květen 2008

Kluzi‰tû na Nov˘ch sadech stﬁídá skatepark za milión
Mobilní kluzi‰tû Nové sady v prostoru tzv. Malé
Ameriky najde vyuÏití i mimo zimní sezónu.
Mûstská ãást Brno-stﬁed zde totiÏ investicí ve
v˘‰i miliónu korun vybudovala skatepark.

„Provoz tohoto – v Brnû unikátního – zaﬁízení zahájíme pro veﬁejnost v pátek 25. dubna,“
uvedla starostka Brna-stﬁedu MUDr. Dagmar
Hrubá. Do prázdnin bude otevﬁeno ve v‰ední

dny od 12.00 do 20.00 hodin, o víkendech se
zaãne uÏ v 9 hodin ráno. Pﬁes prázdniny se pak
poãítá s tím, Ïe po cel˘ t˘den pobûÏí víkendoPokraãování na str. 2

Dobr˘ den,
váÏení a milí, kvûten byl vÏdy
jeden z nejkrásnûj‰ích mûsícÛ
v roce, protoÏe pﬁíroda h˘ﬁí v‰emi barvami a i s námi se tû‰í z jarní pohody. Kvûten, je nejenom
mûsíc lásky a mûsíc, v které slavíme konec druhé svûtové války, ale
pro BrÀany a její hosty je také tradiãnû mûsícem Festivalu zábavy.
V leto‰ním roce, v druhé polovinû kvûtna a na zaãátku ãervna,
probûhne jiÏ 11. roãník Festivalu

Poplatek za
komunální odpad
str. 3

zábavy pod hrady ·pilberk a Veveﬁí. PﬁeváÏná vût‰ina akcí probíhá právû na území na‰í mûstské
ãásti a myslím si, Ïe pﬁedev‰ím
tzv. Muzejní noc se tû‰í velké oblibû velk˘ch i mal˘ch náv‰tûvníkÛ.
Ale ãeká nás Noc kejklíﬁÛ, Zábava pod hradbami, Veselé sportování na Veselé apod. Novû se letos
setkáme s akcí „Sochy v ulicích“,
kdy na nejrÛznûj‰ích místech na‰í
mûstské ãásti budou bûhem jed-

noho mûsíce umístûny vybrané
sochy. Stejnû tak v tomto období
oslaví na‰e V˘stavi‰tû 80 rokÛ od
svého vzniku, a to nemluvím o tradiãní mezinárodní pﬁehlídce
ohÀostrojÛ IGNIS BRUNENSIS, která jiÏ tradiãnû zaãne v pátek 23.
5. 2008 v Denisov˘ch sadech, pak
se pﬁesune na pﬁehradu, kde probûhnou jednotlivé soutûÏní ohÀostroje, aby se vrátila na grand
finále na hradû ·pilberku.

VáÏení a milí, jenom jak z v˘‰e
uvedeného vypl˘vá, ãeká nás
mnoho zábavy, která je nabízena nejenom Vám ale i v‰em
náv‰tûvníkÛm.
Pﬁeji Vám, aby se Vám v‰echny akce líbili, abyste se dobﬁe
bavili, zkrátka, aÈ si uÏijete Festivalu zábavy.
S pozdravem Va‰e Dagmar
Hrubá, starostka

âerven˘ kostel

Mám ráda Brno

Pﬁijìte si zabûhat
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Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Kluzi‰tû na Nov˘ch sadech stﬁídá skatepark za milión
Dokonãení ze str. 1
v˘ reÏim, tedy 9.00–20.00 hod. Vstupné do skateparku bude symbolické ve v˘‰i 20 korun za
den. „KdyÏ je nûco úplnû zadarmo, lidé si toho
neváÏí,“ vysvûtluje starostka.
Novû otvíran˘ prostor má kapacitu 40 lidí. âtrnáct prvkÛ je urãeno v˘hradnû pro jízdu na skateboardu a inline bruslích, jízda na kole není
povolena. Povinná bude ochranná pﬁilba a chrániãe – vybavení si lze po sloÏení kauce zapÛjãit
– a dûti do 10 let navíc musí doprovázet dospû-

l˘. Samozﬁejmostí je WC a nápojové automaty.
Po celou otvírací dobu bude v areálu pﬁítomen
provozní pracovník. „Firma, která pﬁekáÏky
dodala, také platí instruktora, kter˘ bude zájemcÛm vÏdy odpoledne k dispozici,“ láká zájemce Dagmar Hrubá a dodává: „Doufám, Ïe to
bude o dÛvod víc, aby si sem na‰li mladí lidé
cestu a nejezdili v centru po ulicích.“
Provoz pobûÏí pﬁibliÏnû do konce ﬁíjna podle aktuálního poãasí. Poté budou prvky rozebrány a uskladnûny ve Sportovním a rekreaã-

ním areálu Kraví hora, kter˘ je provozovatelem
skateparku a hradí jeho provozní náklady. Na
zimu se pak na Nové sady opût vrátí mobilní
kluzi‰tû.
Sportovi‰tû na Malé Americe se zaãalo budovat v kvûtnu 2006. Kolaudace a otevﬁení areálu
probûhlo v polovinû ﬁíjna téhoÏ roku. Celkové
náklady na stavbu, které zahrnovaly úpravy povrchÛ, vybudování zázemí pro obsluhu a dodávku a montáÏ technologie chlazení, tehdy ãinily
18 miliónÛ korun.

Na 25 mladíkÛ si vyzkou‰elo svoje triky na novû vybudovaném zdaﬁilém skateparku
a ihned za dobr˘ nápad podûkovali starostce MUDr. Dagmar Hrubé
42. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta
Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu dne 12. 03. 2008
od 14.30 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále jen RMâ
BS) vzala na vûdomí zprávu o jednáních
veden˘ch mezi zástupci ÚMâ BS a MMB
a mezi zástupci vedení Mâ BS a MO âR.
Schválila zámûr ukonãit smlouvu o nájmu
nemovitosti, uzavﬁenou mezi Statutárním
mûstem Brnem – Mâ Brno-stﬁed a Wilson
Properity, s. r. o. dne 30. 8. 2006. Schválila
navrÏené zástupce do jednací skupiny ve
vûci ukonãení právních vztahÛ se spol. Wilson Properity s. r. o. – Mgr. ·Èástku, ing. arch.
Mencla, JUDr. Novotného a uloÏila ãlenÛm
jednací skupiny ve spolupráci se zástupci
SmB bezodkladnû jednat o ukonãení právních vztahÛ se spol. Wilson Properity s. r. o.
RMâ BS uloÏila starostce MUDr. Hrubé bezodkladnû poÏádat RMB o jmenování zástupcÛ SmB do jednací skupiny ve vûci ukonãení právních vztahÛ se spol. Wilson Properity s. r. o.

RMâ BS projednala informace o internetov˘ch Ïákovsk˘ch kníÏkách a vzala na vûdomí moÏnost zavedení internetov˘ch Ïákovsk˘ch kníÏek v základních ‰kolách zﬁizovan˘ch Mâ Brno-stﬁed podle individuálních
podmínek a na základû samostatného rozhodnutí a ﬁe‰ení kaÏdou základní ‰kolou.
RMâ BS projednala zámûr Základní ‰koly
a mateﬁské ‰koly Brno, nám. 28. ﬁíjna 22, pﬁíspûvkové organizace organizovat ve ‰kolním
roce 2008/2009 kurz pro získání základního
vzdûlání.
RMâ BS zru‰ila s okamÏitou platností ve‰kerá svá rozhodnutí uãinûná v minulosti,
jejichÏ obsahem je svûﬁení vlastní rozhodovací pÛsobnosti Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed nebo jeho ãástem ve smyslu ust. § 109
zák. ã. 128/2000 Sb., o obcích v platném znûní. Jsou-li takováto kompetenãní rozhodnutí souãástí obecn˘ch dokumentÛ, zejména
metodik, smûrnic, organizaãních ﬁádÛ apod.,
ru‰í se takovéto dokumenty jako celek. RMâ
BS uloÏila tajemníkovi, vedoucím odborÛ
ÚMâ BS a komisím RMâ BS projednat a pﬁípadnû navrhnout RMâ BS k rozhodnutí, které rozhodovací pravomoci RMâ BS by bylo
vhodné svûﬁit jin˘m orgánÛm.

2

RMâ BS schválila pÛsobnost Komise pro správu bytov˘ch domÛ RMâ BS v jednotliv˘ch
bodech a zru‰ila ve‰kerá rozhodnutí o svûﬁení pÛsobnosti odborÛm Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed. UloÏila tajemníkovi ÚMâ BS
zajistit souãinnost pﬁíslu‰n˘ch odborÛ Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed s Komisí pro
správu bytov˘ch domÛ, bytov˘ch kanceláﬁí
s Komisí pro správu bytov˘ch domÛ.
RMâ BS projednala návrh na personální
obsazení Komise legislativní a organizaãní
mûstské ãásti Brno-stﬁed a schválila personální obsazení Komise legislativní a organizaãní RMâ BS pﬁedseda: JUDr. Otakar Bradáã, ãlenové: Mgr. Vít Bure‰, Mgr. Marta Vlachová, Mgr. Igor Vi‰ãor a schválila rozsah
ãinnosti Komise legislativní a organizaãní
RMâ BS.
RMâ BS projednala Informace k moÏnosti
zabezpeãení docházky dûtí do mateﬁsk˘ch
‰kol o prázdninách dle potﬁeb rodiãÛ“ a doporuãila vzít tyto informace na vûdomí s tím, Ïe
O·SM ÚMâ BS bude do doby legislativních
zmûn individuálnû projednávat s kaÏdou M·
zaji‰tûní prázdninového provozu pro dûti pﬁijaté ve správním ﬁízení do této M· a schválit
Pokraãování na str. 3
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podání podnûtu k novelizaci vyhlá‰ky ã.
14/2005 Sb., o pﬁed‰kolním vzdûlávání.
43. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta
Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu dne 26. 03. 2008
od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
RMâ BS zru‰ila povûﬁení JUDr. Radovana
Novotného ﬁízením Kulturního a vzdûlávacího stﬁediska „U Tﬁí kohoutÛ“, pﬁíspûvkové
organizace a jmenovala Mgr. Romana Buriána s úãinností od 01.04.2008 ﬁeditelem Kulturního a vzdûlávacího stﬁediska „U Tﬁí
kohoutÛ“, pﬁíspûvkové organizace.
RMâ BS vzala na vûdomí zámûr investora
„Polyfunkãní dÛm Brno – ÎiÏkova - zámûr
v˘stavby objektu ÎiÏkova 5, Brno“. Koneãné stanovisko vydá starostka Mâ BS, a to
v rámci územního ﬁízení jako jeho úãastník.
RMâ BS odsouhlasila se zámûrem úpravy
prostoru Petrova dle pﬁedloÏené studie ateliéru RAW (12/2007) za podmínky doﬁe‰ení
parkování vozidel Brnûnského biskupství.
Vjezd do plánovan˘ch podzemních garáÏí
uliãkou za Moravsk˘m zemsk˘m muzeem je
z prostorového hlediska problematick˘. Dále
poÏaduje zajistit ochranu skalních v˘chozÛ
pﬁed farní budovou.
RMâ BS jednala a odsouhlasila ideovou studií Dominikánské námûstí a doporuãila navrÏen˘ vodní prvek nahradit obnovou historické studny.
44. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta
Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu dne 02. 04. 2008
od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
RMâ BS projednala a odsouhlasila uzavﬁení
smlouvy o dílo s firmou DIRECT MEDIA spol.
s r. o., na v˘stavbu travnatého hﬁi‰tû v areálu Sportovní a rekreaãní areál Kraví hora.
RMâ BS schválila zámûr zab˘vat se hledáním moÏností, smûﬁujících k roz‰íﬁení sociálních sluÏeb pro potﬁebné na území mûstské ãásti Brno-stﬁed.
45. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta
Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu dne 16. 04. 2008
od 12.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)

RMâ BS projednala návrh a uloÏila tajemníkovi Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed zabezpeãit v období od poloviny ﬁíjna do krajsk˘ch
a senátních voleb právnû i technicky vyuÏití nám. Svobody, event. Moravského námûstí pro kampanû politick˘ch subjektÛ.

9. zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti
mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konaného ve stﬁedu dne 16. 04. 2008
od 15.00 hod.
ve spoleãenském centru ÚMâ BS,
Dominikánská 2, Brno
(v˘bûr z usnesení)
ZMâ BS vzalo na vûdomí rozpis schváleného rozpoãtu pro rok 2008 Mâ Brno-stﬁed
a bilanci zdrojÛ a v˘dajÛ Mâ Brno-stﬁed na
rok 2008 z rozpisu schváleného rozpoãtu.
ZMâ BS schválilo rozpoãtové opatﬁení ã. 3
na rok 2008, odpis nedobytn˘ch pohledávek dle pﬁedloÏeného seznamu. ZMâ BS
schválilo zámûr zmûny Územního plánu
mûsta Brna za úãelem realizace staveb pro
bydlení „Nájemní vily, ul. Kvûtná, Brno“
a odsouhlasilo zámûr zmûny v oblasti k. ú.
Veveﬁí, obec Brno (Akademické námûstí)
a neschválilo ãást t˘kající se k. ú. Veveﬁí,
obec Brno (Kraví hora), jelikoÏ se jedná
o pozemky urãené ÚPmB a Územním plánem zóny Kraví hora k realizaci ploch rekreaãní zelenû na Kraví hoﬁe.
ZMâ BS projednávalo dal‰í dílãí zámûry
zmûn ÚPmB v pÛsobnosti mûstské ãásti
Brno-stﬁed.
ZMâ BS schválilo poﬁizování zvukového záznamu z jednání zastupitelstva.
ZMâ BS projednalo „Informace k moÏnosti zabezpeãení docházky dûtí do mateﬁsk˘ch
‰kol o prázdninách dle potﬁeb rodiãÛ“ a pﬁijalo závûry, které doporuãila RMâ BS na
svém 42. zasedání dne 12. 03. 2008.
ZMâ BS projednalo a schválilo plo‰né zv˘‰ení nájemného v obecním bytovém fondu
v maximální moÏné v˘‰i dle zák. ã. 107/2006
Sb., s úãinností od 01. 09. 2008.
ZMâ BS projednávalo dotazy, podnûty a pﬁipomínky jak z ﬁad koaliãních, tak i opoziãních zastupitelÛ. Jednalo se napﬁ.: o tﬁídûní
odpadÛ, pÛdní vestavbû na Údolní 13, domu
na Kalvodovû 8, situaci na Dvoﬁákovû 3,
distribuci – náplni Zpravodaje Mâ BS a dal‰ích záleÏitostech t˘kajících se Mâ BS. Závûrem paní starostka pozvala pﬁítomné na prezentaci mûstské rychlodráhy do Spoleãenského centra Radnice Mâ BS konanou dne
30. 04. 2008 ve 14.00 hod.
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Poplatek
za komunální odpad
Pro úhradu místního poplatku v hotovosti jsou
v provozu pokladny v pﬁízemí budovy Magistrátu mûsta Brna na Malinovského námûstí ã. 3
a na ·umavské 33. Otevﬁeny jsou:
pondûlí
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
úter˘
8.00–12.00 a 13.00–14.30 hod.
stﬁeda
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
ãtvrtek
8.00–12.00 a 13.00–14.00 hod.
pátek
8.00–12.00 hod.
Na jednoho poplatníka (osoba s trval˘m pobytem v Brnû) a kalendáﬁní rok ãiní poplatek 500
Kã, moÏnost bezhotovostní úhrady je pﬁevodem
na úãet ã. 156304/5400, po‰tovní poukázky jsou
k dispozici na podatelnách ÚﬁadÛ mûstsk˘ch
ãástí a na kontaktních místech Magistrátu. Pﬁi
tûchto zpÛsobech platby je nezbytné uvést jako
variabilní symbol rodné ãíslo poplatníka, pﬁi spoleãn˘ch platbách je nutno oznámit jména a data
narození osob, za nûÏ je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Rodiãe tﬁí a více
nezaopatﬁen˘ch dûtí mohou opût uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti nejmlad‰ího
dítûte, kdyÏ podpisem âestného prohlá‰ení
potvrdí splnûní zákonn˘ch podmínek. Splatnost
místního poplatku je stanovena k 31. kvûtnu
daného roku bez vymûﬁení. Není-li lhÛta dodrÏena, správce poplatku mÛÏe vymûﬁit platebním
v˘mûrem nav˘‰ení dluhu aÏ na jeho trojnásobek. Informace o poplatku za komunální odpad
jsou uvedeny na stránce www.brno.cz/odpady.
Odbor Ïivotního prostﬁedí
Magistrátu mûsta Brna

Odtahy vozidel
pﬁi blokovém ãi‰tûní
PﬁestoÏe zákon ã. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích § 19 odst. 5, 6 ukládá úãastníkÛm silniãního provozu uposlechnout rozhodnutí silniãního správního úﬁadu, respektovat pﬁíslu‰né dopravní znaãení, jeÏ pﬁikazuje
doãasn˘ zákaz stání na pﬁíslu‰né pozemní
komunikaci a tak umoÏnit ãi‰tûní komunikací
a veﬁejn˘ch prostranství, nûkteﬁí ﬁidiãi zákon
poru‰ují a svou nekázní znemoÏÀují udrÏovat
ãistotu dotãen˘ch komunikaãních ploch. V pﬁípadû neuposlechnutí rozhodnutí silniãního
správního úﬁadu, tedy nerespektování pﬁíslu‰ného dopravního znaãení, je vlastník místní
komunikace oprávnûn odstranit silniãní vozidlo na náklady jeho vlastníka. Pravomoc k odtahu vozidel je pﬁenesena z odboru dopravy
Magistrátu mûsta Brna, jakoÏto zástupce vlastPokraãování na str. 6

Stalo se v městské části

Kostelní vûÏe ve stﬁedu mûsta
Kostel J. A. Komenského obecnû zvan˘
„âerven˘“
V kostele sv. Tomá‰e jsme zavadili o královsk˘
rod LucemburkÛ a vystoupali k nejvût‰ímu brnûnskému zvonu. Pﬁi pohledu z ptaãí perspektivy do
Jo‰tovy ulice nás napadlo jít ve stopách augustiánÛ, vyhnan˘ch z kostela sv. Tomá‰e do kostela
sv. Panny Marie na Starém Brnû, kter˘ se pro nû
stal nov˘m domovem. Ná‰ pohled se ale je‰tû
zastavil na jednoduché linii a pevnû pÛsobící
stavbû na konci Husovy ulice kostele J. A. Komenského, zvaném „âerven˘ kostel“. Nav‰tívíme ho,
protoÏe je jin˘, neÏ ty pﬁedcházející.

ristii. Evangelíci vnímají BoÏí pﬁítomnost pﬁedev‰ím pﬁi spoleãn˘ch shromáÏdûních a bohosluÏbách. V budoucnu v‰ak chceme kostel trvale zpﬁístupnit, alespoÀ ve vchodové ãásti,“ dodal
je‰tû pan faráﬁ k vyslovené otázce.
„Kostel byl pÛvodnû nûmeck˘ a vznikl na rozdíl od brnûnsk˘ch katolick˘ch kostelÛ ve stﬁedu mûsta dost pozdû.“ Vznik evangelického sboru v Brnû má zajímavou historii. Johannu Koffilerovi, majiteli textilní továrny se podaﬁilo hned
po vydání toleranãního patentu (1781) prosadit
zaloÏení sboru pﬁedev‰ím pro své zamûstnance, kteﬁí pﬁicházeli nejvíce z luterského Nûmec-

Nûco z historie:
Kostel J. A. Komenského, lidovû zvan˘
„âerven˘ kostel“, je brnûnská dominanta
postavená v letech 1863–1867 vídeÀsk˘m architektem H. Ferstlem. Kostel je
jednou ze staveb, která náleÏí do souboru budov patﬁících evangelické církvi. Prostﬁedky na stavbu plynuly z darÛ
a ãásteãnû z v˘tûÏku vûcné loterie, do
které hlavní cenu vûnoval sám císaﬁ
Franti‰ek Josef I. Ferstel stavbu pojal
jako neorientovanou podélnou trojlodní síÀ s pﬁední tribunou v závûru apsidy, která byla v protestantsk˘ch kostelích obvyklá. Stavba je provedena ve stylu severonûmecké gotiky a stala se vzorem i pro ostatní luterské kostely na
Moravû (Olomouc, Opava, Ostrava).
Byla to ve své dobû první velká a nároãná stavba nekatolického kostela mimo
tradiãní evangelické zemû. V okolí kostela té doby najdeme nûmecké gymnázium (nyní JAMU), techniku (nyní lékaﬁská fakulta) a nûmeckou ‰kolu a faru na
Opletalovû 6.
Se‰li jsme se nejprve na faﬁe v Opletalovû ulici s panem faráﬁem Jiﬁím Gruberem. Posadili jsme se do pohodln˘ch
kﬁesílek a po oficiálních pﬁedstaveních
pﬁi‰lo na první otázky.
„âerven˘ kostel“ – mohu jej tak naz˘vat – je jako mnoho dal‰ích brnûnsk˘ch kostelÛ zavﬁen˘. Proã? Evangelické kostely se otevírají pﬁedev‰ím pro konání bohosluÏeb. BÛh je
tu pﬁítomen skrze Slovo a vysluhovanie svátosti. Bûhem t˘dne v‰ak b˘vají zavﬁené, protoÏe
vûﬁící se mohou k Bohu obracet ve sv˘ch domovech nebo kdekoli jinde a kostel k tomu nepotﬁebují. Katolíci vnímají BoÏí pﬁítomnost více ve
svátosti oltáﬁní, coÏ znamená, Ïe pro nû má smysl chodit do kostela i mimo bohosluÏby a modlit se k Bohu, kter˘ je v kostele pﬁítomn˘ v eucha-

ka. Pozdûji si zﬁídili modlitebnu z b˘valé panské jízdárny v blízkosti hradeb. Modlitebna v‰ak
nesmûla nést obvyklé znaky kﬁesÈanského kostela (vûÏe, klenutá okna, zvony). Protestantské
vyznání bylo pouze tolerované. Setkávali se zde
evangelíci ãeské i nûmecké národnosti bydlící
v Brnû. AÏ císaﬁ Franti‰ek Josef I. sv˘m protestantsk˘m patentem (1861) postavil v‰echny církve na roveÀ a bylo moÏné odváÏit se stavby souãasného kostela.
Vysvûcen byl v roce 1867 za pﬁítomnosti brnûn-
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ského starosty, 33 duchovních a mnoha nádhernû ustrojen˘ch dam, sedících v kostele napravo, a pánech ve fracích, sedících nalevo, kteﬁí
vytváﬁeli noblesní atmosféru této spoleãensky
v˘znamné akce. Superintendent Schneider dal
kostelu název Evangelische Christus-Kirche!
Proã postavili kostel právû tam? „Mûsto chtûlo naplnit literu protestantského patentu co nejlépe a nabídlo tudíÏ ke stavbû kostela lukrativnûj‰í pozemek na místû zboﬁen˘ch hradeb, kter˘m právû disponovalo.
K vlastní stavbû by se dalo je‰tû nûco dodat?
Kostel je osvûtlen 17 okny, která byla pÛvodnû
barevná, ale nyní jsou pouze ãirá. Mezi
sloupy zÛstaly stát kandelábry plynového osvûtlení, které v tehdej‰í dobû mohlo vytváﬁet nezapomenutelnou atmosféru. Za zmínku stojí oltáﬁ, oddûlen˘ mﬁíÏí, ze slezského mramoru a nad ním je
nyní zakrytá freska Krista na kﬁíÏi. Kazatelna je z velkokunãického mramoru
v podobû tulipánu se symboly ãtyﬁ evangelistÛ. Z pÛvodního vybavení se zachovala kﬁtitelnice a lavice pro 300–400
náv‰tûvníkÛ. Pozoruhodné technické
ﬁe‰ení najdeme u hlavního vchodu, kde
jsou v podlaze otvory, kter˘mi se vhánûl
tepl˘ vzduch do chrámové lodi. Vybavení kostela zaplatili sv˘mi dary nejbohat‰í ãlenové sboru rytíﬁ von Hering –
vûnoval kazatelnu a bratﬁi Scholerovi –
oltáﬁ. Obecnû lze v‰ak konstatovat, Ïe
evangelické kostely nemají tolik v˘zdoby, i kdyÏ si náv‰tûvník mÛÏe myslet, co
v‰e by kostel mohl uvnitﬁ mít. Opak je
asi pravdou, Ïe ãistota linie a svítící stûny vytváﬁí pÛsobivou atmosféru.
Jak se na kostele podepsala nová doba?
„Kostel slouÏil nûmeckému luterskému
sboru aÏ do konce 2. svûtové války. Tehdy skoro v‰ichni ãlenové opustili republiku a kostel i faru pﬁevzala církev âeskobratrská. VzrÛstající doprava naru‰ila
statiku kostela, kter˘ musel b˘t mezi léty
1976–1990 uzavﬁen, a moÏná se chystal
i jeho definitivní konec. Nyní je kostel díky
nákladn˘m opravám z posledních let, které z velké ãásti financoval stát, v uspokojivém stavu
a rád bych pozval v‰echny ãtenáﬁe na nedûlní
bohosluÏby od 10.00 hod., na hudební ne‰pory kaÏdou 1. nedûli v mûsíci a koncerty, na které upozorÀujeme nad vchodem zelen˘m transparentem. Koncem kvûtna se chystáme kostel
zpﬁístupnit v rámci Muzejní noci a v‰echny ãtenáﬁe tohoto ãasopisu rádi na prohlídce spojení
s varhanní hudbou rádi uvítáme.“
(red)

Stalo se v městské části

Omluva
Redakce dûkuje panu Jindﬁichu
Rackovi za upozornûní na nepﬁesnost v ãlánku „Kostelní vûÏe ve stﬁedu mûsta – kostel sv. Tomá‰e“.
Autorem souso‰í Pieta je Jindﬁich
Parléﬁ z rozvûtveného rodu ParléﬁÛ, nikoliv v‰ak ten, kter˘ stavûl
chrám sv. Víta v Praze. Dûkujeme.

Ohleduplnost
VáÏení spoluobãané, v mûstské ãásti Brno-stﬁed. Chtûl bych se dnes
spolu s vámi zamyslet nad nedobr˘m fenoménem moderní doby.
Hodnû se dnes pí‰e o domácím
násilí vÛãi Ïenám, je‰tû více se probírá t˘rání dûtí, ale ponûkud v pozadí a utajené zÛstává t˘rání seniorÛ.
Pﬁitom právû tento fenomén, zvlá‰tû v poslední dobû nab˘vá na intenzitû. Navíc to co, vyjde na povrch,
je jen povûstná ‰piãka ledovce, protoÏe vût‰ina seniorÛ se na takové
chování sv˘ch dûtí nebo vnukÛ stydí a aÏ do poslední chvíle, kdy uÏ
je obvykle pozdû, to tají. Proto bych
vás chtûl poprosit – nebuìte lhostejní k utrpení jin˘ch. Buìte v‰ímaví, vÏdyÈ pﬁi vãasném zásahu
a opatﬁení jde ledasãemu zabránit.
Mûjme na pamûti, Ïe v‰ichni obãané na‰í krásné mûstské ãásti mají
právo na klidn˘ a spokojen˘ Ïivot.
Krásn˘ den vám pﬁeje
Ivan Kinzel,
místostarosta Mâ Brno-stﬁed

Jak pﬁi‰la do Brna fronta
Poãátkem dubna 1945 se k hranicím Moravy pﬁiblíÏila spojenecká vojska Sovûtského svazu,
Rumunské královské armády
a âeskoslovenského armádního
sboru. K jiÏní Moravû postupoval 2. Ukrajinsk˘ front pod velením mar‰ála Rodiona Jakovleviãe Malinovského ve sloÏení 360
tis. sovûtsk˘ch vojákÛ, 86 tis.
rumunsk˘ch vojákÛ a ná‰ armádní sbor. Vojsko bylo vyzbrojeno
365 tanky, 7860 dûly, raketomety a minomety a ve vzduchu operovalo 635 letadel. Prostor Moravy bránila 1. pancéﬁová armáda
pod velením generála Nehringa
ze skupiny armád Stﬁed (od 6. 4.
1945 pﬁevzal velení polní mar‰ál
Schörner). Nûmeckou armádu
tvoﬁilo 250 tis. vojákÛ, 2000 dûl,
120 tankÛ a vzdu‰n˘ prostor chránilo 120 letadel. Na pﬁání
K. H. Franka dne 16. 4. 1945 pﬁi‰lo posílit obranu je‰tû 50 tis. vojákÛ s 60 tanky a tisícovkou dûl.
2. Ukrajinsk˘ front mûl mírnou
pﬁevahu. Na 23. dubna byl naplánován generální útok na Brno,
ke kterému osobnû pﬁijel zavelet sám mar‰ál Malinovskij. Obyvatelstvo vydatnû pomáhalo
postupu sovûtsk˘ch a rumunsk˘ch vojsk, odstraÀovalo zátarasy, upozorÀovalo na nebezpeãná zaminovaná místa a pro-

tivníkem nekryté prostory. Snad
nejlépe situaci tehdej‰ího Brna
popsal v osobních vzpomínkách
rodák J. K. (roãník 1932) z Králova Pole, dnes Ïijící ve Znojmû:
„Se tﬁemi kamarády jsme zaloÏili skautsk˘ oddíl Vlãata. Sousedka mne nauãila obstojnû rusky.
KdyÏ pﬁed Brnem zaãala pálit
dûla, rozhodli jsme se s Vlãaty jít
naproti sovûtsk˘m vojskÛm
a pomoci. âtyﬁi kluci v teplácích
bez pov‰imnutí do‰li z Králova
Pole aÏ do Modﬁic. Tam nás oslovil muÏ na ulici a donutil nás
zÛstat u nûho v domû, protoÏe
fronta byla blízko a ‰lo o Ïivot.
Pﬁespali jsme ve sklepû s jeho
rodinou a ráno se probudili do
úplnû jiné situace. V‰ude kolem
pochodovala sovûtská vojska.
Kousek od domu stály neforemné vozy, z kter˘ch se ‰íﬁila pﬁíjemná vÛnû a záhadnû se kouﬁilo – polní pekárna. Rusky jsem
se domluvil s nejlépe a nejãistûji vyhlíÏejícím vojákem – oãividnû dÛstojníkem. Vytáhl ihned ãernobílé fotografie nûmecky
popsan˘ch map mûsta Brna, ve
kter˘ch mûl vyznaãeny ãervenû
zásobovací body, a tûÏko se
v mapách vyznal. Vyfasovali jsme
sovûtské stejnokroje a nûmecké
vojenské boty. Zaãali jsme s Vlãaty jezdit na zásobovacích vozech

TyfloCentrum Brno, o. p. s., je organizací, která se stará o nevidomé nebo tûÏce zrakovû postiÏené obãany. Dne 12. 4. 2008 se zniãehonic i na na‰em Úﬁadu mûstské ãásti
Brno-stﬁed objevily mladé dvojice s bílou holí. TyfloCentrum uspoﬁádalo velmi zdaﬁilou
akci, která vidom˘m pomohla nakroãit do svûta nevidom˘ch – slabozrak˘ch a pochopit
jejich problémy. ZájemcÛm zakryli oãi, dali slepeckou hÛl, instrukce a do u‰í nahrávku
cesty s prÛvodcem – StráÏn˘m andûlem, kter˘ zachrání, kdyÏ pÛjde do tuhého. Tento
nápad mûl obrovsk˘ úspûch, protoÏe zkou‰ka je to nejlep‰í, jak se dozvûdût nûco více.

nejdﬁíve na Staré Brno a pak do
dal‰ích vyznaãen˘ch míst na fotografiích. Stﬁílelo se. Dostali jsme
pﬁilby, které proti stﬁepinám
opravdu fungovaly. Jeden vÛz
jsme ztratili po zásahu granátem
a hrÛzy na‰e smysly znaãnû otupily. Osvobozování se valilo
Brnem jako lavina aÏ na pisáreckou vûtev, která narazila na
vinné sklepy a Pivovar na Starém
Brnû. Bûhem nûkolika dní s rÛzn˘mi pﬁesuny na‰e vozy dorazily do Králova Pole. Ná‰ velitel
byl za dobré plnûní úkolÛ pov˘‰en z podporuãíka na poruãíka,
coÏ nám pﬁineslo bohatou v˘sluÏku v okamÏiku louãení. Zazvonil jsem u na‰ich domovních dveﬁí. Matka mnû otevﬁela, nepoznala a zavolala na tatínka do
domu, Ïe pﬁed vchodem stojí
mlad˘ sovûtsk˘ voják. „Ale maminko, to su já, Jarka!“ Vykﬁikla
radostí, objala mne, v tom pﬁi‰el
otec a dal mnû takovou pﬁes
hubu, jakou jsem a nikdy po tom
nedostal. Je‰tû nûkolik dní jsme
vyuÏívali sluÏeb polní sovûtské
pekárny, která se po ãase vydala smûrem do Bystrce za pokraãující frontou.“
Z podkladÛ Vlastimila Schildberga nám osvobozování Brna
Du‰an Pazdírek
pﬁipomnûl
1. místostarosta Mâ Brno-stﬁed

V nádherném Freskovém sále Staré radnice se v odpoledních hodinách se‰el v˘kvût uãitelské profese. Dne 26. 3. 2008 pﬁedávala námûstkynû primátora mûsta Brna paní Barbora
Javorová ocenûní ve dvou kategoriích „ V˘razná pedagogická osobnost“ a „Ocenûní za dlouhodobou tvÛrãí pedagogickou ãinnost“. Na‰e mûstská ãást Brno-stﬁed mûla na této v˘znamné akci také svého ocenûného, a to v kategorii za dlouhodobou tvÛrãí pedagogickou ãinnost. Pﬁed zraky kolegÛ, ‰kolsk˘ch pracovníkÛ Magistrátu mûsta Brna, popﬁála na‰í ocenûné uãitelce Miroslavû Schwabové starostka mûstské ãásti Brno-stﬁed MUDr. Dagmar Hrubá.
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Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Odtahy vozidel pﬁi blokovém ãi‰tûní
Dokonãení ze str. 3
níka komunikací, na Brnûnské komunikace
a. s., kontaktní osoba: pí. ·karoupková, tel.:
543 321 225, které prostﬁednictvím sv˘ch smluvních partnerÛ zaji‰Èují odtahy vozidel. V˘dejní
doba ve v‰ední den 8.00–17.00 hod. Odtahová firma nahla‰uje tuto skuteãnost na ãísle 158
– âeská policie. Ceník odtahÛ vozidel pﬁi blokovém ãi‰tûní platn˘ od 1. 5. 2008. Manipula-

ce s vozidlem – naloÏení a vyloÏení 600 Kã.
Manipulace s vozidlem, naloÏení i vyloÏení je
jeden úkon a lze jej zapoãítat jen jednou na
jeden odtah. Ujeté kilometry 25 Kã/km. Vlastník vozidla hradí náklady na ujeté km max. do
vzdálenosti 10 km – tj. celkem 20 km. Parkovné – vã. nákladÛ na provoz plochy a v˘dej
vozidla – první den 250 Kã/den; kaÏd˘ dal‰í
zapoãat˘ den 100 Kã/den. PﬁiráÏka za v˘dej

vozidla po pracovní dobû, tj. 17.00–8.00 hod.,
a ve dny prac. volna a prac. klidu 250 Kã.
K cenám budou úãtovány aktuální sazby DPH.
Odtahy vozidel v r. 2008 jsou nasmûrovány do
následující lokality: Jihlavská ul. v Brnû, autobazar „Max“ (50 m od Delvity smûr Bosonohy)
tel.: 547 357 384, 602 578 867.
RNDr. Dana Zále‰áková
vedoucí odd. ãistoty komunikací odboru ÎP

Školy

Dûtsk˘ den na Junioru Velká soutûÏ o nejlep‰í maturitní tablo roku 2008
Pojìte s námi oslavit v sobotu 31. 5. 2008 od
9.00 do 13.00 hod. svátek v‰ech dûtí a dvacáté narozeniny Domu dûtí a mládeÏe Junior. âekají na vás otevﬁená v‰echna na‰e pracovi‰tû, která si mÛÏete nejenom prohlédnout, ale také si zde zasoutûÏit, pobavit se ãi
vyrobit si nûco pûkného. Oslava probûhne
ve stylu závodu rallye. BliÏ‰í informace: tel.:
543 211 599, 608 964 695, www.junior.cz
Kde nás najdete:
JUNIOR – DDM, Dornych 2, Brno.
CVâ Vranováãek, Vranovská 17, Brno.
CVâ Paleta, Tou‰kova 9, Brno.
CVâ Paprsek, Tuháãkova 39, Brno.
CVâ Fantázie, Tihonova 49, Brno.
Pﬁírodovûdná stanice Kamenaãky, Kamenaãky 4a, Brno.

Brnûnka dûtem
„Pojìte v‰ichni slavit, v˘bornû se bavit.
Na námûstí Míru, ve velikém víru.
V radosti a bez napûtí, oslavíme Den dûtí.“
V úter˘ 3. 6. 2008
od 12.00 do 17.00 hod.
Vás zveme
do prodejny a pﬁed prodejnu
Pramen-Brnûnska, námûstí Míru 1.
Pﬁijìte si zasoutûÏit – a vyhrát.
KaÏdou hodinu losujeme zajímavé ceny.
Pro dûti bude k dispozici
Skákací hrad a kolotoã

26. dubna–11. kvûtna – Galerie VaÀkovka
Vás srdeãnû zve na zahájení soutûÏe o nejlep‰í maturitní tablo roku 2008, která startuje v sobotu, 26. dubna ve 14.00 v pasáÏi Galerie VaÀkovka.
Na pódiu kromû autorÛ vítûzn˘ch projektÛ vystoupí odborná porota ve sloÏení starostka Mâ Brno-stﬁed paní Dagmar Hrubá,
zpûvák kapely Monkey Business Matûj Ruppert, ﬁeditel Domu umûní pan Rostislav Koryãánek, modní návrháﬁ pan Pavel Jevula a ﬁeditelka Galerie VaÀkovka sleãna Denisa Gálová. DivákÛm se pﬁedstaví taneãní skupina
moderního tance Magic Free Group a dvojnásobn˘ mistr âR v beatboxu Ondﬁej Havlík
alias En.dru. Celé odpoledne moderuje Petr
Zakopal z rádia Kiss Hády.
Náv‰tûvníci Galerie VaÀkovka budou mít
moÏnost pﬁí‰tí dva t˘dny obdivovat tabla rÛzn˘ch tvarÛ a velikostí, zavû‰ená ze stropu,
tûÏká i nûkolik set kilogramÛ, tabla pohyblivá a dokonce i Ïivá.
Zahajovacím programem zároveÀ odstartuje SMS hlasování náv‰tûvníkÛ Galerie VaÀkovka. Ti budou mít aÏ do nedûle 11. kvûtna moÏnost zvolit nejlep‰í tablo roku 2008
a zároveÀ vyhrát 10x iPod.
Vítûzná tﬁída si odnese pﬁíspûvek 15 000 Kã
na maturitní veãírek a digitální kameru v hodnotû 10 000 Kã pro svou ‰kolu. Tﬁídy na druhém a tﬁetím místû si odnesou 10 000
a 5 000 Kã.
Do soutûÏe Poslední zvonûní ve VaÀkovce
se pﬁihlásilo pﬁes padesát maturitních tﬁíd
z celého brnûnského regionu. Patnáct nejlep‰ích návrhÛ prezentovali zástupci jednotliv˘ch tﬁíd pﬁed odbornou porotou. Ta se po
1. máj v ZOO Brno
Country kapela Bobﬁi a dal‰í program
v areálu
1. 5. 2008, ZOO Brno
Kontakt: Mgr. Vitulová tel. 546 432 360
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dlouhé úvaze rozhodla pro tﬁináct návrhÛ trojrozmûrn˘ch tabel.
Finalisty soutûÏe Poslední zvonûní ve
VaÀkovce jsou:
1. „Vûzni” – tﬁída 6·6, Klasické a ‰panûlské
gymnázium, Vejrostova 2, Brno
2. „âlovûãe, nezlob se“ – tﬁída OB4.B/R, obor
Obchodník, SO· a SOU obchodní, Roviny
2, Brno
3. „Îivé tablo“ – tﬁída 4.B4, Gymnázium Kﬁenová 36, Brno
4. „ManéÏ“ – tﬁída 4.O, obor Modeláﬁství a návrháﬁství odûvÛ, VO· a SUP· textilní, Francouzská 101, Brno
5. „Akvárium“ – tﬁída 4B, OA, SO· knihovnická a VO· knihovnick˘ch, informaãních
a sociálních sluÏeb, Kotláﬁská 9, Brno
6. „Tûla“ – tﬁída MU4, S· umûleckomanaÏerská, s.r.o., Táborská 185, Brno
7. „Balónky“ – tﬁída PM4, obor PenûÏní manipulant, S· informatiky a spojÛ, âichnova
23, Brno
8. „Letadlo“ – tﬁída 4.A, Gymnázium Slovanské námûstí 7, Brno
9. „KuÏelky“ – tﬁída 4.C, Gymnázium tﬁída
Kpt. Jaro‰e 14, Brno
10. „CD ROM“ – tﬁída IT4, Integrovaná stﬁední
‰kola – Centrum odborné pﬁípravy, obor
Informaãní technologie – aplikace osobních poãítaãÛ, Olomoucká 61, Brno
11. „Divadlo“ – tﬁída Oktáva A, Klasické a ‰panûlské gymnázium, Vejrostova 2, Brno
12. „Oko“ – tﬁída OCT 4 , obor Oãní technik,
Stﬁední zdravotnická ‰kola a Vy‰‰í odborná
zdravotnická ‰kola, Merhautova 15, Brno
13. „Egypt“ – tﬁída 6.AF, Gymnázium Matyá‰e
Lercha, ÎiÏkova 55, Brno
ZVÍ¤ÁTKA TAKÉ NEKOU¤Í – BRNO,
ZDRAVÉ MùSTO – kulturní a vzdûlávací program pro náv‰tûvníky
24. 5. 2008, ZOO Brno
Kontakt: Mgr. Vitulová tel. 546 432 360

Naše školy

Tak to tu je‰tû nebylo!

Náv‰tûva na Z· Úvoz 55
·kola tu stojí uÏ od roku 1961
a stále nûãím pﬁekvapuje. Dﬁíve
to byl vûhlas sportovních tﬁíd,
pozdûji zimní stadion a hokej.
S pﬁíchodem nového vedení se
‰kola modernizovala, pﬁibylo
mnoho odborn˘ch uãeben, fádní bílé chodby vystﬁídaly barvy
a neotﬁelá v˘zdoba. V‰ude je cítit
dobrá atmosféra dÛvûry a spolupráce. ·kolní vzdûlávací plán
nebyl pro „Úvozáky“ trestem, ale
pﬁíleÏitostí, jak zmûnit nevyhovující osnovy a maximálnû vyjít
vstﬁíc poÏadavkÛm moderní,
zajímavûj‰í v˘uky, a to dokonce
s roãním pﬁedstihem. A poﬁád se
nûco dûje!
Na podzim se mÛÏete pﬁijít podívat na pokusy DebrujárÛ, v zimû
tu poletují hejna ãertÛ na âertovinách, hraje se turnaj v pi‰kvorkách, na jaﬁe mûﬁí síly malí sportovci pﬁi Aprílové olympiádû. Kvûten je ve znamení ãarodûjnic, ‰kol
v pﬁírodû, v˘letÛ a exkurzí. âerven pﬁiná‰í na ‰kolu je‰tû více
barev v Barevném dnu.
Nás ale zaujala novinka, kterou jsme nena‰li nikde jinde. Projekt skupinové v˘uky nadan˘ch.
Snad je to tradice péãe o sportovní talenty, která stála na zaãátku projektu. Nadaní prvÀáci se
tu necítí osamoceni se sv˘mi
zájmy a problémy, mají s k˘m
ﬁe‰it v‰e, co je zaujme ohlednû
slona afrického, najít si na mapû

Madagaskar, zkoumat stra‰ilky ãi
pakobylky, nemusí monotónnû
opisovat do písanky, nemusí
ãekat, aÏ se tﬁída nauãí ãíst. Naopak musí zvládnout nároãnûj‰í
úkoly, pﬁem˘‰let o problémech,
protoÏe paní uãitelka jim nedá
chvíli pokoj. Vût‰inu uãiva si musí
tyhle ‰ikulky vydedukovat samy
a jde jim to jako po másle. A tak
samy objevují tajemství sud˘ch
a lich˘ch ãísel, násobilku, tvrdé
a mûkké slabiky, závorky, vlastní jména… KdyÏ uÏ se musí nûco
procviãovat, vÛbec to není nuda.
Marnû byste tu hledali dlouhé
sloupce pﬁíkladÛ nebo cviãení
k opisování. V‰ude se tu válí
pyramidy, magické ãtverce, kﬁíÏovky, bludi‰tû nebo rébusy.
A kdyÏ mají napsat vûtu, musí si
ji sami poskládat! Binec je to úctyhodn˘, leã pracovní. Paní uãitelka to tedy vÛbec nemá lehké,
neustále musí b˘t ve stﬁehu
a vyznat se snad ve v‰em. Na‰tûstí jí i dûtem pomáhá tﬁídní knihovna plná encyklopedií a internet. Nebo se v‰ichni vypraví do
Mahenovy knihovny a hledají
a vypÛjãují. I kdyÏ je tu dûtí jen
deset, pﬁíprava uãitele je velice
nároãná. Nestaãí b˘t pro‰kolen
pro práci s nadan˘mi dûtmi, mnohem dÛleÏitûj‰í je ochota dûlat
spoustu vûcí navíc, a to zdej‰í
„prvostupÀaãky“ ovládají!
Paní uãitelka prozrazuje:
„Nemáme zatím ucelené uãebni-

ce pro nadané dûti, a tak poﬁád
hledám, listuji, kopíruji, ale hlavnû vym˘‰lím. Pracovní listy na
míru, ale pﬁedev‰ím projekty. UÏ
máme za sebou nûkolik t˘denních projektÛ, nejvíce se dûtem
líbila Cesta v˘zkumníkÛ na ostrov, teì zkoumáme dinosaury
v ‰ifrované Cestû do pravûku.
Brzo pojedeme na ‰kolu v pﬁírodû a tam budeme vyrábût
povodÀovou vlnu a ml˘nek na
potoce, sluneãní hodiny a sbírat
hmyz do na‰ich dûtsk˘ch mikroskopÛ. Herbáﬁ se stane na‰í dal‰í kníÏkou vedle tﬁídního ãasopisu, V‰eználka, Veselé abecedy
a DinosaurÛ. UÏ se tû‰ím na
prázdniny, letos jsem mûla opravdu hodnû práce.“
Pak je‰tû doplnila, Ïe malí koumáci mají i e-mailovou soutûÏ,
takÏe se uãí i doma!
Na pﬁí‰tí rok jsou pro dûti pﬁipraveny zase kluby deskov˘ch
her, zajímavá informatika v Soviãkách a jako novinka pro druháky Debrujárské pokusy z fyziky
a chemie. Ve tﬁetí tﬁídû pﬁibude
k angliãtinû nûmãina a v páté tﬁídû hurá na gympl!
Není tak lehké vyhledávat
talentované dûti, proto na ‰kole
zaãali poﬁádat Diagnostické dny.
Letos na jaﬁe je ãeká uÏ druh˘
a zájem o nûj roste. Tuto akci
za‰tiÈují Centrum nadání a Dûtská mensa a díky upraven˘m testÛm mohou b˘t testovány i dûti,
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které zatím neumí ãíst. Na Diagnostick˘ den je pozvána i firma
Corfix, která se zab˘vá v˘vojem
logick˘ch her. Dûti budou mít
moÏnost vyzkou‰et si nové hry
a tﬁeba porazit i paní uãitelku.
Tihle „Úvozáci“ dokazují sv˘m
projektem, Ïe i nadané dûti jsou
dûti, které si rády hrají, i kdyÏ trochu jinak, které umí spolupracovat, kdyÏ mají rovnocenné partnery a nejsou zlobivé, protoÏe se
nenudí. A tak jim pﬁejme, aÈ se
i leto‰ní nadaní prvÀáci tû‰í kaÏd˘
den do ‰koly stejnû jako ti loÀ‰tí.
Máte doma nadané dítû a nudí
se v první tﬁídû? Máte doma nadaného pﬁed‰koláka a hledáte pro
nûj dobrou ‰kolu? Udûlejte si ãas
a pﬁijìte se podívat na Úvoz, tam
to teda frãí!
Mgr. Jan Barák,
ﬁeditel ‰koly

Gymnázium P. KﬁíÏkovského
s umûleckou profilací v Brnû
zve na Absolventsk˘ koncert
a v˘stavu, které se konají v úter˘ 6. kvûtna 2008 v 19 hod. ve
Dvoranû rektorátu VUT v Brnû,
Antonínská 1.
Úãinkují Tereza VáÀová (violoncello) a Dagmar Vavﬁínová
(pﬁíãná flétna), Scholastici musici, v˘tvarné práce vystavují Viktor Baumgartner, Eli‰ka Fialová,
Joná‰ Garaj, Dita Klicnarová,
Hana Kroãilová, Petra Sladká,
Pavla Veãeﬁová a Adam Vesel˘.
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Inzerce
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
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Prádelna − čistírna − opravna oděvů Arbela s.r.o.
otevírá novou provozovnu
v areálu obchodního střediska Sfinx

Hrnčířská 6, Brno

chemické čištění, praní, mandlování a opravy oděvů
otevírací doba: PO–PÁ 7–18, SO 8–12
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Inzerce

Obuv
PekaŒská 6, Brno

• dárkové koše
• kazety
• truhly
• balíčky
Nově otevřená

Dárková prodejna Darex
Kounicova 19, 602 00 Brno, tel. 777 226 601, www.darkove−potraviny.cz

Nabízí netradičně aranžované potravinářské
zboží ve velkém výběru přímo v prodejně
Zhotovíme Vám na přání speciální dárková balení z čokolád,
alkoholu, vína, piva, sýrů, salámů a dalších vybraných delikates,
dále balení pro děti, diabetiky, žertovné balíčky atd. Zajišťujeme
objednávky v jakémkoliv množství pro firmy, úřady,
podnikatele, obchodní partnery apod.
Zboží lze objednat osobně v prodejně nebo tel. 777 226 601, e−mailem.

NEBANKOVNÍ

ÚVĚR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Prodej inzertní
plochy zpravodajů
Starý Lískovec,
Bohunice, Brno-střed,
Královo Pole, Šalina
Volejte!
tel./fax: 544 210 252,
tel.: 774 531 591
inzerce@zpravodajebrno.cz

Tel.: 739 376 651
9
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Rozhovor s osobností

„Ráda komunikuji s lidmi,“
usmála se na mne tisková mluvãí Mgr. Miroslava Sedláãková
K rozhovoru jsme zvolili trochu neobvyklé
místo - jídelnu na Krajském soudu v Brnû na
Rooseveltovû ulici. Byl jsem rád, Ïe poznávám zázemí soudu. Pﬁi vstupu jsem pro‰el
s celou svou technikou rentgenov˘m rámem,
kter˘ mû bez problému pustil do budovy. Ihned
jsem si v‰ak uvûdomil, co se zde nûkdy musí
odehrát a s k˘m se zde ãlovûk obãas na chodbû ãi schodech potkává. Je nároãné o nûkom,
ãi nûãem rozhodnout a nést následky svého
rozhodnutí.

Jsem pﬁipravena odpovídat na va‰e otázky.
MÛÏeme zaãít z jakéhokoliv konce. Pﬁi ranní
kávû to opravdu není problém, prohodila mluvãí Mgr. Miroslava Sedláãková na úvod.
Jak jste se dostala na místo tiskového mluvãího Krajského soudu?
Po ukonãení vysoko‰kolského studia na Právnické fakultû Masarykovy univerzity v Brnû
jsem pﬁesnou pﬁedstavu nemûla. Co jsem vûdûla jistû, Ïe chci pracovat v soudnictví a komunikovat s lidmi. Tisková mluvãí soudu je pro
mne ideálním skloubením obojího. Jako zpût-

ná vazba dobrého rozhodnutí se vrací kaÏdodenní chuÈ jít do práce a cel˘ den proÏít v pozitivním duchu. Jsem hrdá na to, Ïe mohu vystupovat jménem takové v˘znamné instituce.
Je to Va‰e první pracovní místo?
Ano, na soud jsem nastoupila v záﬁí 2007.
Pro‰la jsem rÛzná ‰kolení, abych se ztotoÏnila
s pracovní pozicí a poznala fungování soudu.
Naposledy jsem absolvovala ‰kolení Tiskoví
mluvãí II. na Justiãní akademii v KromûﬁíÏi jedná se o instituci resortu spravedlnosti, která zaji‰Èuje vzdûlávání soudcÛ, státních zástupcÛ, justiãních ãekatelÛ a dal‰ích cílov˘ch skupin resortu justice. Probíhají tam mimo jiné
i ‰kolení ohlednû krizové komunikace a toho,
jak se vyrovnávat se zátûÏí – práce v justici je
mimoﬁádnû nároãná a ãasto psychicky velmi
vyãerpávající, takÏe je to rozhodnû na místû.
Co v‰echno funkce tiskového mluvãího
obná‰í a musí b˘t tiskov˘ mluvãí právník?
Kromû osobní komunikace s médii (televizí, rozhlasem a novináﬁi) obná‰í práce studium
a pﬁípravu jednotliv˘ch vyjádﬁení, ale je‰tû spoustu dal‰ích povinností. Dennû zpracovávám
monitoring médií, kde vybírám zprávy t˘kající
se na‰eho soudu nebo justice obecnû. Ale
nejsem jen tisková mluvãí, pracuji také jako asistentka pﬁedsedy soudu, coÏ zahrnuje napﬁíklad vyﬁizování stíÏností, komunikaci s ministerstvem spravedlnosti ohlednû od‰kodÀování
apod. Právní vzdûlání je ve funkci tiskového
mluvãího soudu v˘hodou, protoÏe v pﬁípadû
odborn˘ch dotazÛ se znalosti velmi hodí hlavnû z trestního práva. Jinak si myslím, Ïe tato
funkce je pro soud velmi potﬁebná, protoÏe
soudci i personál se tak mohou vûnovat plnû
své práci, nejsou tolik zatûÏováni dotazy ze strany médií, a navíc je diskutabilní, zda má soudce do médií komentovat svoje vlastní rozhodnutí. Soudce urãí, kolik informací je moÏno sdûlit, a potom je na mnû, jak informace uspoﬁádám a celou zprávu nebo komentáﬁ prezentuji. Vût‰ina pﬁípadÛ, které média potaÏmo veﬁejnost zajímají, jsou kauzy trestnû právní (90 %).
Zbytek jsou pﬁípady z obchodního, obãanského nebo správního práva.
Jak na Vás pÛsobí prostﬁedí soudu, kdyÏ
velk˘m podílem práce jsou trestní kauzy?
Víc to vnímám. KdyÏ jdu veãer po ulici, docela se bojím a více si uvûdomuji, co se v‰echno
mÛÏe stát, obãas si vybavím fotky z trestních
spisÛ… Ráda, i kdyÏ je to mimo rámec, vzpomínám na své pÛlroãní studium v severozápadním ·panûlsku ( Galicie ) ve mûstû A Coru-
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ña, kde jsem tento pocit vÛbec nemûla, a nebylo to tím, Ïe jsem je‰tû u soudu nepracovala –
objektivnû vzato tam bylo a je bezpeãno. Nebyl
problém jít v noci parkem, tady bych si o pÛlnoci tﬁeba do LuÏánek netroufla.
Tím naráÏíte na Va‰e pocity z Brna i soudu?
Dá se to tak ﬁíct. KdyÏ je ãlovûk tak daleko
od domova, potom hodnû srovnává. V Galicii
v A CoruÀi (fotbal. klub Deportivo) je znaãnû
vût‰í poﬁádek. Nebylo to tím, Ïe by ·panûlé
byli více vychovaní a nic neodhazovali na zem.
V ulicích se stále pohybovali pracovníci, kteﬁí
se starali o úklid a provádûli úpravu parkÛ. To
chybí Brnu, které je pro mne krásn˘m domovem. Abych svou kritiku vyváÏila, pak nám na
rozdíl od ·panûlÛ zÛstal je‰tû v Brnû ostrov,
moÏná nûkdy jen ostrÛvek, lidské ohleduplnosti, která hlavnû u mlad˘ch ·panûlÛ úplnû
vymizela. Co silnû vnímám, Ïe Brno zaãíná Ïít
(ohÀostroje, Brno – mûsto uprostﬁed Evropy
a dal‰í) a je cítit zájem zahraniãních investorÛ
– vznikají nové pracovní pﬁíleÏitosti.
Kritick˘ názor bolí, ale také pomáhá. Co
byste je‰tû jako radní udûlala?
Trápí mû vûci, které trápí kaÏdého bûÏného
obãana. Mám pejska a pﬁi venãení ãasto naráÏím na odhozené injekãní stﬁíkaãky a jiné nebezpeãné a nechutné vûci. Pﬁála bych si ãistou pﬁehradu, více veﬁejn˘ch toalet v centru mûsta,
odstranûní Velkého ·palíãku a hezãí a nápaditûj‰í rekonstrukci námûstí Svobody, vãetnû zmûny koncepce vánoãních trhÛ, které jsou z mého
pohledu jen prodejním byznysem. Tak jezdím
za vánoãní atmosférou do Bratislavy a do Vídnû.
To mne jako BrÀáka mrzí. Závûrem by nás
mnohé zajímalo. Kam smûﬁuje Va‰e kariéra?
Ráda bych si v˘hledovû na Právnické fakultû MU Brno v rigorózním ﬁízení dodûlala titul
JUDr. Souãasnû studuji na MU na lékaﬁské fakultû v oboru sociálního lékaﬁství právní aspekty
v gynekologii a porodnictví. Tím bych dosáhla
na titul PhD. – doktor filosofie. Vzhledem
k tomu, Ïe studuji dálkovû, je to hudba daleké
budoucnosti – nejménû pûti let. Ráda bych
napsala dobrou doktorantskou práci v oboru
zdravotnického práva a míﬁila do perspektivního právního oboru pacient versus lékaﬁ ãi
zdravotnické zaﬁízení. Aãkoli si soudcÛ velmi
váÏím, nebo spí‰ právû proto, zatím na místo
soudce nepom˘‰lím, je to velmi nároãná a zodpovûdná práce. Zmûnu pohledu ale do budoucna vylouãit nemohu.
Dûkuji za ãas i pﬁíjemn˘ rozhovor (red)

Kulturní příloha

Fotografie Starého Brna v 19. st. a dnes

VLNA¤SKÁ CENTRA EVROPY

(J. Kunzfeld versus A. LeÏatka),
19. 5.–19. 6. so., ne., po. 10–16 h., jindy po pﬁedchozí dohodû

(od poãátkÛ po 20. st.)
Brno, Jihlava

Mendlovo námûstí
Souãástí fondÛ brnûnského mûstského archivu je rozsáhlá sbírka
fotografií, pocházejících z 2. poloviny 19. a poãátku 20. století.
Z velké ãásti spojuje tyto snímky
nejen podobn˘ obsah, neboÈ pﬁevládají zábûry samotného mûsta
Brna, ale také jméno autora – jednoho z pﬁedních brnûnsk˘ch
fotografÛ té doby – Josefa Kunzfelda. Nad mnohé vyniká tato
kolekce sv˘m rozsahem, kvalitou i pozoruhodností ﬁady snímkÛ. Sbírka obsahuje na 350 velkoformátov˘ch snímkÛ Brna.
Cel˘ soubor je moÏné rozdûlit na
dvû ãásti – men‰í, star‰í ãást fotografií, pochází z 80. let (zachyceny jsou na nich vesmûs mûstské institucionální budovy
a reprezentativní novostavby,
napﬁ. divadlo, ‰koly, pevnost na
·pilberku aj.), druhá, poãetnûj‰í
ãást archivních fotografií vznikla
mezi lety 1895–1913; na tûchto
fotografiích jsou naopak zachyceny budovy staré a chátrající.
Vût‰inou jde o celkov˘ zábûr stavby, s dostateãn˘m odstupem, takÏe vidíme i okolní zástavbu
a hlouãky lidí, postávajících
poblíÏ a pozorujících práci fotografa.
Josef Kunzfeld (1842–1915) byl
jedním z nejdéle pÛsobících Ïivnostensk˘ch fotografÛ v Brnû.
Fotoateliér si zﬁídil v dobû boomu fotografického média (1867)

a jako jedin˘ z tehdej‰ích místních zakladatelÛ si prosperující
Ïivnost udrÏel prakticky aÏ do
první svûtové války. Kunzfeld,
narozen˘ mimo Brno, byl profesnû svázán témûﬁ v˘hradnû
s moravskou metropolí; v roce
1886 se dostalo Kunzfeldovû
fotografické práci oficiálního ocenûní stﬁíbrnou medailí na jubilejní v˘stavû. Kromû bûÏné portrétní produkce se KunzfeldÛv
ateliér specializoval na fotografování krajiny, architektury, interiérÛ, instalace v˘stav aj. Kunzfeldova produkce patﬁila v místním mûﬁítku mezi nejpoãetnûj‰í.
Ve velkém nákladu dodával do
distribuce také pohledy na mûsto kabinetního formátu.
V˘stava, poﬁádaná ve spolupráci s Archivem mûsta Brna
a Mgr. Milenou Flodrovou, bude
probíhat v sériích – v té první jsme
se na 40 fotografiích rozhodli
pﬁedstavit náv‰tûvníkÛm letohrádku jeho nejbliÏ‰í okolí - tedy
Staré Brno (v následujících letech
budeme pokraãovat s v˘bûrem
fotografií z dal‰ích brnûnsk˘ch
ãástí). Kunzfeldovy fotografie
porovnáme s dne‰ním stavem,
kter˘ na základû Kunzfeldov˘ch
snímkÛ zdokumentoval souãasn˘
brnûnsk˘ fotograf Ale‰ LeÏatka.
Mgr. Petr Lukas
vedoucí produkce
Letohrádek Mitrovsk˘ch v Brnû

V˘stava, poﬁádaná ve spolupráci Archivu mûsta Brna, Muzea
Vysoãiny, Státního
okresního archivu
v Jihlavû, V˘zkumného stﬁediska pro
dûjiny stﬁední Evropy, Technického
muzea v Brnû
a Letohrádku Mitrovsk˘ch, navazuje na iniciativu francouzsk˘ch a italsk˘ch historikÛ textilního prÛmyslu
a pomocí fotografií i trojrozmûrn˘ch exponátÛ dokumentuje
v˘voj textilního prÛmyslu v obou
v˘znamn˘ch moravsk˘ch stﬁediscích na pozadí technologického v˘voje v˘roby v západní
a stﬁední Evropû. Z center v˘roby na území dne‰ního Nizozemí,
která dominovala textilní produkci v 16. a 17. století, se technologické inovace ‰íﬁily v‰emi
smûry a pﬁes území dne‰ní Belgie a severního Por˘ní se dostávaly i k nám. I habsburská administrativa se snaÏila o pﬁilákání
západních odborníkÛ do na‰ich
tradiãních v˘robních center, pﬁedev‰ím je‰tû v 18. století pro textilní v˘robu velmi v˘znamné
Jihlavy. Po neúspûchu pokusu

o modernizaci cechovní v˘roby
v Jihlavû se rakouské úﬁady rozhodly preferovat
spí‰e rozvoj moderního prÛmyslu
v dosud textilní
v˘robou témûﬁ nedotãeném Brnû.
Brno se stalo
díky ohromnému
rozvoji textilních
manufaktur a továren jedním z nejdynamiãtûji rostoucích mûst stﬁední
Evropy, mûsto díky textilnímu
prÛmyslu pﬁekonalo stagnaci
trvající od tﬁicetileté války a získalo si svûtov˘ vûhlas. Paradoxnû je dnes kolektivní pamûÈ BrÀanÛ o této slavné epo‰e dûjin mûsta oslabena, mezi ãetn˘mi pﬁíãinami figuruje jednak nahrazení
dominance textilního prÛmyslu
jin˘mi odvûtvími ve 20. století,
spojení slávy Brna v 19. století
s tehdej‰í nûmeckou správou
mûsta i s mizením zbytkÛ industriální architektury v posledních
osmnácti letech. Úkol napravit
tento deficit si bere za svÛj i na‰e
v˘stava.
Mgr. Petr Lukas
vedoucí produkce
Letohrádek Mitrovsk˘ch v Brnû

Vás srdeãnû zve na besedu –
Internetová Encyklopedie dûjin
mûsta Brna jak ji moÏná neznáte.

zájem? Plány do budoucna?
Odpovûdi na tyto otázky a ﬁadu
dal‰ích zajímavostí nabídne
beseda se zástupci autorského
kolektivu.
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Internetové stránky:
www.encyklopedie.brna.cz
jsou k dispozici v‰em uÏivatelÛm jiÏ ãtvrt˘m rokem. Letos
dokonce obdrÏely Zvlá‰tní cenu
poroty v krajském kole soutûÏe
Zlat˘ erb 2008.
Jak cel˘ projekt vznikal? Jaké
informace pﬁiná‰í? Jak˘ je o nûj

Úãast pﬁislíbily I. Loskotová,
J. ·ibíãková, M. Flodrová a M.
Men‰íková.
Pondûlí 19. 5. 2008 v 17.00
hodin.
Ústﬁední knihovna, KobliÏná
4, spoleãensk˘ sál, 5. NP

Kulturní příloha

11. roãník festivalov˘ch akcí Brno – mûsto uprostﬁed Evropy
…festival zábavy pod hrady ·pilberk a Veveﬁí 23. 5.–8. 6. 2008
Hlavní programy festivalu zábavy BMUE
2008:
(zmûny programu vyhrazeny)
• STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – pﬁehlídka ohÀostrojÛ
23. 5.–6. 6.
• NOC KEJKLÍ¤Ò – divadlo na rynku 23. 5.
• MUZEJNÍ NOC – noãní náv‰tûva brnûnsk˘ch a jihomor. muzeí 24. 5. (17. 5.–1. 6.)
• DùTSKÉ DNY UPROST¤ED EVROPY –
zábava pro dûti
1. 6.
• ZÁBAVA POD HRADBAMI – festival pro
kaÏdého
6.–8. 6.
• DOPRAVNÍ NOSTALGIE – pﬁehlídka historie dopravy
6.–8. 6.
• LIDOVÁ HRADNÍ SLAVNOST – zábava na
·pilberku
8. 6.
VeletrÏní, sportovní, doprovodné a pﬁidruÏené akce:
• SUPERPRESTIGE 2008 – mezinárodní
závod v triatlonu
18. 5.
• BALLOON JAM – svátek balónového létání
22.–25. 5.
• SOCHY V ULICÍCH – Brno Art Open 2008
23. 5.–27. 6.

• V¯STAVI·Tù OPEN 80 LET – den otevﬁen˘ch dveﬁí
24. 5.
• VELETRÎNÍ BùH BRNEM – mezinárodní
závod âeského poháru 2008
24. 5.
• 50 LET LETI·Tù BRNO – den otevﬁen˘ch
dveﬁí
25. 5.
• âESK¯ POHÁR DRAâÍCH LODÍ 2008 –
závod speciálních lodí
31. 5.–1. 6.
• AUTOTEC 2008 – mezinárodní veletrh uÏitkov˘ch vozidel, dílÛ a servisní techniky
4.–8. 6.
• VESELÉ SPORTOVÁNÍ NA VESELÉ – sport
v centru Brna
5.–8. 6.
• HIP HOP NA VESELÉ – hudba a skate park
v centru Brna
7. 6.
• IN-LINE ALPIN SLALOM – závod na koleãkov˘ch bruslích
7.–8. 6.
• SAMSUNG RUNNING FESTIVAL – charitativní bûh pro ‰irokou veﬁejnost
8. 6.
STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – desátá
soutûÏní ohÀostrojná pﬁehlídka (23. 5.–6. 6.)
❏ PRELUDE I Denisovy sady – pod kated-

rálou sv. Petra a Pavla pátek 23. 5. / 22.30
THEATRUM PYROBOLI (âesko)
❏ PRELUDE II Brnûnské v˘stavi‰tû sobota
24. 5. / 22:30 THEATRUM PYROBOLI (âesko)
4x SOUTùÎ Brnûnská pﬁehrada:
❏ ãtvrtek 29. 5. / 22:30 FLASH BARRANDOV
SFX (âesko)
❏ sobota 31. 5. / 22:30 HENDRICKX FIREWORKS (Belgie)
❏ pondûlí 2. 6. / 22:30 MARUTAMAYA
(Japonsko)
❏ stﬁeda 4. 6. / 22:30 FETES & FEUX (Francie)
GRANDFINÁLE hrad ·pilberk
❏ pátek 6. 6. / 22:30 FLASH BARRANDOV
SFX (âesko)
PrÛbûÏné informace k projektu najdete na
www.ignisbrunensis.cz
Producent projektÛ:
SNIP & CO, reklamní spoleãnost, s.r.o.
e-mail: akce@snip-brno.cz
www.snip-brno.cz

Brnûnská muzejní noc – sobota 24. kvûtna 2008
www.brnenskamuzejninoc.cz
Leto‰ní, v poﬁadí jiÏ ãtvrtá spoleãná Brnûnská muzejní noc se
koná v sobotu 24. kvûtna. Ten
den bude aÏ do pÛlnoci zdarma
otevﬁeno celkem patnáct institucí v Brnû a jeho okolí. Úãastníci
se opût mohou tû‰it na bohat˘
kulturní program, kter˘ bude
probíhat v celkem dvaceti osmi
budovách.
Snad nikde na svûtû se netû‰í
muzejní noc takové oblibû jako
právû v Brnû. Bûhem loÀského
roku probíhaly muzejní noci na
témûﬁ 2000 místech Evropy
a jejich celková náv‰tûvnost
v˘raznû pﬁesáhla milión. Vezmeme-li v úvahu celkov˘ poãet
obyvatel mûsta a poﬁádajících
muzeí, je Brnûnská muzejní noc
se sv˘mi více neÏ 113 000 vstupy úãastníkÛ nûãím naprosto ojedinûl˘m.
K loÀsk˘m tﬁinácti poﬁadatelÛm se letos novû pﬁipojila Hvûzdárna a planetárium Mikulá‰e
Koperníka a âeskobratrská cír-

kev evangelická, která zpﬁístupní tzv. âerven˘ kostel na Komenského námûstí. Poprvé po nedávné celkové rekonstrukci bude
moÏné nav‰tívit po setmûní Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea. Podívat se opût
mÛÏete do Mûnínské brány,
v loÀském roce uzavﬁené.
Tím v‰ak novinky nekonãí.
Snad kaÏdé muzeum ãi galerie
jich v rámci svého doprovodného programu pﬁipravilo hned
nûkolik. Moravská galerie v Brnû
potû‰í náv‰tûvníky napﬁíklad
módní pﬁehlídkou, Technické
muzeum v Brnû oÏije vojenskou
tématikou, na ·pilberku pﬁedvedou své umûní cirkusoví artisté
a v Moravském zemském muzeu
vám pﬁiblíÏí kaÏdodenní realitu
Ïivota s handicapem. V˘tvarné
dílny pro nejrÛznûj‰í vûkové
kategorie budou pﬁipraveny
v Domû pánÛ z Kun‰tátu, soutûÏní kvíz v Mendelovû muzeu
a kreativní show tradiãních ﬁeme-

sel v knihovnû Jiﬁího Mahena.
âerven˘ kostel zve na varhanní
koncert, Muzeum romské kultury na romské tance z celého svûta a Diecézní muzeum na jevi‰tní vyprávûní biblick˘ch pﬁíbûhÛ.
Bûhem muzejní noci bude zpﬁístupnûna vûÏ Staré radnice
a v˘stavní prostory Brnûnského
kulturního centra, Galerie HaDivadla a Galerie Sklepení na
námûstí Svobody. Za kulturou se
stejnû jako v minul˘ch roãnících
mohou zájemci vydat do Pﬁedklá‰teﬁí, Rajhradu a na Mohylu
míru, pro záÏitky z pozorování
noãní oblohy do hvûzdárny na
Kraví horu ãi na ·pilberk, kde
bude zprovoznûn pﬁenosn˘
dalekohled. Kromû zmínûn˘ch
ãekají náv‰tûvníky volné prohlídky více neÏ padesáti v˘stav,
odborné v˘klady v expozicích,
koncerty, divadelní pﬁedstavení
– od opery po kabaretní vystoupení, ‰amanské bubny, troubení
z vûÏe, sokolníci, ‰ermíﬁské sou-

12

boje a v neposlední ﬁadû
i nev‰ední obãerstvení. Podrobn˘ program najdete na
www.brnenskamuzejninoc.cz –
letos poprvé i v anglickém jazyce.
Pro ty, které trápí, Ïe nemohou
b˘t ve stejn˘ ãas na více místech,
jsou pﬁipraveny pﬁímé televizní
vstupy z Brnûnské muzejní noci,
které se budou promítat na velkoplo‰né obrazovce na Moravském námûstí a na internetov˘ch
stránkách.
Na hladkém prÛbûhu noãních
procházek za umûním, historií
a poznáním se opût podílí
Dopravní podnik mûsta Brna,
kter˘ bezplatnû zaji‰Èuje dopravu úãastníkÛ i do tûch nejvzdálenûj‰ích muzeí. Letos poprvé
i do Podhoráckého muzea
v Pﬁedklá‰teﬁí. Hlavním dopravním uzlem bude stejnû jako
minul˘ rok Moravské námûstí.
Na námûstí Svobody bude také
Pokraãování na str. 13

Kulturní příloha + neziskové organizace

Brnûnská muzejní noc – sobota 24. kvûtna 2008
Dokonãení ze str. 12
od stﬁedy 21. kvûtna zprovoznûn
informaãní stánek v historickém
autobusu. Zájemci zde mohou
zjistit v‰e dÛleÏité o jednotliv˘ch
akcích a naplánovat si tak svou
cestu za kulturou s dostateãn˘m
pﬁedstihem.
Na aktivity spojené s Brnûnskou muzejní nocí pﬁispûlo stejnû jako v minul˘ch roãnících statutární mûsto Brno. Velká ãást
nákladÛ je letos hrazena z grantu, kter˘ poskytlo Ministerstvo
kultury âR Moravské galerii
v Brnû jako garantu Brnûnské
muzejní noci. Díky nav˘‰ení
finanãních prostﬁedkÛ bylo moÏné pﬁipravit napﬁíklad obsáhlej-

‰í programovou broÏuru. Úãastníci muzejní noci se v ní dozví
i o dal‰ích v˘stavách, na které se
mohou tû‰it v nadcházejících
mûsících. Dal‰í náv‰tûvy muzeí
jim zpﬁíjemní i slevové kupóny,
které broÏura nabízí. Cílem je
totiÏ pﬁivítat náv‰tûvníky nikoliv
pouze jednou roãnû, ale pﬁesvûdãit je, Ïe jim muzea a galerie mají co nabídnout po cel˘ rok.
Brnûnská muzejní noc je kulturním i spoleãensk˘m fenoménem. Pﬁijìte si uÏít kouzelnou
noc plnou krásn˘ch pﬁekvapení.
Dobrou muzejní noc vám
pﬁejí
Moravská galerie v Brnû –
garant Brnûnské muzejní noci,

Muzeum mûsta Brna, Technické
muzeum v Brnû, Moravské zemské muzeum v Brnû, DÛm umûní mûsta Brna, Muzeum romské
kultury, Muzeum Brnûnska
(Pﬁedklá‰teﬁí, Rajhrad, Prace),
Mendelovo muzeum MU, Diecézní muzeum, Knihovna Jiﬁího
Mahena v Brnû, Galerie Sklepení – NPÚ ú.o.p. Brno, Galerie
HaDivadla, Brnûnské kulturní
centrum, Hvûzdárna a planetárium Mikulá‰e Koperníka v Brnû,
âerven˘ kostel.
Brnûnská muzejní noc probíhá za finanãní podpory Ministerstva kultury âR a statutárního
mûsta Brna. Je souãástí Festivalu
muzejních nocí, kter˘ poﬁádá

Asociace muzeí a galerií âR s podporou MK âR. Festival má letos
poprvé své slavnostní národní
zahájení, kterého se ujal Jihomoravsk˘ kraj a uskuteãní se pod
zá‰titou hejtmana Jihomoravského kraje 16. kvûtna v Mikulovû.
Brnûnská muzejní noc je souãástí projektu Brno – mûsto uprostﬁed Evropy... festival zábavy
pod hrady ·pilberk a Veveﬁí se
spoleãností Skanska.
Na akci se v˘znamn˘m zpÛsobem podílí Dopravní podnik mûsta Brna, zaji‰Èující bezplatnou
dopravu náv‰tûvníkÛ do v˘stavních budov mimo centrum mûsta, organizaãnû spolupracuje Liga
za práva vozíãkáﬁÛ.
(red)

Hospic sv. AlÏbûty na Kamenné ulici v Brnû pomáhá jiÏ 4 roky

Hospic sv. AlÏbûty na Kamenné ulici v Brnû
je nestátní zdravotnické zaﬁízení urãené
nemocn˘m, kter˘m jejich nevyléãitelné onemocnûní zpÛsobuje zdravotní potíÏe, a umírajícím. Tito lidé zde mohou v odborné péãi
lékaﬁÛ, sester, o‰etﬁovatelek, psychologa,
duchovního a zároveÀ v pﬁítomnosti sv˘ch
pﬁíbuzn˘ch a blízk˘ch, proÏít dÛstojnû závûr
svého Ïivota. Hospic svou ãinnost zahájil
v roce 2004. KaÏdoroãnû je do hospice pﬁijato více neÏ 100 tûÏce nemocn˘ch. Pomáháme nemocn˘m, kter˘m souãasná medicína neumí vyléãit jejich onemocnûní, ale umí
mírnit jejich potíÏe spojené s nemocí (bolest,
du‰nost, nechutenství, zaÏívací potíÏe, psychické potíÏe, nehojící se rány, apod.). SnaÏíme se tak zlep‰it kvalitu Ïivota nemocn˘ch.
Od ledna 2008 zahájil svou ãinnost Domácí hospic (domácí specializovaná paliativní
péãe, nûkdy je také uÏíván název mobilní
hospic). T˘m lékaﬁÛ a sester poskytuje odbornou paliativní péãi nemocn˘m a jejich nej-

bliÏ‰ím (peãujícím) pﬁímo v domácnostech.
Cílem je, aby nevyléãitelnû nemocní, kteﬁí si
to pﬁejí, mohli zÛstat ve svém domácím prostﬁedí co nejdéle. Domácí hospic nabízí
základní vy‰etﬁení nemocného lékaﬁem,
doporuãení vhodné péãe ãi léãby, pravidelné kontroly zdravotní sestry, podporu peãujících, pﬁiãemÏ nemocn˘ zÛstává v péãi praktického lékaﬁe.
Hospic sv. AlÏbûty hledá v souãasné dobû
k doplnûní svého t˘mu na lÛÏkovém oddûlení v‰eobecné sestry a o‰etﬁovatele/o‰etﬁovatelky a na ãásteãn˘ úvazek sociální pra-
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covnici ãi pracovníka (informace u vrchního
bratra p. Bradáãe, DiS., telefon 543 214 761).
Pro Domácí hospic hledá v‰eobecné sestry
a lékaﬁe (informace u vedoucí Domácího
hospice p. Mgr. Plátové, telefon 773 499 943).
Jedná se o komplexní práci s nemocn˘m i jeho
rodinou. Pﬁedpokladem je odborná pﬁipravenost, ale také osobní zralost a motivace
k hospicové sluÏbû. Nabízíme i získání zku‰eností v lÛÏkovém hospici. Ve‰keré informace najdete také na www.hospicbrno.cz.
MUDr. Viola Svobodová,
vedoucí lékaﬁka hospice

Neziskové organizace + sport

Akce Ekologického institutu Veronica kvûten 2008
6. kvûtna 2008, 16.45–18.30 hod. Setkání
pﬁátel pﬁírodní zahrady (V‰echno zlé je
k nûãemu dobré – zamy‰lení s Helenou Vla‰ínovou). V Brnû, Literární kavárnû knihkupectví Academia, nám. Svobody 13. Ekologická poradna Veronica, tel. 542 422 750,
www.veronica.cz.
18. kvûtna 2008, 14.00 hod. Zveme vás
na prohlídku stromÛ – finalistÛ (alespoÀ
nûkter˘ch) s odborn˘m v˘kladem pár dní
pﬁed ukonãením hlasování o vítûzi. Sraz ve
14 hod. pﬁed Domem ochráncÛ pﬁírody (Panská 9). Tel.: 542 422 757, www.veronica.cz.
22. dubna–22. kvûtna 2008. Zveme vás
na pﬁehlídku finalistÛ a zajímavostí 9. roãníku ankety Brnûnsk˘ strom roku. Otevﬁeno

dennû: po–pá 8–16.30, so a ne 13–17. Hlasovat o Brnûnsk˘ strom roku 2008 mÛÏete
také prostﬁednictvím internetu, sms zpráv
a anketními lístky. Brno, ·pilberk 2 (objekt
b˘valé vodárny – sídlo správy Veﬁejné
zelenû mûsta Brna). Tel.: 542 422 757,
www.veronica.cz.
31. kvûtna 2008. Chcete se nauãit kosit
kosou? Chcete se dozvûdût zajímavosti ze
Ïivota projektantÛ biocenter? Chcete pomoci pﬁírodû? Pﬁijìte v sobotu do ¤eãkovic! Je
moÏné pﬁipojit se i bûhem dne. Obûd a obãerstvení zaji‰tûno (prosíme o nahlá‰ení úãasti
pﬁedem). Sraz v 9 hod. na autobusové zastávce Mokrá Hora linky ã. 70. Brno-¤eãkovice.
Tel.: 542 422 757, www.veronica.cz.

Brnûnské bûhy 2008
V sobotu 3. kvûtna 2008 od 13.00 hod. bude
odstartováno pût jednotliv˘ch závodÛ pod
zá‰titou ministra zdravotnictví MUDr. Tomá‰e
Julínka, hejtmana Jihomoravského kraje
Ing. Stanislava Juránka, 1. námûstka mûsta
Brna, které sv˘mi názvy vystihují brnûnskou
náturu.
1. Brnûnsk˘ 1/2 MARATON 2008 (21,098 km)
pro registrované i neregistrované závodníky
(dle zájmu) a pozvané zahraniãní závodníky.
2. „·tatl bûh pro v‰ecky“ pro v‰echny zájemce
a v‰echny kategorie (stﬁedem mûsta cca
4 km).
3. „Hledáme Brnûnského draka“ Ïákovsk˘ bûh
v centru mûsta (cca 2 km) – startují roãníky
1993 a mlad‰í.
4. „Kindo‰ tiple s mamó nebo s tató kolem Svoboìáku“ s krtkem (cca 300 m) bûh pro rodi-

ãe s dûtmi do 6 let, ve spolupráci s nadací.
5. „Brnûnská kancl ‰tafla na jedno kolco na Svoboìáku“ firemní ‰tafetov˘ bûh s kanceláﬁkou potﬁebou na 4 x 300 000 mm (druÏstva
mohou b˘t smí‰ená) reklama na okruhu ‰tafety, vítûzná ‰tafeta obdrÏí pohár a beãku
piva, v‰ichni úãastníci obdrÏí triko závodu
s logem firmy.
Seznam ulic tratû Brnûnského 1/2 maratónu (cca 10,5 km): nám. Svobody start – cíl,
Masarykova, NádraÏní, Nové Sady, Poﬁíãí,
KﬁíÏkovského, Hlinky, Pisárecká, kolem Svratky, Kamenná, Táborského náb. okolo Svratky , Nové Sady, NádraÏní, Masarykova, Josefská, Minoritská, Po‰tovská, KobliÏná, nám.
Svobody. Uzávûra okruhu pro tramvaje a auta
bude od 13.30 do 16.00 hod.
Podrobné informace na:
www.brnenskebehycibasport.cz
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Lékaﬁ radí
âasté sezení? Hemoroidy!
PotíÏe s hemoroidy rozhodnû nepatﬁí
k tomu, ãím bychom se rádi chlubili.
MÛÏeme je pﬁirovnat k v‰eobecnû znám˘m kﬁeãov˘m Ïilám, pouze v jiné
ãásti tûla: v tzv. ﬁitním kanálu, coÏ jsou
poslední 2–3 cm tlustého stﬁeva, první ãást koneãníku. Cévy pod povrchem
sliznice vytváﬁejí drobné pol‰táﬁkové
útvary, které za normálních okolností napomáhají odchodu stolice. KdyÏ
se v‰ak nepﬁimûﬁenû zvût‰í, stanou se
z nich hemoroidy. Hemoroidy Ïivot
neohroÏují, ale protoÏe nûkteré z pﬁíznakÛ jsou podobné jako u závaÏn˘ch
onemocnûní, napﬁ. u rakoviny tlustého stﬁeva, je lep‰í vyhledat lékaﬁe.
Nemusíte se ale bát, chirurgick˘ zákrok
není zdaleka vÏdy nutn˘. Doma pak
mÛÏete vyzkou‰et nûkter˘ z postupÛ
konzervativní léãby. Zaãnûte uÏíváním vhodného doplÀku stravy s obsahem pﬁírodních bioflavonidÛ, jako je
Hemodin® ve formû tablet. Vyzkou‰et
mÛÏete rÛzné sedací koupele, zmûnit
stravovací návyky – více vlákniny
a dostateãn˘ pﬁíjem tekutin.
Tipy, jak bojovat s hemoroidy:
– Omezte dlouhé sezení, je-li to moÏné, a dbejte na dostateãn˘ pohyb.
– Dbejte na správnou Ïivotosprávu,
zaﬁaìte do jídelníãku potraviny
s vysok˘m obsahem vlákniny (cereálie, otruby a celozrnné potraviny, zelenina, ovoce, su‰ené ovoce,
oﬁí‰ky a lu‰tûniny – zvlá‰tû ãoãku
a v‰echny druhy fazolí). Dbejte na
pravidelnou stolici.
– DÛleÏit˘ je pravideln˘ pitn˘ reÏim,
nejlépe tﬁi litry tekutin za den.
– Jezte kysané mléãné v˘robky, anebo doplÀky stravy s obsahem probiotick˘ch kultur (napﬁ. komplex
Biopron®9, kter˘ obsahuje dokonce devût probiotick˘ch kmenÛ).
– Pokud vás hemoroidy uÏ trápí,
mÛÏete zkusit sedací koupele s heﬁmánkem, nebo dubovou kÛrou, nejrÛznûj‰í masti a ãípky. Pohodlnûj‰í
uÏívání a dobré
v˘sledky mají doplÀky stravy s bioflavonoidy ve formû tablet, napﬁ. Hemodin®.

Volný čas

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“
Kvûten 2008
úter˘ 6. kvûtna v 19.30 hod.
MY·I – písnû s dírami
+ SÍLA – marcipunková kapela
stﬁeda 7. kvûtna v 19.30 hod.
FULLSTOP
Netradiãní rock
úter˘ 13. kvûtna v 19.30 hod.
Ale‰ PILGR – sám sobû kapelou
+ JAGLEW – hudební entropie
mûchu a drátÛ
stﬁeda 14. kvûtna v 19.30 hod.
COURAGE + F.T.PRIM
Folkov˘ veãer
ãtvrtek 15. kvûtna v 19.30 hod.
220. Veãer P.T.O.
OZVùNA (tentokrát bez hostÛ)
úter˘ 20. kvûtna v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad Jiﬁího
âERNÉHO:
Janis JOPLIN – bluesová ikona
hippies
stﬁeda 21. kvûtna v 19.30 hod.
SHERYL CROW tribute
Countryrock z repertoáru ãím dál
lep‰í americké písniãkáﬁky
ãtvrtek 22. kvûtna v 19.30 hod.
BLUES2
Mladá brnûnská kapela
----------------------------------------------

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

KVùTEN 2008

úter˘ 27. kvûtna v 19.30 hod.
BEZOBRAT¤I
Témûﬁ lidová muzika inspirovaná
zejména slovensk˘m folklórem
stﬁeda 28. kvûtna v 19.30 hod.
K.R.BANDa
Blues s Kateﬁinou

stﬁeda 21. kvûtna, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb mûsto hﬁíchu

sobota 3. kvûtna, 15.30 hod.
Brouãci

ãtvrtek 22. kvûtna, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb mûsto hﬁíchu

pondûlí 5. kvûtna, 8.30 a 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem

ãtvrtek 22. kvûtna, 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb mûsto hﬁíchu
– abonentní skupina D

ãtvrtek 29. kvûtna v 19.30 hod.
NEBEZTEBE
Akustické pomezí etno, folku
a energické nervozity

úter˘ 6. kvûtna, 8.30 a 10.15 hod.
O králi Rastislavovi a ãarovné Marii

ZMùNA PROGRAMU
VYHRAZENA!

stﬁeda 7. kvûtna, 8.30 a 10.15 hod.
Ostrov pokladÛ
sobota 10. kvûtna, 15.30 hod.
S koníãkem pﬁes hory a doly

KLUBOV¯ BAR:
otevﬁen ve dnech
programov˘ch akcí
od 17 hod.

pondûlí 12. kvûtna, 8.30 a 10.15 hod.
S koníãkem pﬁes hory a doly

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

úter˘ 13. kvûtna, 8.30 a 10.15 hod.
Lovci mamutÛ
pátek 16. kvûtna, 10.30 hod.
Mary‰a
sobota 17. kvûtna, 15.30 hod.
Ha‰teﬁica

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

úter˘ 20. kvûtna, 8.30 a 14.15 hod.
Ha‰teﬁica

KLUB SENIORSK¯CH AKTIVIT

pátek 23. kvûtna, 8.30 a 10.15 hod.
Brouãci
pátek 23. kvûtna, naveãer
Noc kejklíﬁÛ – Zeln˘ trh, Brno
sobota 24. kvûtna, 15.30 hod.
Brouãci
sobota 31. kvûtna, 15.30 hod.
Bitva u Lipan - premiéra
Zmûna programu
vyhrazena!
Kontakt:
Divadlo Polárka,
Tuãkova 34, Brno,
tel.: 541 247 274,
603 559 481,
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www. divadlopolarka. cz

PREMIÉRA V POLÁRCE
Jan JirkÛ:
Bitva u Lipan

Václavská 3, 603 00 BRNO
Program KVùTEN 2008

Provozní doba v klubu:
Pondûlí: 14.00 – 17.00 hod.
Posezení s pﬁáteli, spoleãenské hry
Úter˘: 14.00–18.00 hod.
Kondiãní cviãení 15.00–16.00 hod, pak
pﬁátelské posezení
âtvrtek: 14.00–17.00 hod. Kondiãní cviãení 14.30–15.30 hod. POZOR –
ZMùNA: cviãení se od kvûtna pﬁesouvá z pátku na ãtvrtek.
Pravidelné vycházky do okolí Brna:
úter˘ – odchod od klubu v 9.00 hod.
Plánovan˘ program:
6. 5. Adamov–Babice - 6 km

pátek 2. kvûtna, 8.30 a 10.15 hod.
Brouãci

13. 5. Bystrc - 8 km
20. 5. Hradãany–Ti‰nov - 9 km
27. 5. Komín–Medlánky - 7 km
ãtvrtek – sraz v Kr. Poli u nádraÏí
v 9.00 hod.
Pokud bude schválen finanãní pﬁíspûvek na autobus MÚ Brno-stﬁed, bude
se 15. 5. konat zájezd do Tﬁebíãe a Jindﬁichova Hradce.
V klubu je knihovna a poãítaã. K dispozici je téÏ rotoped a dal‰í cviãební
pomÛcky. Dal‰í informace o ãinnosti
klubu jsou na nástûnce ve v˘loze nebo
uvnitﬁ klubu. Programová rada klubu

Bitva u Lipan bude závûreãn˘m
titulem Sezóny OdváÏného Srdce.
Do Divadla Polárka zavítá jako
host renomovan˘ reÏisér dûtsk˘ch
pﬁedstavení, autor a herec Janek
JirkÛ.
Uvidíme dozajista svébytn˘
národopisn˘ kabaret. Z tûch nûkolika hrdinsk˘ch období a bitev
zemû ãeskomoravské je to „lipanské“ hodno pﬁipomenutí.
Vzpomeneme na v˘znamné

okamÏiky husitského taÏení pod
velením Prokopa Holého za
nápravu „zparchantûl˘ch“ âechÛ,
kteﬁí se od pravé víry odvrátili.
Scénáﬁ, texty písní, reÏie
a v˘prava: Jan JirkÛ
Premiéra: 31. 5. 2008

Pﬁedstavení je urãeno ÏákÛm
základních ‰kol
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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

Pozdní sběr v rámci svého koncertu,
který proběhne 23. 5. 2008
v Brně v klubu Bigbít, pokřtí další z videoklipů.
Tentokrát na písničku Marjánkový lázně.
V rámci koncertu klip poprvé veřejně promítneme, stejně tak,
jako krátký dokument z natáčení. Vystoupí řada hostů,
kteří v klipu učinkují, nebo s ním mají cosi společného.
Herci, režisér, scénarista, textař... a překvapení.

23. 5. 2008
klub Bigbít
Slovákova 10
zač. 20 hod.
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