišťujeme i obědy pro důchodce, vývozy
do firem, celodenní zdravou stravu
při odtučňovací dietě.
Info: 777 611 883, 608 711 883

Každou neděli nabízíme na
hotelu Myslivna obědový
Brunch. Nabídka: předkrmy,
polévky, hlavní jídla, saláty,
deserty, to vše za akční
cenu 199,− Kč na osobu, pro
děti za 150,− Kč! Od 1. 6.
v čase mezi 11.00–14.00 na
terase vás rádi přivítáme.
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SIMPLY CLEVER

Na cestě k novému vozu vás už
nic nezastaví: ŠkodaFabia teď
jen za 3 500 Kč měsíčně včetně
kompletního pojištění

JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM

Stačí využít výhodné financování od
ŠkoFINu a můžete mít nový vůz třeba
hned. A pokud jde o základní výbavu, ta
obsahuje mimo jiné ABS, airbagy řidiče
i spolujezdce, boční airbagy vpředu nebo
posilovač řízení. Vůz má navíc největší
vnitřní prostor ve své třídě. Ale pozor, tato
nabídka platí jen do konce června.
Navštivte nás proto co nejdříve, těšíme
se na vás.
Cena vozu 249 900 Kč, délka leasingu 5 let,
zůstatková hodnota 50 000 Kč, RPSN 2,35 %, výše
splátek je garantována po celou dobu financování

Kombinovaná spotøeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

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

KYMCO, YUKI
KEEWAY
VÝHODNÝ PRODEJ NA SPLÁTKY, ZÁRUKA, SERVIS
SUMOTO Brno, Cacovická 8, Brno-Husovice
Tel: 545 211 913, 603 747 214, sumoto@volny.cz

/2)%.4,.¦:"/i¦
/$¥69!$/0,«+9
34±¦"2.¢e0%2+9
")i54%2)%
+5±#+¢0/4±%"9
/2)%.4,.¦."94%+
"94/6¢$/0,«+9
(5$%".¦.342/*%

Strojírenská firma přijme

uklízečku
na úklid kancelářských a provozních prostor.
Práce je na plný úvazek.
Požadujeme:
samostatnost, spolehlivost a pečlivost.

WWWSUNNYARTCZ

Prodej skútrů
a motocyklů

www.sumotobrno.cz

KONEC ČEKÁNÍ V KOLONÁCH

"2./
0EKAÑSKºo&RANTIsKºNSKº

Informace na adrese firmy Brno, Bohunická 1
Telefon: 543 420 225 nebo 737 288 485.
e−mail: exmont@exmont.cz
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Rozhovor s osobností

Îivot je jako lavina, která se utrhne a bûÏí.
Tak bleskovû probûhl i mÛj rozhovor s docentem Jiﬁím Eli‰kou
Setkání s docentem Jiﬁím
Eli‰kou by se dalo popsat
jako stﬁetnutí dvou vodních hladin – klidné
a bouﬁlivé. Ve tváﬁi úsmûv,
pozorné oãi a slova jdou
pﬁesnû za sebou – rychle – mluva velmi v˘stiÏná. Uãitel. Malá nadbyteãnost nutí k pﬁem˘‰lení nad kaÏd˘m vyﬁãen˘m slovem. Dûkuji
náhodû, osudu i ‰tûstûnû, Ïe jsem se mohl setkat, zaãít spolupracovat a poznávat tak zajímavého ãlovûka, jímÏ pan docent bezesporu je.

Va‰e internetové stránky www.jirieliska.cz jsou
komplexnû celá Va‰e osobnost, nebo byste
k nim mohl nûco dodat?
Dokonce musím. Stránku dost ãasto aktualizuji,
protoÏe jsou v ní také studijní materiály (v PDF formátu) pro mé studenty, které se t˘kají oboru grafick˘ design. Moje prezentace na webu je snadno
dostupná, takÏe ﬁe‰í otázku pﬁenosu informací takﬁka bezproblémovû.
To je technika. Co Va‰e umûlecká dráha?
Vyjadﬁujete se pﬁedev‰ím kresbou.
Kresba je pro mû poﬁád základní disciplínou kterékoliv v˘tvarné specializace. V mém pﬁípadû je
zároveÀ finálním dílem. Kdo kresbu neovládá, musí
hledat jiné formy sebevyjádﬁení, ale plnohodnotn˘m v˘tvarn˘m umûlcem asi nikdy nebude. I kdyÏ
u konceptualistÛ, multimedialistÛ, performerÛ a lidí
pracujících s nov˘mi médii a s poãítaãovou grafikou uÏ není kresba nezbytnû nutn˘m pﬁedpokladem jejich tvorby… k jejich ‰kodû…
Hlavní umûleck˘m tématem Va‰í tvorby jsou
Ïeny. Jak zasahují do Va‰eho Ïivota?
Îena je inspirací od dob Adama a Evy, nebo Vûs-

tonické Venu‰e. Pot˘kal se s tím uÏ praãlovûk Janeãek. Dûjiny v˘tvarného umûní bez Ïen prostû neexistují. V mé volné tvorbû jiné téma najdete jen
zﬁídka. A docela mû tû‰í pﬁedstava, Ïe jsem v dobré spoleãnosti umûlcÛ, pro které je Ïena hlavní
motivací. UÏ pﬁed 30 lety jsem v Galerii mlad˘ch
v Brnû vystavil 30 obrazÛ, portrétÛ mé Ïeny. Na
mé v˘stavû v Galerii HaDivadla, prezentuji vedle
poãítaãové grafiky také sérii portrétÛ a mezi nimi
i portrét mé Ïeny Zojky. Poﬁád mû zajímá.
Kam tedy vede cesta Va‰ich obrazÛ, kreseb
ãi plakátu?
Já osobnû si umûleckou tvorbu spojuji s pozitivními pﬁístupy, kladn˘mi hodnotami, s umûleckou originalitou konkrétních tvÛrcÛ. O‰klivost,
hnus, destrukce, eklekticizmus, deformace a formální exhibice mû jako formy umûleckého vyjádﬁení nezajímají.
Nûkdy jste namaloval detail obliãeje a jindy
celou postavu Ïeny? Proã?
Zachytit v˘raz obliãeje, zobrazit nûãí tváﬁ…to je
velmi intimní, soukromá a navíc silnû individuální, aÏ rodinná záleÏitost. Ale tûlo Ïeny je v umûlecké tvorbû archetypem, dokladem donekoneãna se opakující snahy umûlcÛ nûjak se srovnat
s nekoneãností. Mona Lisa se na nás 500 let usmívá, je poﬁád stejnû krásná, tajemná, a kdo ví, co si
o nás myslí.
ObÏivu jste na‰el v grafice. Jak jste se dostal
k vizualizaci, k písmu a podobn˘m vûcem?
To, o ãem jsem mluvil doposud, se t˘ká mé volné tvorby, je to moje radost a potû‰ení. Grafick˘
design je taky radost, ale také moje profese. Je to
obor kter˘ vizualizuje informace. Stojí na hranici
mezi umûním a reklamním prÛmyslem. A jeho nejdÛleÏitûj‰í souãástí je písmo.Vytvoﬁit abecední
systém znakÛ, kter˘ je tvarovû individuální, formálnû a konstrukãnû kompaktní a má svou identitu, je pro kaÏdého designéra v˘zva, i pro mû.
Co Va‰e dráha uãitele a sebevzdûlávání?
Vût‰inu svého profesionálního Ïivota umûlce
a grafického designéra jsem spojil s akademick˘m
prostﬁedím Masarykovy univerzity. Uãím na katedﬁe v˘tvarné v˘chovy, budoucí uãitelky základÛm
vizuální komunikace a grafické programy vhodné
pro v˘uku. A protoÏe v˘voj nov˘ch komunikaãních technologií a poãítaãov˘ch aplikací a programÛ má velmi rychlé tempo, snaÏím se drÏet krok.
Tedy vedete dvojí Ïivot umûlce a pedagoga?
Îivot v˘tvarn˘ch umûlcÛ je velmi individualistick˘ a samotáﬁsk˘. KaÏd˘ se snaÏí nûjak pﬁeÏít. Na
katedﬁe máme moÏná aÏ nezvykle dobré vzájemné vztahy. KaÏd˘ z kolegÛ je osobit˘m a originálním tvÛrcem. KaÏd˘ je svérázná individualita. Spo-
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jení umûlecké kreativity s otázkami v˘tvarné pedagogiky je asi pro nás v‰echny stále inspirující.
âím tedy lákáte mladé umûlce na obor, kter˘ vyuãujete?
Pﬁes v‰echny proklamace a ﬁeãi, politiky problematika resortu ‰kolství moc nezajímá. Ministerstvo ‰kolství je trafikou pro rÛzné politické postaviãky. Kolik uÏ se tam vystﬁídalo od revoluce ministrÛ. Skoro kaÏd˘ z nich chtûl udûlat nûjakou reformu. Ten poslední taky. Chudáci dûti, Ïáci a studenti. Mladí lidé potﬁebují k Ïivotu peníze, ‰kolství není z tohoto hlediska zajímavé. Uãit proto
zÛstávají ti, kteﬁí povaÏují profesi uãitele za poslání a mají nûkoho, kdo je Ïiví. Takoví si poradí sami.
Uãíte souãasnû ve Zlínû a Brnû. Jak byste je
charakterizoval?
Profesnû nesmírnû zajímavé, ale vstávat po ãtvrté ráno mi i po tûch letech nûjak nepﬁirostlo k srdci.
Tak jinak, kdybyste byl primátorem, co byste zmûnil okamÏitû a co by si vyÏádalo del‰í
ãas na zmûny v Brnû?
Primátor sice mÛÏe den pﬁed skonãením svého
funkãního období podepsat smlouvu a zmizet,
mÛÏe svá rozhodnutí schovávat za kolektivní
orgán… ale to není nic pro mû. Umûlci jsou sami
za sebe, moji studenti jsou sami za sebe, já jsem
sám za sebe. Politika je pro jinak „naformátované“
charaktery lidí.
Tak nás alespoÀ zavedete tam, kam v Brnû
rád chodíváte?
Spí‰e kam nezajdu. Vidûl jste teì jak vypadá prostor a ostrÛvky pﬁed Hlavním nádraÏím kolem 7.30
ráno? Radûji to nezkou‰ejte. V‰iml jste si, jak vypadají novû vydláÏdûné ulice a námûstí teì, pár mûsícÛ po rekonstrukci? ·el jste podchodem pod nádraÏím a kolem Tesca? Hnus, ‰pína, moã a zvratky.
Brno by mohlo b˘t pûkné mûsto, ale není.
Teì jiÏ chápu, Ïe pozitivní energii hledáte
v umûní, jak jste dﬁíve poznamenal. Je alespoÀ
pro umûlce, kter˘ má modelem Ïeny Brno zlatá loì? Kde rostou modelky?
KdyÏ jsou modelky v ateliéru, tak rozptylují. KdyÏ
pracuji Ïádnou u sebe nemám. Spoléhám se na
svou vizuální pamûÈ, na pﬁedstavivost a fantazii.
Podle modelu pracuji pouze na v˘slovné pﬁání,
nebo na zakázku.
V této souvislosti co pﬁipravujete?
Moje poslední samostatná v˘stava má podtitul… rekapitulace… teì budu radûji chvíli jen
obesílat skupinové a kolektivní v˘stavy. Tﬁeba tu,
kterou pﬁipravuje SBB (SdruÏení Bienále Brno) pro
Tchaj-wan.
Dûkuji za rozhovor i jednoduché
a pﬁímoãaré odpovûdi.

Stalo se v městské části

Ply‰ové hraãky firmy Steiff oslovily jak dûti tak rodiãe. Zdaﬁilou v˘stavu, která byla ve
VaÀkovce instalována od 15. kvûtna 2008 do 1. ãervna 2008 vidûlo nûkolik desítek tisíc
náv‰tûvníkÛ. Kouzelné na v˘stavû nebyly jen velké – snad v nadÏivotních velikostech – hraãky, ale skupiny nûkdy se pohybujících jeÏkÛ, medvídkÛ a dal‰ích mil˘ch zvíﬁátek. Nûkteré
matky posléze jistû litovaly, Ïe se vydaly do tohoto království, protoÏe obãas bylo vidût, jak
se nûkter˘m dûtem odtud nechce, a obãas se oz˘val i pláã. A tak se muselo nûco slíbit a nûkdy
zase vzít silnû za ruku, aby se vyﬁídily jiné vûci – na programu vÏdy nebyla jen hra. (red)

Oslavy 100 let místní dráhy Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice. V sobotu 17. kvûtna
bylo na brnûnském hlavním nádraÏí nezvykle ru‰no. K v˘roãí 100 let vlakové dráhy ze Skalice nad Svitavou do Velk˘ch Opatovic vyjíÏdûla z prvního nástupi‰tû pÛvodní stará souprava. Rodiãe (a hlavnû tatínkové) se sv˘mi ratolestmi se pﬁi‰li podívat na pﬁíjezd a odjezd
tohoto vláãku. Historickou ãernou lokomotivu ã 433.001, vyrobenou v r. 1948, vagóny s dﬁevûn˘mi sedaãkani v pÛvodním stylu tu vkusnû doplÀovali prÛvodãí v dobov˘ch stejnokrojích.
Text Martina Li‰ková foto Radek Antonín

Mgr. Jan Malásek opravdov˘ nestor. KdyÏ pﬁed rokem slavil 100 let, uspoﬁádal milovník
‰achu a kuleãníku ‰achov˘ turnaj pro své pﬁátele v Boby centru. Celou akci pojal opravdu
netradiãnû. V pohodû si sedl proti o mnoho let mlad‰ím soupeﬁÛm a místo velkolep˘ch oslav
vûnoval se soustﬁedûnû ‰achu. Dnes jiÏ nemá tolik síly, ale stále velk˘ zájem o svût. Náv‰tûva starostky mûstské ãásti Brno-stﬁed MUDr. Dagmar Hrubé jiÏ byla na obvyklém místû
u MaláskÛ, ale, jak jsme se pﬁesvûdãili, je stále chuÈ bojovat a nenechat si od Ïivota v‰echno
líbit. ·ach se dá hrát stále. Jen kuleãník je daleko a tíÏ se chodí. Hodnû zdraví pﬁejeme. (red)

Paní Anna ·enk˘ﬁová se 30. 4. 2008 doÏila sto let. Stejnû tak jako k panu Maláskovi vypravila se paní starostka MUDr. D. Hrubá pozdravit a popﬁát k v˘jimeãnému jubileu, jak jsme
zjistili, pohádkovû vyhlíÏející babiãce. Sice sluch jiÏ tolik neslouÏí a obãas musí nûkdo pﬁiskoãit s nápovûdou, ale bylo oãividnû patrné, jakou radost náv‰tûva zpÛsobuje. Oslavenkynû si v dobrém rozmaru tropila legraci ze svého vûku. Podotkla, Ïe Ïivot jí stále velmi
chutná a Ïe nehodlá prozatím na tomto faktu nic mûnit. Paní Anna zavzpomínala i na doby
hodnû minulé, kdy Ïivot uhánûl docela jinou rychlostí. Blahopﬁejeme.
(red)

Veletrh Eden 3000. Bydlení není hra, jak si dle názvu televizního poﬁadu mÛÏeme myslet, ale brnûnská celoroãní v˘stava Eden 3000 se v tomto ohledu snaÏí pomoci. Na brnûnském V˘stavi‰ti jsou jiÏ del‰í dobu postaveny vzorové domky. Dﬁevostavby, nízkoenergetické domy i klasické cihlové domy si zde mohou náv‰tûvníci prohlédnout zvenku
i zevnitﬁ. Kompletní nabídka staveb i interiérÛ zaujme jak mladé, kteﬁí chtûjí stavût, tak
i majitele nemovitostí s touhou modernû bydlet a renovovat. Vystavovatelé Vás provedou
domem, poradí a odpoví na va‰e dotazy. Text Martina Li‰ková foto Radek Antonín

Poslední zvonûní. Zánik toho zvyku jistû nehrozí. Na mnoha místech republiky si dali
dostaveníãko konãící stﬁedo‰koláci. Oblékli si na sebe v‰echno moÏné od montérek, plavek aÏ po rÛzné kreativní nesmysly. Brno ob‰Èastnily malé i velké skupiny, z nichÏ nûkteré
na námûstí Svobody vytvoﬁily dokonalá umûlecká díla z tûl dívek i hochÛ. Nejednalo se
jenom o bezúãelné dostaveníãko, ale smysl kaÏd˘ míjející rychle pochopil, kdyÏ z niãeho
nic se nûkdo s pokladniãkou objevil. Svûte div se. Za v‰echno se musí platit. Ten, kdo se
dívá, je spotﬁebitel a tím je to bez diskuze.
(red)
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Kulturní příloha

Babylon fest

Sbûratelé a mecená‰i III – Salmové
V Kabinetu MístodrÏitelského paláce Moravské galerie v Brnû, Moravské námûstí 1a,
Brno. V˘stava od 8. kvûtna do 17. srpna
2008 Moravská galerie v Brnû pﬁipravila
v Kabinetu MístodrÏitelského paláce MG
dal‰í v˘stavu z cyklu Sbûratelé a mecená‰i. Cílem tohoto projektu je postupnû pﬁedstavit osobnosti v˘znamn˘ch mecená‰Û
a sbûratelÛ svázan˘ch s Moravskou galerií
v Brnû a jejími bohat˘mi sbírkov˘mi fondy. Po tematick˘ch pﬁehlídkách vûnovan˘ch ‰lechtickému a mû‰Èanskému sbûratelství pﬁiná‰í tato v poﬁadí jiÏ tﬁetí v˘stava
pohled na ãinnost hned nûkolika generací
milovníkÛ umûní a sbûratelÛ ze ‰lechtického rodu Salm-Reifferscheidt. P. Tomá‰ek

Galerie Plamínek v Brnû na Plynárenské 1
Budou zde vystavovat tﬁi mladí malíﬁi: Natálie Pûrková-Knotková, Václav Koãí, absolventi brnûnské Fakulty v˘tvarn˘ch umûní
pﬁi VUT Brno, a Markéta Vlãková, absolventka Ostravské univerzity, Institutu pro
umûlecká studia. Souãástí v˘stavy je i charitativní akce na pomoc studentkám Stﬁední dívãí ‰koly v Aburi v Ghanû, kde studuje sestra jedné z autorek.
BliÏ‰í informace na webov˘ch stránkách
www.perkof.com/rainbow. Budeme rádi,
kdyÏ nav‰tívíte tuto v˘stavu. ·. Knotek

Pojìte s námi
Mimoﬁádné prohlídky mûsta s Turistick˘m
informaãním centrem. Sobota 7. ãervna
2008: Renesance v centru mûsta: DÛm
pánÛ z Kun‰tátu, DÛm pánÛ z Lipé, Stará
a Nová radnice, Biskupsk˘ dvÛr (od 14.00
hod.) Klá‰tery a kostely v centru mûsta:
katedrála sv. Petra a Pavla, kostel sv. Michala, Jezuitsk˘ kostel, kostel sv. Tomá‰e, kostel sv. Jakuba, Minoritsk˘ klá‰ter, Franti‰kánsk˘ klá‰ter, âerven˘ kostel (od 14.00
hod.) Zajímavé pasáÏe a obchody: Alfa
pasáÏ, propojení s obchodním domem
Omega, pasáÏ KB, Jalta pasáÏ, E-palác na
Josefské ulici, ·palíãek a propojení s ulicí
Starobrnûnskou a poté i Dominikánskou
(od 10.00 hod.) Sobota 21. ãervna 2008:
Gotika v centru mûsta: kostel sv. Tomá‰e, kostel sv. Jakuba, ‰lechtické paláce na
nám. Svobody, Petrov, Biskupsk˘ dvÛr (od
14.00 hod.) Paláce, portály a ka‰ny v centru mûsta: paláce na nám. Svobody, Stará
radnice, ka‰na na Zelném trhu, ka‰na na
nám. Svobody (od 14.00 hod.) Park LuÏánky a Tyr‰Ûv sad: (od 10.00 hod.)
Poãet míst je omezen. Brnûnské kulturní
centrum, Radnická 4, 658 78 Brno (red)

Moravské námûstí – koncerty (voln˘ vstup)
ãtvrtek 12. 6. 2008 od 16.30 hod.
Kumbalu, âanki‰ou a Son Caliente
pátek 13. 6. 2008 od 14.00 hod.
Bratﬁi Lázokovi Band, Bagár Band, Bengas
sobota 14. 6. 2008 od 14.00 hod.
Yellow Sisters, Nebiba, Ekvátor, Kititi
·pilberk – nádvoﬁí (pﬁedprodej 270 Kã, na
místû 300 Kã)
pátek 13. 6. 2008 od 18.00 hod.
Mango Molas, United Flavour, Haydamaky
Knihovna J. Mahena, ul. KobliÏná 4:
pondûlí 9. 6. 2008. v 17 hod.
Tﬁetí kolo foto v˘stavy Rusko a Morava
ãtvrtek 12. 6. 2008 v 17 hod.
Divadelní hra „Zamlãené oblasti“
pátek 13. 6. 2008. v 17 hod.
Autorské ãtení „Zrcadlení“
Nádvoﬁí Staré radnice, Radnická 6:

sobota 14. 6. 2008 od 13.30 hod.
Folklórní odpoledne
nedûle 15. 6. od 16.00 hod.
Tance + závûr festivalu
Sál B. Bakaly, Îerotínovo nám. 6, Brno
Foyer, v˘stava – „Jak nás vidí zahraniãní studenti“
ãtvrtek 12. 6. 2008 v 18.00 hod.
Odvrácená strana svûta – film
Dalajláma – síla pravdy – film
ãtvrtek v 16.30 hod. vernisáÏ v˘stavy
„Îivot jako vy‰it˘“
ErnÛv sál Staré radnice, Radnická 10
pátek 13. 6. 2008 v 18.00 hod.
Oni a já + Mil˘ Muslime – filmy
Muzeum romské kultury, Bratislavská 67,
Brno
pátek v 9.00 hod.
Téma vzdûlávání cizincÛ – debata
(red)

Evropsk˘ den 2008 v Brnû
Pravideln˘ meeting ke Dni Evropy, poﬁádan˘
regionálním klubem Evropského hnutí v âR
u pﬁíleÏitosti oslav Dne Evropy (9. kvûten 1950
– pﬁijetí Schumanovy deklarace francouzskou
vládou se povaÏuje za datum vzniku dne‰ní
EU), kter˘ se konal 6. kvûtna 2008 ve VaÀkovce, byl letos vûnován brnûnsk˘m rodákÛm, jejichÏ jména jsou spjata s evropskou historií – bez ohledu na národnost.
Meeting otevﬁel Ing. Ma‰ek kter˘ podal
informaci, co to vlastnû znamená „Pﬁedsednictví EU“.
Brnûnské rodáky, kteﬁí se proslavili ve svûtû, pﬁedstavila Ing. Dr. Schwarzenegrová v ãásti nazvané Bavory – Brnu, Brno – Bavorsku.
K tomuto tématu pﬁipravil malou v˘stavku Dipl.
Ing. Gerd Hanak z brnûnského klubu DSKV.
Byli vzpomenuti brnûn‰tí rodáci – Ernst Mach
(nar. 1838 v Chrlicích, zemﬁel 1916 v Mnichovû) a Franz Anton Rupert Soxhlet – nar. 1848
v Obﬁanech v rodinû majitele textilní továrny.
Byl nositelem královského vyznamenání za
mimoﬁádn˘ vûdeck˘ pﬁínos. Nakonec se usadil v Mnichovû. Také jedna známá rodaãka –
arcivévodkynû Marie Therese von Österreich-Este (nar. 1849 v domû, kter˘ stál v místû dne‰ní Mahenovy knihovny) – pozdûj‰í bavorská
královna a pﬁímá následnice StuartovcÛ jako
Mary III. – královna Anglie a Skotska.
A jak Brno pﬁi‰lo k titulu Rakousk˘ Manchester? Jednodu‰e – na‰li se ‰ikovní BrÀané,
kteﬁí mûli dosti penûz, známostí a neomezovala je jazyková bariéra, a ani s nimi necloumaly nacionální vá‰nû. VyuÏili toho, po ãem
dnes v Evropû voláme – volného pohybu
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osob, my‰lenek a kapitálu v podstatû po celém
svûtû. Pﬁíkladnû se v tom umûl pohybovat
Johann Köffiler (1743–1814) – rodiãe pﬁi‰li do
Brna z Korutan cca v r. 1730. JiÏ ve 23 letech
zastupoval skupinu brnûnsk˘ch velkoobchodníkÛ. Procestoval celou Evropu a z území dne‰ního Nizozemska, Belgie a Por˘ní pﬁiváÏel nejenom technologie a nápady, ale také
zku‰ené lidi. Jedním z nich byl také Bartholomäus Seitter, (nar. 1728) z Augsburgu. Seitter byl evangelík a pﬁivedl do Brna celou svou
nûmeckou evangelickou komunitu – zku‰ené textiláky. Köffiler, kter˘ byl dobr˘m katolíkem, nakonec dosáhl pro nû u císaﬁe Josefa II. v˘jimky z reformaãních omezení. Dá se
ﬁíci, Ïe v Brnû zaãal fungovat „Toleranãní
patent“ je‰tû pﬁed tím, neÏ vÛbec vznikl. O tom
a jin˘ch dobov˘ch specialitách, stejnû jako
o historii âerveného kostela, vyprávûl Mgr. Jan
·imsa.
Dal‰ím úplnû ãist˘m BrÀanem byl lí‰eÀsk˘
obãan Adolf Löw, pradûd Karla Löwa, kter˘
vybudoval nûkolik továren a expandoval i do
Maìarska. Stejnû jako Offermann, Schoeller,
Auspitz, Schmall aj. Na pﬁelomu století bylo
v Brnû 50 textilek s 10 441 zamûstnanci. K tomu
není co dodat.
Ve srovnání s EU mÛÏeme ﬁíct, Ïe na‰i pﬁedkové dokázali mnohem více, bez aut, vlakÛ,
letadel a mobilÛ neÏ souãasní manaÏeﬁi, a to
i navzdory permanentním válkám. Úspûch byl
ov‰em po zásluze potrestán vznikem hluboké krize, která pﬁipravila vhodnou pÛdu pro
kruté svûtové války. Snad je trochu i zásluhou
EU, Ïe se jiÏ 60 let neválãí.
Ing. Ma‰ek

Neziskové organizace

A Kluby âR, o.p.s. – Brno
Nezisková organizace poskytující odbornou
pomoc a podporu lidem pﬁi ‰kodlivém uÏívání ãi závislosti na alkoholu, jin˘ch návykov˘ch látkách nebo hazardních hrách,
vãetnû blízk˘ch osob a odborné sociální
poradenství lidem znev˘hodnûn˘m na trhu
práce, nabízí své poradenské a vzdûlávací
aktivity.
SluÏby jsou poskytovány anonymnû,
zdarma a je moÏné je vyuÏít jednorázovû i opakovanû.
A Poradna – poradenství lidem, kteﬁí se
pot˘kají s potíÏemi pﬁi nadmûrné konzumaci
alkoholu, pﬁípadnû jin˘ch návykov˘ch látek
ãi pﬁi hazardních hrách. Poradenství je
poskytováno rovnûÏ osobám blízk˘m, rodinám, pﬁíbuzn˘m.
Otevﬁené svépomocné skupiny –
v na‰ich prostorách se pravidelnû setkávají
skupina Anonymních alkoholikÛ (AA) po:
17.30 hod., st: 18.30 hod., skupina AA
v anglickém jazyce – út: od 17.30 hod.,
skupina Anonymních gamblerÛ, ãt: 18.00
hod.
A – Klubíãko – Hlídání dûtí a trávení volného ãasu s dûtmi pro maminky a tatínky
s dûtmi ze sociálnû ohroÏeného prostﬁedí
zdarma. Otevírací doba: Po: 9–16 hod., út:
9–13 hod., st: 9–16 hod., ãt: 9–13 hod.
Telefon: 725 524 642
Sebezku‰enostní skupina osobního rozvoje (skupina je otevﬁená) – Skupina osobního
rozvoje se schází jednou t˘dnû a je otevﬁená
pro kohokoliv, koho zajímá práce na sobû
a svém osobním rÛstu. Zamûﬁujeme se na

hlub‰í sebepoznání a rozvoj osobních
dovedností. K tématÛm patﬁí i práce se stresem, vztekem, relaxace, komunikace verbální i neverbální, zvládání konfliktÛ a dal‰í
témata dle potﬁeb úãastníkÛ.
Pomoc v krizi – v pﬁípadû jak˘chkoli
Ïivotních nesnází a obtíÏí nabízíme krizovou
intervenci prostﬁednictvím osobního setkání,
po telefonu na tel. ãísle: 545 241 301 ãi
internetové linky dÛvûry –
linka.duvery@akluby.cz
Poradna a podpora zamûstnanosti –
lidem znev˘hodnûn˘m na trhu práce nabízí
komplex sluÏeb, jejichÏ cílem je pomoc uÏivatelÛm nalézt a udrÏet si zamûstnání na
otevﬁeném trhu práce.
Dále u nás probíhají: Rekvalifikaãní PC
kurzy a v˘uka angliãtiny
BliÏ‰í informace o nás mÛÏete nalézt na
www.akluby.cz
Abstinence od alkoholu, drog ãi
hazardního hraní není podmínkou pro
vyuÏití na‰ich sluÏeb.
BliÏ‰í informace Vám rádi poskytneme
telefonicky: 541 247 233, 603 487 867, pﬁímo
na adrese Kﬁenová 62a, 1. patro, 602 00
Brno, nebo Starobrnûnská 14, 1. poschodí,
602 00 Brno tel. 542 211 250 ãi mailem:
akluby@akluby.cz

Otevírací doba A KlubÛ âR:
Pondûlí – ãtvrtek:
8.00 – 16.00 hodin
Pátek:
8.00 – 15.30 hodin
(Po domluvû je moÏná náv‰tûva i v jin˘ ãas)

Pomeranãov˘ den
poﬁádá v Brnû dne 20. ãervna 2008 âeská
alzheimerovská spoleãnost (âALS).
Jedná se o akci zamûﬁenou na informování
veﬁejnosti o Alzheimerovû chorobû i dal‰ích
formách demence a o moÏnostech péãe o lidi
postiÏené touto nemocí. U dobrovolníkÛ, kteﬁí se budou pohybovat po mûstû Brnû, budou
pro kaÏdého zájemce k dispozici informaãní
materiály.
Souãástí Pomeranãového dne bude veﬁejná
sbírka. KaÏd˘ dárce, kter˘ vûnuje âALS ãástku
20 Kã bude obdarován pomeranãem a pohlednicí. Finanãní v˘tûÏek bude pouÏit v˘hradnû
na podporu ãinnosti kontaktního místa âALS
v Brnû, která se zamûﬁuje na pomoc lidem
s demencí a rodinám, které o nû peãují. Poskytuje peãovatelskou sluÏbu lidem s demencí,
centrum denních sluÏeb – denní pobyt pro lidi
trpící demencí, telefonické poradenství, osob-

ní konzultace a organizuje „âaj o páté“ – podpÛrnou skupinu pro peãující.
Za jak˘koliv pﬁíspûvek dûkujeme
Diakonie âCE – stﬁedisko v Brnû, Hrnãíﬁská 27, 602 00 Brno, tel: 549 242 279
âíslo úãtu: 1344426309/0800 âS Brno

Rodiãovské centrum
• Myslíme to spolu váÏnû – interaktivní kurz pro
páry, které chtûjí prohloubit svÛj vztah
• Klub rodiãÛ – tematicky zamûﬁená setkávání
pro rodiãe s dûtmi
• Motivaãní program pro Ïeny, které chtûjí více
poznat samy sebe
• Brouãci – cviãení pro dûti 1–3 let a maminky
• Bodyball – cviãení na gymnastick˘ch balonech
• Hodinka pro zdraví – pﬁedná‰ky zamûﬁené na
prevenci a léãbu rÛzn˘ch zdravotních obtíÏí
BliÏ‰í informace: 543 254 891, www.cenap.cz
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RozVerky Ekologickeho institutu Veronica
22. 5. bylo ukonãeno hlasování o „Brnûnsk˘
strom roku 2008“. Sledujte www-stránky. Oslava se chystá na konec ãervna pod vítûzn˘m stromem. 7.–28. 6. V˘stava Prima Klima v Knihovnû J. Mahena.Témûﬁ kaÏd˘ mluví o globální zmûnû klimatu, ale málo se hovoﬁí o tom, co mÛÏe
udûlat kaÏd˘ z nás. 9.–13. 6. Letní ‰kola udrÏitelného rozvoje pﬁedstavuje úãastníkÛm koncept udrÏitelného rozvoje.
Prázdniny v Centru Veronica Hostûtín:
21.–25. 7. T˘den pro aktivní seniory. 4.–8. 8.
Dovolená s programem pro dûti. Exkurze
k ãapím hnízdÛm 25. 6. Práce v jezírkách v biocentru Na Loukách 28. 6., 9.00 Exkurznû pracovní pÛlden v biocentru Na Loukách v ¤eãkovicích.
Web: www.veronica.cz
Stﬁedisko registrované peãovatelské sluÏby pﬁi
Svazu dÛchodcÛ âR, MO Brno, Bûhounská 17
naléhavû hledá mlad‰í seniorky pro práci peãovatelky v odpoledních hodinách bûhem t˘dne,
o víkendech a svátcích. Práce je honorovaná
v souladu se zákonem ã. 108/2006 Sb. o sociálních sluÏbách. Informace je moÏno získat na
uvedené adrese a na tel. ãísle 545 575 257 pondûlí aÏ ãtvrtek od 9.00–13.00 hod.
Vedení peãovatelského stﬁediska

Rezekvítek
19. 6. obãanské sdruÏení Rezekvítek otevﬁe své
dveﬁe ‰iroké veﬁejnosti. Od 15.00 do 18.00 tak
máte pﬁíleÏitost zjistit, kde a jak pracuje na‰e
ekologická poradna a ãím v‰ím se Rezekvítek
zab˘vá. Bude pﬁipraven pﬁehled exkurzí, táborÛ a dal‰ích akcí urãen˘ch nejen dûtem, ale
i dospûl˘m. Celkovou atmosféru doplní v˘stava na ekologické téma spolu s promítáním fotografií z akcí. Mlad‰í náv‰tûvníci mohou vyzkou‰et své vûdomosti a dovednosti na soutûÏních
stanovi‰tích, za coÏ je ãeká odmûna.
21. 6. botanická exkurze na NPR Mohelenská
hadcová step a pﬁilehlé okolí. Sejdeme se pﬁed
hlavním vchodem na brnûnské v˘stavi‰tû, odkud
bude v 9.00 odjíÏdût ná‰ spoleãn˘ autobus.
Exkurze je bezplatná, úãastníci musí mít vlastní
jídlo, pití a vhodnou obuv do terénu. Pﬁedpokládaná doba návratu k hlavnímu vchodu na
brnûnské v˘stavi‰tû je 17.00.
28.–30. 6. poﬁádá Rezekvítek tradiãní dobrovolnickou akci – KameÀákovou brigádu –
urãenou ‰iroké veﬁejnosti. Po tﬁi dny budeme
pracovat na chránûn˘ch územích PR Kamenn˘
vrch a PP Medlánecké kopce, pﬁípadnû dal‰ích.
K dispozici máme ve‰keré zázemí pro ty, co
chtûjí pomoci pﬁírodû, pro zájemce bude pﬁipraven odpolední zábavn˘ program a pﬁípadnû
pﬁespání na Lipce ve vlastním spacáku.
Více v kalendáﬁi akcí na www.rezekvitek.cz

Sport

VeletrÏní bûh Brnem

Brnûnsk˘ svaz malé kopané
Brnûnsk˘ svaz malé kopané (BSMK), poﬁádající ligové soutûÏe malé kopané v Brnû a okolí,
otevírá v srpnu v poﬁadí svou jiÏ 11. sezónu –
2008/09, a to v kategoriícíh Ïeny, muÏi a mládeÏ. Informace o registraci pro nové kluby najdete na stránkách svazu www.bsmk.cz, a to pﬁímo na hlavní stranû tohoto serveru vpravo v sekci „Pro nové kluby.“ Ve‰keré dal‰í informace
info@bsmk.cz nebo na tel. svazu: 530 313 009
ãi 775 140 149.

Vodní fotbálek na námûstí Svobody
Brnûnsk˘ svaz malé kopané v rámci svého
10. v˘roãí poﬁádá pro veﬁejnost turnaj ve vodním fotbale, a to 13.–14. 6. na nám. Svobody.
Pﬁijìte si tak zdarma vyzkou‰et fotbálek ve vodû,
pobavit se s pﬁáteli na samotném námûstí Svobody a zároveÀ se zúãastnit Coca-Cola Cupu –
turnaje ve vodním fotbale, kter˘ je pro v‰echny
úãastníky zcela zdarma. Hráãi jsou vybaveni helmami, mají na sobû pouze tren˘rky, pﬁípadnû
triãko jednotné barvy muÏstva. Hraje se v poãtu
tﬁi proti tﬁem, a to v kategoriích mládeÏ do
15-ti let vûku a do 18-ti let vûku dále Ïeny, muÏi,
dûtské domovy a postiÏení spoluobãanû. Nejlep‰í muÏstva budou hodnotnû odmûnûna. Celou
akci bude doprovázet Ïivá i reprodukovaná hudba, krásné hostesky v plavkách BSMK, ply‰ov˘
maskot lidské velikosti a catering od restaurace
Piazza, nacházející se v horním patﬁe nákupního centra Omega na nám. Svobody. Generálním
partnerem akce je spoleãnost Simost, s. r. o.

Brna. Ve skvûlém fini‰i se jen o sekundu umístili na
2. místû futsalisté Helasu Brno a tﬁetí dobûhli florbalisté Bulldogs Brno. Mezi Ïenami se umístily na 1.
místû volejbalistky Kr. Pole v ãase 06:35. Nejvût‰í
pozornost byla soustﬁedûna na kvalitnû obsazené
startovní pole hlavního závodu elity muÏÛ a Ïen ze
7 zemí vãetnû africk˘ch bûÏcÛ. Trasa závodu vedla
na v˘stavi‰ti mezi pavilony a závodníci absolvovali
6 okruhÛ. Vítûzem 16. roãníku a Pohár mûsta Brna
získal favorit závodu Wilson Chemweno z Keni ãasem
0:25:22 a loÀsk˘ vítûz Said Azouzi z Maroka obsadil
2. místo a na tﬁetím místû dobûhl Jakub Burchardt
z Polska. Prvenství v Ïenské kategorii náleÏelo polské reprezentantce Justínû Bak ãasem 0:31:34. Na
2. a 3. místû se umístily slovenská a ãeská závodnice Dana Janeãková a Ivana Martincová. Poﬁadatelé
SK ·pilberk Brno a Globe sport promotion letos v silné zahraniãní konkurenci pﬁipravili samostatné
vyhodnocení ãesk˘ch bûÏcÛ. Na prvním místû se
umístil Pavel Novák ãasem 0:26:58 a na druhém a tﬁetím místû dobûhli brnûn‰tí bûÏci Daniel Orálek a Martin Kuãera. Zeptali jsme
Sportovní a rekreaãní areál Kraví hora
se hlavního manaÏera
projektu a ﬁeditele závodu M. Kr‰ky, jak hodnotí
sportovní den na v˘stavi‰ti a co se pﬁipravuje
za dal‰í akce. Dobré
v˘kony, bohat˘ kulturní a soutûÏní program,
úãast VIP hostÛ ministra ·MT, primátora mûsta Brna a v roli bûÏcÛ
hejtmana JMK St. Juránka a euro poslance P.
Duchonû.
Na závûr prázdnin
v sobotu 30. 8. pﬁipravujeme pro rekreaãní
i elitní závodníky 4. roãník
mezinárodního
závodu na inline bruslích na tratích v délce 2,
4, 10 a 22 km. Vedle Mistrovství âR v inline –
maratonu se také uskuteãní závod pro zdravotnû postiÏené závodníky – handbike pÛlmaraton.
Pro úãastníky bude
pﬁipraven také kulturnû
doprovodn˘ program,
soutûÏe a pÛjãovna bruslí. Více na:
www.skspilberk.cz

Koncem kvûtna poﬁádal sportovní klub SK ·pilberk
na brnûnském v˘stavi‰ti v rámci 80. v˘roãí BVV 16.
roãník „VeletrÏního bûhu Brnem“, kter˘ je souãástí
celoroãního projektu „Slavnosti sportu a zdraví – Brno
2008“. Nad projektem pﬁevzali zá‰titu ministr ·MT,
primátor statutárního mûsta Brna, 1. námûstek hejtmana JMK a âesk˘ klub olympionikÛ.
Start a cíl byl letos umístûn pﬁed pavilon „V“. Pﬁes
400 úãastníkÛ bûÏelo v nûkolika kategoriích pro rekreaãní a elitní bûÏce. Ministr ·MT O. Li‰ka odstartoval
Running stars in Brno – bûh pro veﬁejnost s brnûnsk˘mi sportovci a kluby. Novinkou leto‰ního roãníku byl exhibiãní závod ãtyﬁãlenn˘ch ‰tafet 11 ligov˘ch klubÛ a Bolkovy jedenáctky na 4 x 500 m. Na
startovní ãáru se postavili brnûn‰tí ligoví hráãi fotbalu, hokeje, baseballu, futsalu, basketbalu, rugby, volejbalu, florbalu, amerického fotbalu a házené.
Primátor mûsta Brna R. Onderka odstartoval závod
a spolu s více jak tisícovkou divákÛ fandil závodníkÛm. FotbalistÛm 1. FC Brno, kteﬁí se umístili na prvním místû v ãase 05:15 pﬁedal putovní pohár mûsta
KOUPALI·Tù KRAVÍ HORA

PláÏová kopaná na Brnûnské pﬁehradû
Turnaj v pláÏové kopané poﬁádá Brnûnsk˘ svaz
malé kopané ve spolupráci s Asociací pláÏové
kopané 22. 6. na Sokolském koupali‰ti Brnûnské pﬁehrady. Startovné ãiní 1500 Kã za muÏstvo,
hraje se systémem 5+1, stﬁídá se hokejov˘m zpÛsobem. Po celou dobu akce bude hrát reprodukovaná hudba a o hladk˘ prÛbûh celé akce a její
organizaci se budou strarat krásné hostesky
v plavkách BSMK. Pro úãastníky je navíc zaji‰tûno toãené pivo zdarma. Pﬁihlá‰ku na turnaj
v pláÏové kopané i vodní fotbálek najdete vpravo na hlavní stranû serveru www.bsmk.cz.

Den Ïonglování v Brnû
Dne 15. 6. 2008 opût po roce oÏije LuÏánecká
terasa v Brnû. Pﬁíchozí i poﬁadatelé oslaví Mezinárodní den Ïonglování, kter˘ byl letos celosvûtovû stanoven na 14. 6. 2008. Oslavy probûhnou v desítkách zemí. Den Ïonglování v Brnû
pro brnûnskou veﬁejnost pﬁipravily poboãky SVC
LuÏánek Cirkus LeGrando a CVC Legato. Akce
zaãíná od 15.00 hod. Konec je naplánován na
22.00 hod. KaÏd˘ si mÛÏe zkusit po zapÛjãení
Ïonglovacích pomÛcek svoji zruãnost. (red)

Sportovní klub ·pilberk
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Volný čas

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ / Červen 2008
úter˘ 3. ãervna v 19.30 hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
Autorsk˘ recitál: Oldﬁich Damborsk˘ a Zdenûk Patoãka
stﬁeda 4. ãervna v 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiãní sdruÏení vícehlasého
zpûvu
ãtvrtek 5. ãervna v 19.30 hod.
MODEL BAZAAR – musica
la acustica
+ NADOTEK – vokální dívãí trio
s pánsk˘m garde
úter˘ 10. ãervna v 19.30 hod.
MÒJ MIL¯ DENÍâKU
Kvalitní alternativa s pﬁíjemnou
dávkou recese
stﬁeda 11. ãervna v 19.30 hod.
P¤ÍSTAV
Folk-trampová kapela
ãtvrtek 12. ãervna v 19.30 hod.
NOSTALGIA QUARTET
Zase trocha jazzu
úter˘ 17. ãervna v 19.30 hod.
BOMBAPUSA
Lyricko-ekologick˘ rajchrn ’roll
stﬁeda 18. ãervna v 19.30 hod.
MOUR + eN
Folkov˘ veãer

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

ãtvrtek 19. ãervna v 19.30 hod.
MEZITÍM
Folkové ‰ou na závûr sezóny

pondûlí 2. ãervna, 10.15 hod.
Bitva u Lipan
úter˘ 3. ãervna, 8.30 a 10.15 hod.
Bitva u Lipan

ZMùNA PROGRAMU
VYHRAZENA!

stﬁeda 4. ãervna, 10.15 hod.
Bitva u Lipan

KLUBOV¯ BAR:
otevﬁen ve dnech
programov˘ch akcí od 18 hod.

ãtvrtek 5. ãervna, 9.30 hod.
Mauglí

P¤EDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Bûhounská 17
INDIES – Po‰tovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC –
Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraÏí âD

ãtvrtek 5. ãervna, 19.00 hod.
Mary‰a
pátek 6. ãervna, 9.00 hod.
Mary‰a

NABÍZÍME:
4-mûsíãní KURZ KALANETIKY
(cviãení na zformování postavy).
KaÏdé pondûlí od 17 do 18.30 hod.
(1. lekce 8. záﬁí 2008).
Pﬁihlá‰ky osobnû do 19. 6. 2008
v Klubu Leitnerova,
vÏdy v úter˘, ve stﬁedu
a ve ãtvrtek od 17.00 do 19.00 hod.

pátek 6. ãervna, 19.00 hod.
Los locos de Valencia / Blázni z Valencie
Hru Lope de Vega ve ‰panûlském jazyce
hraje Studentské divadlo, Univerzita Wien

pondûlí 9. ãervna, 8.30 a 10.15 hod.
S koníãkem pﬁes hory a doly
úter˘ 10. ãervna, 9.30 hod.
Mauglí

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

stﬁeda 11. ãervna, 9.30 hod.
Mauglí
ãtvrtek 12. ãervna, 8.30 a 10.15 hod.
Kytice

Sportovní a rekreaãní areál
s koupali‰tûm Kraví hora
Venkovní koupali‰tû se otevﬁe
1. 6. 2008 a ten den bude vstup na
venkovní bazén voln˘. Navíc
v rámci otevﬁení koupali‰tû bude
pﬁedveden speciální program –
ukázky záchrany s komentáﬁem
a zásadami prevence na nûkolika
místech (v dobû cca 10–14 hod.).
Na stanovi‰tích bude k vidûní:
resuscitace, záchrana ve vodû,
o‰etﬁování a obvazování, házecí
pomÛcky.
Otevírací doba v mûsíci ãervnu
bude dennû 10.00–18.00 hod.
V mûsíci ãervnu bude také otevﬁen vnitﬁní bazén – viz na‰e
webové stránky

sobota 14. ãervna, 15.30 hod.
Hvûzdiãky, dobrou noc – Já budu psát
PREMIÉRA!
pondûlí 16. ãervna, 8.30 a 10.15 hod.
Ostrov pokladÛ
úter˘ 17. ãervna, 8.30 a 10.15 hod.
Brouãci
ãtvrtek 19. ãervna, 10.30 hod.
Mauglí
ãtvrtek 19. ãervna, 19.00 hod.
Mauglí
pátek 20. ãervna, 9.30 hod.
Mauglí
pondûlí 23. ãervna, 8.30 a 10.15 hod.
Ha‰tûﬁica
úter˘ 24. ãervna, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb mûsto hﬁíchu
stﬁeda 25. ãervna, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb mûsto hﬁíchu
ãtvrtek 26. ãervna, 10.15 hod.
Brouãci

Zmûna programu vyhrazena!

ãtvrtek 12. ãervna, 19.15 hod.
Kytice – DERNIÉRA!

www.kravihora-brno.cz. V ãervenci bude v provozu jenom venkovní areál. V srpnu bude vnitﬁní bazén k dispozici jen v pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí. Vstupné
zÛstává tak jako v loÀském roce
– viz ceník.
Novinkou pro leto‰ní rok jsou
dvû novû vybudovaná hﬁi‰tû, a to:
víceúãelové hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem (tráva) na házenou, fotbal,
nohejbal a volejbal a travnaté hﬁi‰tû na malou kopanou. V nabídce
dále máme dva beach volebalové
kurty. Jinak tradiãnû nabízíme vodní atrakce (víﬁivka, duha, hﬁíbek,
masáÏ. chrliãe a skluzavky) (red)

Kontakt:
Divadlo Polárka, Tuãkova 34, Brno,
pátek 13. ãervna, 15.30 hod.
tel.: 541 247 274, 603 559 481,
Hvûzdiãky, dobrou noc – Já budu psát
e-mail: info@divadlopolarka.cz
PREMIÉRA!
www. divadlopolarka. cz

KLUB SENIORSK¯CH AKTIVIT

Václavská 3, 603 00 BRNO / Program âERVEN 2008
Provozní doba v klubu:
rá osada – Mar. Údolí – 9 km; ãtvrtek
Pondûlí: 14.00–17.00 hod. Posezení – sraz v Kr. Poli u nádraÏí v 9.00 hod.
s pﬁáteli, spoleãenské hry. Úter˘: V klubu je knihovna a poãítaã. K dis14.00–18.00 hod. Kondiãní cviãení 15.00 pozici je téÏ rotoped a dal‰í cviãební
aÏ 16.00 hod., pak pﬁátelské posezení. pomÛcky. Dal‰í informace o ãinnosti
âtvrtek: 14.00–17.00 hod. Kondiãní cvi- klubu jsou na nástûnce ve v˘loze nebo
ãení 14.30–15.30 hod. Pravidelné uvnitﬁ klubu. O prázdninách bude ãinvycházky do okolí Brna úter˘ – nost klubu omezena. Sledujte nástûnodchod od klubu v 9.00 hod.
ky. Plánujeme 1x t˘dnû v˘let vlakem
Plánovan˘ program: 3. 6. Rájec n. nebo autobusem. Informace na tel.
Svit. – Dolní Lhota – 12 km; 10. 6. Sta- 530 310 933 nebo 602 859 598

Zpravodaj mûstské ãásti Brno-stﬁed, roãník XVII, ãíslo 6, ãerven 2008. Vydává: Statutární mûsto Brno – Mûstská ãást Brno-stﬁed, Iâ: 44992785 01 * Vychází 1x za mûsíc (o prázdninách dvojãíslo) * Místo vydávání: Brno * Náklad tohoto ãísla je 36.000 v˘tiskÛ *
Redakãní uzávûrka 26. 6. 2008 * ·éfredaktor: Ing. Mojmír Antonín (tel.: 542 526 315, e-mail: antonin@stred.brno.cz) * Adresa redakce: Úﬁad mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed, Dominikánská 2, 601 69 Brno * Prázdninov˘ zpravodaj vyjde
5. 7. 2008 * V˘roba, distribuce a správa inzerce: Samab Brno Group, a.s., Valchaﬁská 6, Brno * Oficiální webové stránky radnice Brno-stﬁed: www.stred.brno.cz * Registrováno MK âR E 12188
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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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