duben 2008

Osvûtlení dûtsk˘ch hﬁi‰È v mûstské ãásti Brno-stﬁed
Mûstská ãást Brno-stﬁed, která je s více jak
80 tisíci registrovan˘mi obyvateli nejvût‰í
mûstskou ãástí statutárního mûsta Brna, zaji‰Èuje správu vût‰iny parkovû upraven˘ch

ploch, které se na jejím území nacházejí.
Nûkteré z tûchto parkÛ jsou vybaveny i dûtsk˘mi hﬁi‰ti, která se mûstská ãást snaÏí
postupnû upravovat a doplÀovat tak, aby

Dobr˘ den,
zdravím vás, váÏení obãané mûstské
ãásti Brno-stﬁed. Pﬁedposledním dnem
mûsíce bﬁezna se nám pﬁesunul zimní
ãas na ãas letní a zároveÀ nás tímto doufám – nadobro opustilo nejchladnûj‰í
období. Nûkteﬁí z nás jsou zmûnou
zaskoãeni, a nûkteﬁí si dokonce pﬁejí, aby
se nic nemûnilo. Toto pﬁesvûdãení nemusí b˘t správné. KaÏdé pﬁesouvání ãasu
má své opodstatnûní. Jen si vzpomeÀte
na obléhání mûsta ·védy. Tehdy bylo
posunutí poledne rozhodujícím ﬁe‰ením

CzechPoint
str. 3

zdánlivû sloÏité situace. Neb˘t vyzrazení
bojového plánu ·védÛ, vypadalo by dnes
Brno ponûkud jinak. Buìme proto vdûãní za dobr˘ nápad a nezapomeÀme si,
aÏ pÛjdeme kolem Petrova v jedenáct
hodin, pﬁipomenout, proã zvoní poledne.
Vychutnejte si jarní Brno, které se mûní
k lep‰ímu, i kdyÏ jako správci mûstské
ãásti musíme stále více odolávat nepouãiteln˘m vandalÛm.
Hezké jaro pﬁeje Du‰an Pazdírek
1. místostarosta mûstské ãásti Brno-stﬁed

Kostel
sv. Tomá‰e
str. 4

Zvût‰enina
jefa Kratochvila
str. 10

více odpovídala potﬁebám a poÏadavkÛm na
nû v dne‰ní dobû kladen˘ch zejména ze strany tûch, kter˘m mají slouÏit, tj. na‰ich dûtí.
Pokraãování na str. 2

Pozvánka
na Zastupitelstvo
Mâ Brno-stﬁed
Zveme obãany na 9. zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Brno-stﬁed,
které se uskuteãní ve stﬁedu 16. dubna
2008 od 15.00 hod. ve Spoleãenském
centru radnice mûstské ãásti Brno-stﬁed,
Dominikánská 2, Brno

SoutûÏ
str. 13
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Osvûtlení dûtsk˘ch hﬁi‰È v mûstské ãásti Brno-stﬁed
Dokonãení ze str. 1
S moÏností plnohodnotného vyuÏívaní zmínûn˘ch hﬁi‰È také úzce souvisí jejich dostateãné osvûtlení, a to jak z dÛvodu umoÏnûní jejich vyuÏívání i v pozdnûj‰ích hodinách,
tak i z dÛvodÛ bezpeãnostních vãetnû sníÏení v‰udypﬁítomného vandalismu. V loÀském roce odbor Ïivotního prostﬁedí Úﬁadu
mûstské ãásti Brno-stﬁed zaznamenal podnûty obãanÛ zlep‰it osvûtlení nûkter˘ch parkov˘ch ploch - konkrétnû se jednalo o dût-

ské hﬁi‰tû ve vnitrobloku Nové sady-Kﬁídlovická-Bezruãova a dûtské hﬁi‰tû ve vnitrobloku pﬁi ulici Tuãkova (vstup pﬁes Tuãkovu ã.o. 17), kde veﬁejné osvûtlení úplnû chybí. Tento podnût byl následnû v ﬁíjnu 2007
podpoﬁen komisí Ïivotního prostﬁedí (poradní orgán Rady mûstské ãásti Brno-stﬁed), která poÏadovala zvolit takové technické ﬁe‰ení osvûtlení, které se zamûﬁí zejména na prostor dûtsk˘ch hﬁi‰È s akcentem na zv˘‰ení
bezpeãnosti a bude pﬁitom co nejvíce elimi-

novat negativní dopady osvûtlení na obãany bydlící v pﬁilehl˘ch bytov˘ch domech;
poté byl zmínûn˘ poÏadavek odeslán nejprve na odbor technick˘ch sítí Magistrátu mûsta Brna, kter˘ jej odsouhlasil, následnû pak
na spoleãnost TECHNICKÉ SÍTù BRNO, a.s.,
coÏ je mûstská spoleãnost, která zaji‰Èuje správu veﬁejného osvûtlení v mûstû Brnû.
Mgr. Libor ·Èástka
místostarosta Mâ Brno-stﬁed

Na pﬁíjezdov˘ch komunikacích se objevilo oznaãení mûstské ãásti Brno-stﬁed
41. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta
Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu dne 27. 02. 2008
od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále jen RMâ BS)
projednala materiál „Integrovan˘ plán rozvoje
mûsta Brna“ a jmenovala do pracovních skupin
zástupce za Mâ Brno-stﬁed Mgr. Libora ·Èástku,
pﬁípadnû jím povûﬁeného zástupce a to za oblast
regenerace veﬁejn˘ch prostranství a v˘stavbu parkovacích objektÛ, a také za oblast revitalizace
mûstsk˘ch parkÛ.
RMâ BS projednala návrh na dispozici s majetkem a souhlasila se zaﬁazením domu Botanická
52 do seznamu domÛ doporuãen˘ch k prodeji.
RMâ BS schválila návrh odpovûdi na dopis
Obãanského sdruÏení Masarykova ãtvrÈ, t˘kají-

cí se „Realizace parku na Îlutém kopci, II. etapa + rondel na VaÀkovû nám.“ a „Realizace vstupu do Wilsonova lesa z Rezkovy ulice“.
RMâ BS projednala a vzala na vûdomí zprávu, t˘kající se v˘sledku kontroly Úﬁadu pro ochranu hospodáﬁské soutûÏe v souvislosti se zadáváním ‰esti zakázek na opravy v bytov˘ch
domech Mâ BS, kdy úﬁad provedl ‰etﬁení na
základû podnûtu, a vzala na vûdomí v˘sledek
této kontroly v tom smyslu, Ïe dle vyrozumûní
zadavatel není povinen dle § 18 zákona o zadávání veﬁejn˘ch zakázek postupovat dle tohoto
zákona u veﬁejn˘ch zakázek malého rozsahu,
coÏ byly v‰echny kontrolované zakázky.
RMâ BS projednala v˘sledek konkurzního ﬁízení na místo ﬁeditele/ﬁeditelky Základní ‰koly
a mateﬁské ‰koly Brno, Husova 17, pﬁíspûvkové
organizace, a souhlasila se jmenováním Mgr.
Romana Tlusto‰e nov˘m ﬁeditelem.

Cestovní medicína
Centrum cestovní medicíny podává cestovatelÛm
ucelené informace o situaci v rÛzn˘ch destinacích. Poskytuje povinná i doporuãená oãkování
proti nemocem, které se v dané lokalitû vyskytují. Odbornou péãi o cestovatele doplÀuje personál centra osobními a mnohalet˘ch zku‰enostmi,
které naãerpali praxí na Hygienické stanici nebo
Zdravotním ústavu (nejlep‰í reference).
Pﬁi v˘jezdech do zahraniãí by mûl kaÏd˘ cestovatel nejprve zhodnotit svÛj aktuální zdravotní

RMâ BS vzala na vûdomí informace z jednání
Ing. J. KvûtoÀové a JUDr. Novotného se zástupci implementaãní jednotky MMB, zab˘vající se
problematikou ãerpání finanãních prostﬁedkÛ
z fondÛ EU MMB a moÏn˘mi projekty iniciovan˘mi Mâ BS, vãetnû projektu Parkovací dÛm
Kopeãná.
Dále RMâ BS vzala na vûdomí zprávu, pﬁednesenou panem místostarostou I. Kinzelem ve
vûci t˘rání seniorÛ vãetnû ﬁe‰ení moÏnosti vstupu do bytov˘ch jednotek na DPS v pﬁípadû mimoﬁádn˘ch situací, která se projednávala na komisi sociální a zdravotní Rady Mâ BS.
RMâ BS projednala návrh Ing. Z. Vilímce na
sjednocení smluv uzavíran˘ch z úrovnû Mâ BS
a povûﬁila JUDr. O. Bradáãe, aby v koordinaci
s dotãen˘mi subjekty a pro jednání v samosprávn˘ch orgánech pﬁipravil závazné vzory v‰ech
smluv, uzavíran˘ch z úrovnû Mâ BS.
(red)

Více informací na: www.ockovanidozahranici.cz, www.travelmedicom.cz
stav a pﬁipravit se na jiné klimatické, epidemiologické i sociální podmínky místa, kde bude trávit dovolenou ãi pracovní cestu. Takovou rozvahou mÛÏe v˘raznû sníÏit rizika vzniku zdravotních obtíÏí v zahraniãí i po návratu domÛ. Oãkováním lze pﬁedcházet velké ãásti infekãních nemocí, které se vyskytují nejen v zahraniãí (tyfus, Ïlutá zimnice, cholera, vzteklina, poliomyelitida,
zá‰krt), ale také v tuzemsku (Ïloutenky typu A a B,
meningokoková meningitida, klí‰Èová encefaliti-
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da). Tato prevence je v nûkter˘ch pﬁípadech sice
ponûkud finanãnû nákladná, av‰ak oãkování chrání na dlouhou dobu. Nûkteré zemû dokonce vyÏadují oãkování proti Ïluté zimnici a meningokokové meningitidû. Ceník sluÏeb je nastaven velmi pﬁíznivû.
Centrum cestovní medicíny a oãkování do zahraniãí, Orlí 18, 602 00 Brno, tel./fax: 542 211 206,
mobil: 722 056 997. Ordinaãní hodiny: Po-ât
8.00–18.00, Pá 8.00–13.00. Zuzana Jelínková
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Blokové ãi‰tûní
komunikací na území mûstské ãásti
Brno-stﬁed pro rok 2008
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 vlastníka komunikací, na Brnûnské komunikace, a.s., kontaktní osoba: pí. ·karoupková, tel.:
543 321 225, které prostﬁednictvím sv˘ch smluvních partnerÛ zaji‰Èují odtahy vozidel. Odtahová
firma – pan âern˘ – nahla‰uje kaÏd˘ uskuteãnûn˘ odtah na ãísle 158 – âeská policie. Odtahy
vozidel jsou v leto‰ním roce nasmûrovány do
následující lokality: Jihlavská, autobazar „Max“
tel.: 547 357 384, 602 578 867. V˘dejní doba ve
v‰ední den: 8.00–17.00 a 17.00–8.00, po telefonické domluvû moÏno i o víkendu.
V leto‰ním roce pﬁipravují Brnûnské komunikace, a.s., zmûnu poplatkÛ za odtahy oproti loÀskému roku a to jiÏ od mûsíce dubna. Aktuální
informace proto uveﬁejníme na na‰ich webov˘ch
stránkách www.stred.brno.cz a následnû pak v nejbliÏ‰ím ãísle na‰eho zpravodaje aÏ po jejich oficiálním obdrÏení od Brnûnsk˘ch komunikací, a.s.
Pﬁi platbû za odtah není moÏno pouÏít platebních
karet.
(red)

Czech POINT na mûstské ãásti Brno-stﬁed
universálního místa, kde bude moÏné získat a ovûﬁit data z veﬁejn˘ch i neveﬁejn˘ch informaãních
systémÛ, úﬁednû ovûﬁit dokumenty a listiny, pﬁevést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o prÛbûhu správních ﬁízení ve vztahu k obãanovi a podat podání
pro zahájení ﬁízení správních orgánÛ. Jde tedy
o maximální vyuÏití údajÛ ve vlastnictví státu tak,
aby byly minimalizovány poÏadavky na obãany.
V koneãné fázi projektu by obãan mohl své záleÏitosti vyﬁizovat i z domova prostﬁednictvím internetu. Mûstské ãást Brno-stﬁed se stala téÏ souãástí
projektu. V sídle úﬁadu bylo zﬁízeno pracovi‰tû
Czech POINT na Dominikánské 2, Brno.
Co lze vyﬁídit na na‰em pracovi‰ti:
■ v˘pis z katastru nemovitostí
■ v˘pis z obchodního rejstﬁíku
■ v˘pis z Ïivnostenského rejstﬁíku
■ v˘pis z rejstﬁíku trestÛ
Upozornûní pﬁi vstupu na mûstskou ãást
Brno-stﬁed, Dominikánská 2, Brno
âesk˘ Podací Ovûﬁovací Informaãní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, kter˘ redukuje pﬁíli‰nou byrokracii ve vztahu obãan – veﬁejná správa. Czech POINT slouÏí jako asistované
místo v˘konu veﬁejné správy, umoÏÀující komunikaci se státem prostﬁednictvím jednoho místa
tak, aby „obíhala data ne obãan“. Cílem projektu
Czech POINT je vytvoﬁit garantovanou sluÏbu pro
komunikaci se státem prostﬁednictvím jednoho

Potﬁebné doklady k ovûﬁení totoÏnosti Ïadatele:
■ pﬁi osobním vyﬁízení – platn˘ osobní doklad
– obãansk˘ prÛkaz, nebo pas
■ pﬁi vyﬁizování pro druhou osobu – ovûﬁenou
plnou moc s údaji dle vzoru ã. 1 a vlastní platn˘ osobní doklad
Úﬁední hodiny – v‰e vyﬁízeno na poãkání:
■ pondûlí a stﬁeda 8.00–17.00 hod., polední pﬁestávka 12.00–12.30 hod.
■ úter˘ a ãtvrtek 8.00–14.00 hod., polední pﬁestávka 12.00–12.30 hod.
■ pátek 8.00–12.00 hod.
Cena za vyﬁízení:
■ Správní poplatek 100 Kã za 1. stranu a za kaÏdou dal‰í 50 Kã (v pﬁípadû rÛzn˘ch dokumentÛ
vÏdy 100 Kã za 1. stranu atd.)
■ v˘pis z rejstﬁíku trestÛ – 50 Kã
(red)

Upozornûní
VáÏení obãané, v pﬁedchozím zpravodaji, kter˘
vás informoval o blokovém ãi‰tûní 2008 na‰eho
správního území, do‰lo u bloku ã. 12 k tiskové
chybû u závûreãného termínu. Omlouváme se
a dáváme tímto na vûdomí aktuální termíny tohoto bloku blok ã.12 Hluboká, Horní, Oblouková,
P‰eník, Sovinec, StrÏ, Vysoká – termíny: 16. 4.,
4. 6., 10. 9., 15. 10., 11. 11.
Zpracovala: RNDr. Dana Zále‰áková
vedoucí odd. ãistoty komunikací
na ÚMâ BS

Ve‰keré v˘stupy a pﬁedané informace jsou „ovûﬁen˘mi v˘stupy“.

Informace
pro obãany

Doporuãená Plná moc pro vyﬁízení dokumentÛ na Czech POINTU pro druhou osobu
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V letních mûsících roku 2008 je plánována rekonstrukce Husovy ulice, která pﬁinese zmûny v dopravû a zásobování. V pﬁí‰tích ãíslech Zpravodaje pﬁineseme podrobné informace.
Bc. Jarmila Kuãerová
vedoucí oddûlení dopravy, sluÏeb
a stánkového prodeje na ÚMâ

Stalo se v městské části

Kostelní vûÏe ve stﬁedu mûsta
Kostel sv. Tomá‰e
Létání nad historick˘m Brnem je úchvatné.
Stejnû tak pohled z vûÏí chrámu sv. Petra a Pavla. Udûlejte si ãas a zajdûte, zjistíte dal‰í rozmûr svého Ïivota. Opustit unikátní pohled se
podaﬁí jen tûm, kteﬁí zvolí za cíl své dal‰í cesty náv‰tûvu nûãeho mimoﬁádného. V na‰em
pﬁípadû jsme se rozhodli nav‰tívit hrobku nekorunovaného ﬁímského krále Lucemburka Jo‰ta v prostorách kostela sv. Tomá‰e na konci
Jo‰tovy ulice.
Nûco z historie:
Kostel sv. Tomá‰e na okraji Moravského námûstí je spojením cesty
pozemsk˘m ãasem a pozváním na pouÈ
k prahÛm BoÏího tajemství. Hlas historie svûtské i duchovní promlouvá
z obrazÛ i soch a vede náv‰tûvníka
k pochopení BoÏí lásky, síly a milosrdenství. Základy kostela poloÏil v únoru 1350 moravsk˘ markrabû Jan Jindﬁich Lucembursk˘, bratr císaﬁe Karla IV.,
kdyÏ se nechal bratrem inspirovat a vnû
brnûnsk˘ch hradeb poãal budovat stánek posledního spoãinutí moravské
vûtve LucemburkÛ, tak jako Karel IV.
zaãal v Praze stavût chrám sv. Víta. Kostel byl zasvûcen Pannû Marii a sv. apo‰tolu Tomá‰ovi. Pro jeho správu Jan
Jindﬁich zaloÏil klá‰ter augustiniánÛ.
Díky své poloze se stal komplex budov
mnohokrát terãem poÏárÛ i útoãníkÛ.
Utrpûla jak stavba, tak i vybavení.
Bylo osm hodin ráno. Stanuli jsme
v hlavní chrámové lodi ponoﬁené v pﬁítmí a okny pronikající paprsky vycházejícího slunce za nás objevovaly nûkteré detaily obrazÛ, soch a barokní
v˘zdoby. „Proã si nedal Jindﬁich pozor
a stavbu budoval vnû mûstsk˘ch hradeb, kdyÏ mûla nést svûtsk˘ i duchovní odkaz moravsk˘ch LucemburkÛ?“
padla první otázka. „Nebylo místo.
Uvnitﬁ hradeb stálo jiÏ mnoho kostelÛ,“ odpovûdûl jednodu‰e kostelník
pan Zelinka – ná‰ prÛvodce – a pokraãoval: „Morava a Brno mûly velk˘
v˘znam v ãeském státû. V roce 1356 na vysvûcení kostela sv. Tomá‰e pﬁijel sám ãesk˘ král
a císaﬁ Karel IV. a vûnoval kostelu vzácn˘
obraz italobyzantskou ikonu Panny Marie,
kterou umístili do zvlá‰tní kaple (dne‰ní místo sakristie). Dnes mÛÏeme vidût kopii Karlova daru na novém hlavním oltáﬁi. Originál
i s barokním „stﬁíbrn˘m oltáﬁem“ najdeme

v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Starém
Brnû.“
„Proã?“ zeptal jsem se. Kostelník Zelinka oãekával podobnou otázku a vysvûtlil: „V roce
1783 stanovil v˘nos Josefa II. zru‰ení klá‰terÛ
po celé zemi. Pﬁíslu‰níci ﬁádu byli nuceni se
pﬁestûhovat na Staré Brno za necel˘ mûsíc.
Mohli si vzít nûkteré jim drahé vûci. Vybrali si
oltáﬁ i madonu. Ikonu pﬁestûhovali nejen pro
velk˘ v˘znam dárce Karla IV., ale i pro velkou
vdûãnost Pannû Marii, která pﬁilákala za ‰védského obléhání Brna do kostela sv. Tomá‰e
mnoho prosebníkÛ, kteﬁí se modlili k Marii za

záchranu Brna pﬁed nepﬁáteli. Kostel se stal
v˘znamnou souãástí legendární bitvy. Na jednom místû se ·védÛm podaﬁilo prolomit v srpnu 1645 hradby, ale pomoc z Vídnû útoãníky
zahnala a Panna Maria podle v‰ech zasáhla,
takÏe se Brno ubránilo. Tak se stala ikona Panny Marie symbolem ochránce Brna. Augustiniáni rozhodnutím Josefa II. nebyli nad‰eni.
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Dnes bychom jeho verdikt pﬁirovnali k balíãku reforem. Úmyslem reformace bylo zv˘‰ení
vlivu státu na dûní v církvi, napﬁ. vedení matrik, vykonan˘ch kﬁtÛ a dal‰ích dÛleÏit˘ch informací o Ïivotû místních lidí vãetnû ekonomického povznesení státu. Dal‰ím aspektem reforem bylo pﬁiblíÏení vûdy Ïivotu knûÏí.“
„ZÛstalo nûco z pÛvodní v˘zdoby, kdyÏ ãást
vzali augustiniáni a nûco bitvy a poÏáry?“ Znûla otázka související s dûním v kostele. „Jednak
je tu Pieta, souso‰í Panny Marie drÏící mrtvého
Krista. Vzácná plastika, která je uchovávána na
pravé stranû chrámu od roku 1380. Jejím autorem je Jindﬁich Parléﬁ (jeden ze stavitelÛ chrámu sv. Víta v Praze). Vytesána je
z jednoho kusu opuky – mûkkého
a nároãného kamene. Precizní a s dne‰ní technikou takﬁka nedostiÏná práce.
V˘jimeãná je i horizontální poloha Kristova tûla. Podobné drÏení jako matky
chovají své novorozence, coÏ podtrhuje odkaz Panny Marie jako Madony
s dítûtem. Na protûj‰í stranû visí pozdnû gotick˘ krucifix, kter˘ byl baroknû
dokonãen se symboly pﬁibliÏujícími
poslední hodiny Ïivota Krista, obklopeného ﬁímsk˘mi vojáky. (Ti hráli v kostky, kopím zkou‰eli, zda Ïije – rána
v boku, na tyãi nabodnutá houba, máãená v octû – pro uha‰ení Kristovy Ïíznû).
Na vûÏi se oz˘vá nejvût‰í brnûnsk˘ zvon
(prÛmûr 2 metry, váha okolo 6 tun)
z roku 1393 – dar Jo‰ta a Prokopa, synÛ
Jana Jindﬁicha Lucemburského. NezapomeÀte ale pﬁi prohlídce na barokní
skvosty. Oltáﬁ 14 pomocníkÛ, kteﬁí
pomáhají lidem v bolesti. Napﬁíklad mezi
nimi najdeme sv. Kry‰tofa – patrona
poutníkÛ, dnes ﬁidiãÛ (policejní akci
„Kry‰tof“ asi znáte). Umûleck˘m skvostem je obraz na pravé stranû pﬁi vstupu
„sv. Starosta“. Jedná se o portugalskou
svûtici, v originálu její jméno zní Wilgefortis. Oltáﬁní obraz ukﬁiÏované dívky
s plnovousem namaloval pﬁední ãesk˘
barokní malíﬁ Jan Jiﬁí Heinsch.“ „Ten ãas
letí,“ musíme jít do úﬁadu. „Prosím, kdy
bychom se mohli pﬁijít podívat a osvûÏit si nabyté znalosti?“ „Pﬁed m‰í a po ní,“ znûla odpovûì. Ve v‰ední dny a soboty: 7.00 a 17.30
(v sobotu s nedûlní platností). Bûhem ‰kolního roku je m‰e svatá ve stﬁedu veãer v 17.30
urãena dûtem a jejich rodiãÛm. Od 16.30 probíhá nácvik písní ke m‰i, od 17 hodin pohádka a nácvik písniãky pro nejmen‰í. V nedûli:
7.45 (latinská), 9.00, 11.00, 19.30.“
(red)

Stalo se v městské části

Tibetská vlajka zavlála na radnici. Vyvû‰ením vlajky této asijské zemû radnice vyjádﬁila solidaritu a podporu obyvatelÛm Tibetu v boji za dodrÏování lidsk˘ch práv. Tibetské
vlajky zÛstávají vût‰inu roku schované ve skﬁíních, desátého bﬁezna v‰ak mají pﬁipomenout protikomunistické povstání TibeÈanÛ v Lhase pﬁed 49 lety. Tehdy zemﬁelo na 80 000
TibeÈanÛ a jejich duchovní vÛdce dalajlama ode‰el do indického exilu, kde Ïije dodnes.
Za pÛlstoletí ãínské nadvlády zanikly v Tibetu tisíce klá‰terÛ, tradiãních míst kultury, víry
a vzdûlanosti, mnozí TibeÈané byli vysídlováni a jejich kultura potlaãována.

Na „Masném rÛÏku“ vznikají nové moÏnosti. Kromû obãanské vybavenosti, bytov˘ch
domÛ a domu pro seniory vyrostlo na pravém bﬁehu Svitavy nové administrativní centrum.
Postupnû se obsazuje spoleãnostmi, které podnikají v oblasti s vysokou mírou pﬁidané hodnoty. Jedná se o poãítaãové firmy zab˘vající se programováním, projektováním a v˘robou
software, ãímÏ se jen potvrzuje, Ïe Brno poskytuje kvalifikovanou pracovní sílu a zázemí
vycházející z dobrého a poãetného studentské zázemí vysok˘ch ‰kol pﬁedev‰ím technického elektro nebo strojního zamûﬁení. Pﬁíchod podobn˘ch firem je pro mûsto to nejlep‰í.

Zlaté plody jiÏní Moravy 2008. Probûhla nová soutûÏ na podporu potravináﬁsk˘ch v˘robcÛ a v˘robkÛ, kterou vyhlásil Jihomoravsk˘ kraj s cílem podpoﬁit kvalitní malé i velké v˘robce na jiÏní Moravû. V˘sledky soutûÏe byly vyhlá‰eny na slavnostním veãeru osmadvacátého
února v Rotundû na BVV. Vítûzové jednotliv˘ch kategorií tak získali moÏnost vystavovat na
Mezinárodním potravináﬁském veletrhu Salima na brnûnském v˘stavi‰ti na poãátku bﬁezna
2008. JelikoÏ BVV leÏí na území mûstské ãásti Brno-stﬁed, nenechal si ujít nov˘ první místostarosta Du‰an Pazdírek pﬁíleÏitost poznat nejen areál BVV ale i ocenûné v˘robky.

Brnûn‰tí obãané uctili Masarykovu památku. U Masarykova pomníku pﬁed stejnojmennou brnûnskou univerzitou se se‰li obãané, politická reprezentace, pﬁíslu‰níci âs.
obce legionáﬁské a ãlenové dal‰ích spolkÛ a sdruÏení. Slavnosti se zúãastnila za na‰i mûstskou ãást starostka MUDr. Dagmar Hrubá, která krátce pﬁítomné pozdravila sokolsk˘m
pozdravem Nazdar! S mnoha dal‰ími poloÏila kytici kvûtÛ k pomníku prezidenta Osvoboditele a tak si se v‰emi i s námi pﬁipomnûla v˘roãí Masarykova narození, které pﬁipadá
právû na 7. 3. Nûkteﬁí úãastníci i úãastnice pﬁi‰li obleãeni do dobov˘ch krojÛ a uniforem.

Lego je droga. V leto‰ním roce uplyne 50 let od patentování nenápadné plastové kostiãky, která tvoﬁí základ celosvûtovû proslulé stavebnice LEGO. Nápad i kvalita stavebnice dostala pﬁívlastek „Hraãka století“. Její název je odvozen z „leg godt – dobﬁe si hrej“
a tento pﬁívlastek není náhodn˘. V Paláci ‰lechtiãen, KobliÏná 1, Brno je otevﬁena v˘stava od 12.3. do 7.6.2008, kde velcí i malí mají moÏnost se podle autorova hesla vydovádût. Zatím v˘stavu dennû nav‰tûvuje minimálnû 500 náv‰tûvníkÛ, coÏ poﬁadatelé hodnotí jako velk˘ úspûch. Kromû hry se náv‰tûvníkÛm otevﬁe pohled do svûta lego – fantazie.

Jarní módní pﬁehlídky v Galerii VaÀkovka. Do prostﬁedí v˘stavy modelÛ architektonick˘ch staveb Svût jako na dlani zakomponovala Galerie VaÀkovka umnû jarní módní pﬁehlídku. Scénû dominovaly symboly rÛzn˘ch mûst a státÛ, díky nimÏ diváci absolvovali symbolickou cestu kolem svûta módy pod vedením moderátorÛ Kristiny Kloubkové Bastienové a Petra Vojnara. Módní pﬁehlídky se konaly ãtyﬁikrát dennû a kromû krásn˘ch modelek
a modelÛ jsme mohli obdivovat i skvûlá taneãní vystoupení. Na pódiu se stﬁídaly modely
v‰ech svûtovû uznávan˘ch znaãek, ale pestrost moravského kroje nepﬁekonaly.
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Naše školy

Na zaãátku roku – a hned NAFEST!

Úvod do kalendáﬁního roku jsme totiÏ rozjeli ve spolupráci s obãansk˘m sdruÏením
Augusto (www.vasaugusto.cz). Za dva roky
na‰í spolupráce probûhly na na‰í ‰kole jiÏ tﬁi
rÛzné akce. Dílny pro Ïáky 8. a 9. tﬁíd v programu Divák doplnilo skvûle zpracované
pﬁedstavení-beseda KdyÏ se pﬁejí bulani
o problematice postavení Ïeny v muslimském svûtû. Oãekávání pﬁed zahájením „nafestu“ bylo velké, i kdyÏ jsme podvûdomû
tu‰ili, Ïe to nemÛÏe dopadnout hÛﬁ neÏ
v˘bornû.
Pravda, uãitelé 8. roãníkÛ nebyli jediní, kdo
se tû‰il. Po pondûlní schÛzce s hlavním organizátorsk˘m duchem nafestu Milo‰em Maxou
se nemohli doãkat ani ti nejpovolanûj‰í, tedy
osmáci. UÏ aby byla stﬁeda! S trochou nadsázky tvrdím, Ïe uãit v úter˘ v osm˘ch roãnících bylo doslova za trest.
Koneãnû stﬁeda. Podle pﬁedem známého
programu nás ãekala ochutnávka v‰ech dílen.
Rozdûlení do skupin úsmûvnou aktivitou
a olepení lísteãky se jménem, které nám po
v˘slechu II. stupnû psali spoluÏáci (ano, ano,
pojem uãitel zanikl se vstupem do auly), jsme
se organizovanû rozprchli do tﬁíd ve druhém
patﬁe budovy. Jaké pﬁekvapení! Do tﬁíd se
nám zatím nasáãkovali vûdychtiví ‰esÈáci. Ani
jim nevadilo, Ïe si vedoucí dílen v‰echny
uãebny pﬁeskládali do rÛzn˘ch patvarÛ a stûny polepili programem. Nu, tentokráte to
nebylo mnoÏství, které pﬁesilou vítûzí. (·esÈáci byli v pﬁesile, neb roãník osm˘ oslabil
své síly do 4 samostatn˘ch jednotek.) Byli
jsme vytrvalej‰í, takÏe dílo mohlo zaãít.
âas ubíhal, psalo se, hrálo se, vym˘‰lelo
se a nakonec se i hodnû cviãilo. (Pro jedince trpící poruchou pﬁedstavivosti: nejprve
jsme nav‰tívili dílnu tvÛrãího psaní, poté

jsme strávili 45 minut v improvizaci.
Z improvizace jsem pﬁeskoãili do vedlej‰í dílny divadelní reÏie, aby nám nakonec naobûdvan˘ Ïaludek potrápila Kája v dílnû
s poetick˘m názvem akrobalanc. Huh, obûd
jsme ustáli v‰ichni.)
Druh˘ den nás ãekal úkol nelehk˘. Jak si
z nabídky vybrat? Pro jakou dílnu se rozhodnout? Napûtí vzrostlo v okamÏiku, kdy
Milo‰ oznámil dal‰í spoleãnou hru. Po 25
minutách „Dobrého rána“ mi tak nûjak bylo
jasné, Ïe si témûﬁ v‰ichni v místnosti uvûdomili, jak dÛleÏité je dívat se pﬁi podání ruky
partnerovi do oãí. Souboj o jednotlivé dílny
probûhl kulturním zpÛsobem. Na kaÏdého
se dostalo a pﬁání byla splnûna. A potom uÏ
nás ãekaly jen hodiny a hodiny dﬁiny v jednotliv˘ch dílnách, abychom se nauãili základÛm jednotliv˘ch divadelních dovedností.
Od psaní scénáﬁe pﬁes ﬁízení sebe a druh˘ch
v reÏii a improvizaci aÏ k trápení tûla v akrobalanc. Program nám zpestﬁil v˘padek dodávky vody, kter˘ postihl Brno-stﬁed. No a? Nás
nedostanou. A je‰tû jsme se mohli vykﬁiãet
na flipchart nalepen˘ v 2. patﬁe. Pravda,
náhodn˘ kolemjdoucí by mûl dojem, Ïe
SUPÉÉÉR v kombinaci se SKVùL¯! desetkrát
za sebou svûdãí jedinû o tom, jak nerozvinutou slovní zásobu nûkteﬁí osmáci mají.
Na pátek se tû‰ili v‰ichni. V osmé tﬁídû
neb˘vá letos pátek pﬁíli‰ oblíben˘ den –
víkendu stojí v cestû shluk 6 lahÛdek v podobû nejtûÏ‰ích pﬁedmûtÛ. Kupodivu do ‰koly
pﬁi‰li témûﬁ v‰ichni vãas. AÏ na Vojtu, kter˘
zaspal a potom jen pﬁekvapenû zíral, kterak
jeho kolegové v dílnû pﬁevádí jeho scénáﬁ
do krátké skeãe. Nad‰ení nevymizelo ani
potom, kdy jsme zjistili, Ïe Brnûnské vodárny stále je‰tû neopravily pﬁísun vody. A stej-
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nû nás nedostanou! S chutí jsme se vrhli do
pﬁípravy spoleãného vystoupení. Je‰tû doladit poslední detaily, je‰tû doupravit design
kost˘mu, honem dokreslit poslední zbytky
kulis na tabuli. A jdeme na to!
Pﬁedvedli se v‰ichni. Vtipn˘ pﬁíbûh Viky
doplnily dvû krátké skeãe reÏijní dílny. Rychl˘ pﬁesun do vedlej‰í uãebny a uÏ nás sv˘m
programem bavila dílna improvizace. Na
„Kabát“ v podání Honzy a Kláry urãitû rádi
zavzpomínáme. Dechberoucí kreace akrobalancu vystﬁídaly pochmurné texty z dílny
tvÛrãího psaní. Ti lidé snad mají problém
s dobrou náladou, chtûlo se mi ﬁvát hrÛzou!
A uÏ honem na obûd a rychle zaãít víkend.
Ale na rozdíl od jin˘ch dní se nám vÛbec
nechce. To si radûji je‰tû zajdeme do auly
zaﬁádit na Ïínûnkách, popí‰eme zb˘vající prostor na hodnotících flipchartech a aÏ teprve
potom, potom pÛjdeme domÛ.
A k ãemu nám vlastnû nafest byl? Podle
pﬁedchozích ﬁádkÛ jste urãitû poznali, Ïe to
byla zábava. A královská. Ani nám nûjak
nepﬁi‰lo, Ïe na nás vlastnû lektoﬁi páchají
vzdûlání. Uãili jsme se naslouchat jeden druhému, respektovat jeho názor. Trénovali jsme
si nejen pﬁedstavivost, ale i daleko sloÏitûj‰í
bod pﬁi vzniku díla: pokou‰eli jsme se roztûkané my‰lenky spoutat na papír, upravovat je a ve v˘sledku je i dramaticky zrealizovat. Zjistili jsme, Ïe kdyÏ se od rána v‰ichni usmívají, není to ‰kolní budova, která nám
kazí náladu. A také jsme si uvûdomili, Ïe nûkteﬁí uãitelé umí b˘t skvûlí lidé. Rozlouãím se
s Vámi jedním z mnoha podûkování z pera
ÏákÛ.
Luká‰ Bajer, Z· a M· Husova 17, Brno
Milí pﬁátelé ze sdruÏení Augusto,
projekt „nafest“ bylo geniální zpestﬁení na‰ich
dnÛ ve ‰kole, i kdyÏ bohuÏel bylo krátké. Provzdu‰nil se nám vzduch ‰kolních lavic.
Nauãili jsme se brát uãitele jako kamarády
a pochopili jsme, Ïe není zrovna jednoduché
ukoãírovat takové mnoÏství nejrÛznûj‰ích
povah, projevÛ a v˘jevÛ. Nauãili jsme se, Ïe
respektovat ostatní, pochopit tok jejich my‰lenek, nestydût se pﬁed kolektivem, odhodit
zábrany a pustit svou pﬁedstavivost z uzdy
není vÛbec jednoduché. Ale tﬁi dny v kolektivu plném smíchu a her nám dodaly odvahu
ke splnûní tûchto úkolÛ.
Naplno jsme si uÏili okamÏiky spoleãného
smíchu a zábavy. Bylo to opravdu super a klidnû bych si to zopakovala.
Mûjte se krásnû. Va‰e Klára ·Èastná

Školy

Vzdûlávací program EU Comenius
na ‰kole SP· stavební Brno, Kudelova 8
JiÏ od roku 2002 se na‰e ‰kola SP· stavební Brno,
Kudelova 8 ve spolupráci se zahraniãními ‰kolami z Finska, Polska a od roku 2006 také z Turecka a Itálie úãastní vzdûlávacího programu EU
Socrates. Ten byl v roce 2007 pﬁejmenován na
Comenius. Téma na‰eho prvního spoleãného
tﬁíletého projektu neslo název: „V okruhu kultury, architektury a krajiny stﬁední a severní Evropy na pﬁíkladu Polska, Finska a âeské republiky.“ V prvním roce projektu byla práce zamûﬁena na „Architekturu“, ve druhém roce se téma
orientovalo na „Folklór, historii a kulturu“ a tﬁetí ãást tématu byla pod názvem „Krajina“.
V ﬁíjnu 2007 nám jako jedné ze dvou brnûnsk˘ch ‰kol po nároãné dvouleté pﬁípravû Ïádosti schválily orgány EU a NAEP (Národní agentura pro evropské projekty) nov˘ dvoulet˘ projekt. Îádost podávaly v‰echny na‰e partnerské
‰koly, schválen byl pouze nám, ‰kole v Turecku (Antályi) a Finsku (Kauhajoki).
Projekt nese název: „Radosti a starosti“
v zemích EU na pﬁíkladu âR, FINSKA A TURECKA:
1. „ÓDA NA RADOST“ - divadlo, hudba a tanec
- komunikaãní prostﬁedky mezi kulturami
v EU
2. „Jak pomáhá na‰e zemû ekologii v celé EU“
V rámci leto‰ního prvního tématu „ÓDA NA
RADOST“se studenti zamûﬁili pﬁedev‰ím na kulturu v Brnû a nejznámûj‰í ãeské hudební skladatele. Zmapovali v‰echna brnûnská divadla,
‰koly, vychovávající budoucí hudebníky, herce
a taneãníky, Filharmonii Brno a celoroãní kulturní akce poﬁádané Brnûnsk˘m kulturním centrem a mûstem Brnem.
Spoustu ãasu vûnovali získávání informací aÈ
uÏ z internetu, nebo z odborn˘ch broÏur a knih,
ãi z tisku. MnoÏství podkladÛ v rÛzné podobû
s více neÏ 10 000 fotografiemi zpracovali a vytvoﬁili ãesko-anglické prezentace v PowerPointu.
Pﬁi tom se procviãili v práci s poãítaãem a také
v angliãtinû. VyuÏili znalosti i ze v‰eobecn˘ch
pﬁedmûtÛ (âJ, AJ, dûjepisu, HV ze Z·). V‰ichni
studenti si roz‰íﬁili kulturní obzor také tím, Ïe
nav‰tívili rÛzné druhy pﬁedstavení, a to nejen
v divadlech, o kter˘ch psali. Kromû prezentací
byl vytvoﬁen Dotazník o kulturních zájmech studentÛ. 542 studenti na‰í ‰koly (= 84 % z celkového poãtu 646) jej vyplnili a jeho vyhodnocení je souãástí v˘stavy. Dále vznikl Kalendáﬁ,
vytvoﬁen˘ z fotografií brnûnsk˘ch divadel, CD
s v˘bûrem ãeské hudby v‰ech ÏánrÛ a SoutûÏní slosovateln˘ dotazník, zahrnující otázky na
obsah prezentací – nejlep‰í ﬁe‰itelé budou odmûnûni! Celé téma zavr‰ují videofilmy na DVD

s titulky v AJ a hudbou. Cílem projektu je pﬁedev‰ím práce samotná, ale navíc se studentÛm
podaﬁilo vytvoﬁit rozsáhlou dokumentaci o kultuﬁe v Brnû.
Se studenty pracovala organizátorka projektu Ing. Lenka Závodníková s pomocí uãitelÛ AJ.
V˘sledn˘ch 9 prezentací na CD v PowerPointu bylo vyti‰tûno a jsou souãástí v˘stavy, která se nachází v 1. patﬁe na‰í ‰koly minimálnû do
konce dubna – poloviny kvûtna 2008. (Je pﬁístupná veﬁejnosti v dobû otevﬁené ‰koly, tedy
ve v‰ední dny od 7 do 21 hod., v sobotu dopoledne):

1. Mûstské divadlo Brno (67 stránek): Rube‰ová Hana S4B, (texty v âJ i AJ, prezentace
v PowerPointu, fotografie z pﬁedstavení
poskytlo MDB)
2. CED (65 stránek): Kotouãek Du‰an S4B, (texty v âJ i AJ, prezentace v PowerPointu, fotografie z nûkter˘ch pﬁedstavení poskytlo CED)
3. Divadla mal˘ch forem (85 stránek): PapeÏ
Jakub S4B, (texty v âJ i AJ, prezentace
v PowerPointu, fotografie z pﬁedstavení
poskytla divadla)
4. Divadla hrající hlavnû pro dûti (58 stránek):
Sigmundová Tereza S4B, (texty v âJ i AJ, prezentace v PowerPointu, fotografie z pﬁedstavení poskytla divadla)
5. JAMU (109 stránek): Nováková Eva S4B, (texty v âJ i AJ, prezentace v PowerPointu)
6. Leo‰ Janáãek (45 stránek): Sigmund Martin
S3B, Vrba Martin S4A, (texty v âJ i AJ, pre-
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zentace v PowerPointu, fotografie z pﬁedstavení poskytlo ND)
7. Filharmonie Brno (38 stránek): Sigmund Martin S3B, (texty v âJ i AJ, prezentace v PowerPointu, fotografie z nûkter˘ch pﬁedstavení
poskytla Filharmonie)
8. âe‰tí skladatelé, pûvci + Mozart (86 stránek):
Nani Pavel S3C, (texty v âJ i AJ, prezentace
v PowerPointu, fotografie z internetu, fotografie z pﬁedstavení poskytlo ND)
9. BKC – kultura v Brnû (79 stránek): ·imunková Martina R3, (texty v âJ i AJ, prezentace
v PowerPointu, fotografie z internetu, fotografie z nûkter˘ch pﬁedstavení poskytlo BKC)
(nûkterá pﬁedstavení + exteriéry a interiéry
budov nafotila Ing. L. Závodníková)
V˘stavu doplÀují:
1. Dotazník o kulturních zájmech v‰ech na‰ich
studentÛ a jeho vyhodnocení + CD s v˘bûrem ãeské hudby v‰ech ÏánrÛ: Zubík Stanislav S4A
2. SoutûÏní slosovateln˘ dotazník o znalostech
vypl˘vajících z v˘stavy – nejlep‰í ﬁe‰itelé
budou odmûnûni!
3. Kalendáﬁ vytvoﬁen˘ z fotografií brnûnsk˘ch
divadel a videofilmy na DVD.
4. Videofilmy s titulky v AJ a hudbou na DVD:
Vánoce na na‰í ‰kole a Nové radnici, Taneãní ‰koly, Brno mûsto uprostﬁed Evropy - divadla Radost a MDB, Ignis Brunensis, JAMU, Filharmonie Brno
Prezentace, spolu se zprávami o minul˘ch
náv‰tûvách mezi partnersk˘mi ‰kolami, lze najít
na internetov˘ch stránkách
http://www.spsstavbrno.cz/socrates.
Zaãátkem bﬁezna probûhlo na na‰í ‰kole mezinárodní setkání se zástupci uãitelÛ a studentÛ
z partnersk˘ch ‰kol a pozvan˘ch hostÛ z oblasti kultury. Na‰i studenti pﬁedstavili v˘stavu sv˘ch
prací, kterou sami uvedli v angliãtinû. Hlavní
námûty prací – divadla, koncertní, kulturní budovy a divadelní pﬁedstavení – si mohla zahraniãní náv‰tûva prohlédnout na vlastní oãi v následujících dnech, kdy jsme zorganizovali jejich
prohlídku nejen v Brnû, ale i Praze vãetnû ND.
Souãástí projektu je také v˘mûna prací. Na‰i
hosté si s sebou odvezli prezentace a ãeské písnû na CD, kalendáﬁ vytvoﬁen˘ z fotografií brnûnsk˘ch divadel a videofilmy na DVD. V dubnu
oplatí na‰i studenti s uãiteli náv‰tûvu v Turecku
a v kvûtnu ve Finsku.
Bûhem mezinárodních setkání mají studenti
moÏnost navázat nová pﬁátelství s mlad˘mi lidmi z Turecka a Finska, porovnat kulturu, Ïivotní styl a prostﬁedí.
Lenka Závodníková
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Inzerce

NOVÉ ORDINACE VE STŘEDU BRNA
ORDINACE PRAKTICKÝCH
LÉKAŘŮ PRO DOSPĚLÉ

ORDINACE PRO DĚTI A DOROST

MUDr. Radovan Válek
MUDr. Dagmar Doležalová
Orlí 10, 602 00 Brno
Tel: 542 212 247–8

MUDr. Iveta Klimešová
Orlí 10, 602 00 Brno
Tel: 542 212 198–9

· kompletní spektrum činnosti
uvedené odbornosti
· preventivní program
· závodní preventivní péče
· možnost využití služeb gynekolo−
gického centra a lékařky pro děti
a dorost ve stejné budově
· ordinace ve středu města
· nabídka telefonického objednávání
– nebudete čekat
· lékaři se zastupují, ordinační doba
od rána do pozdního odpoledne.
Akutní případy nemusí čekat do
následujícího dne.

· kompletní spektrum činnosti
uvedené odbornosti
· preventivní program
· možnost využití služeb gynekolo−
gického centra a praktických lékařů
pro dospělé ve stejné budově
· ordinace ve středu města
· nabídka telefonického objednávání
– nebudete čekat

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

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

, Pekařská 6, Brno

Rodiče druháčků a třeťáčků,

chcete, aby se Vaše dítě domluvilo anglicky
a získalo základy němčiny?

− KURZY ORIENTÁLNÍCH TANCU aj.
pro ženy všech věkových skupin
− Or. t. jako jediný uvolňuje, ale zároveň i zpevňuje veškeré svalstvo
− čt. 19–20 a 20–21 hod.
− Zrcadlový sál nového Rekondičního centra, Zelný trh (obch. d. Krokodýl) 3. patro
− Letní tancování: čer–čec přímo u moře, srp – Zel. trh
− Veškeré podrobnosti o akcích TŠ LYA: Tel.: +420 603 552 212
E−mail: lya@lya.cz, www.lya.cz

Přijďte na přijímací pohovory do 3. a 4. třídy
s rozšířenou výukou anglického jazyka: 21. 4. 2008 v 8.30 hodin
Přihlášky a informace na ředitelství školy
a www.zsbabak.cz, zsbabak@seznam.cz

Základní škola Brno, Jana Babáka 1, 616 00 Brno
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Rozhovor s osobností

„Film »Zvût‰enina« nastartoval mou fotografickou kariéru,“
vyslovil bez pﬁem˘‰lení pﬁední brnûnsk˘ fotograf jef Kratochvil
Rozhovoru s jefem Kratochvilem pﬁedcházela moje náv‰tûva v jeho ateliéru v Modﬁicích. ProtoÏe fotím, pak setkání s ãlovûkem,
kter˘ dosáhl mnohé ve fotografickém oboru, bylo pro mne nezapomenutelné. jef je
velmi otevﬁen˘ ãlovûk a povídání s ním znamenalo dal‰í impuls kromû filmu „Zvût‰enina“ i pro mne do dal‰ích fotografick˘ch
dní. Setkali jsme se v jeho kanceláﬁi u nové
scény v Mûstském divadle v Brnû. jef pﬁi rozhovoru stále pracoval na fotografiích.

knihy byly u nás nejãtenûj‰í. Ulice 9. kvûtna, nyní Ra‰ínova, byla rozhraním mezi
bytem a stínadly. Na Candû, jak se vybombardovanému prostoru v místû dne‰ního
hotelu International ﬁíkalo, jsem strávil celé
dûtství s Foglarov˘mi obrazy a pﬁíbûhy.
Ministroval jsem v kostele sv. Jakuba. Pﬁítmí, labyrint kostela a pÛdní prostory okolních domÛ sk˘taly nádhern˘ klukovsk˘ svût.
Na Candû jsme hráli kuliãky a na schovávanou, coÏ dne‰ní mládeÏ asi jiÏ moc neprovozuje.“
Co Tvoje rodina?
Otec Ïil v exilu v Nûmecku. V roce 1967
jsem ho nav‰tívil. Pracoval jsem chvíli
u nûmeckého Kodaku a dostal od nûj nabídku jít do jejich ‰kolicího stﬁediska do Pensylvánie. Lákavé nabídce jsem odolal
(dodnes nevím zda to nebyla hloupost),
i kdyÏ mne otec velmi pﬁemlouval, protoÏe
znal situaci v âeskoslovensku, která – jak
tvrdil – se hned tak nezmûní. Na co rád je‰tû vzpomínám jsou studie na Lidu‰ce (umûlecké ‰kole). Zde jsem pod vedením v˘jimeãného svûtovû uznávaného fotografa
K. O. Hrubého získal první dobré foto-návyky. Pan profesor nás nauãil dûlat archiv, kter˘ dodnes vyuÏívám.

Dﬁíve neÏ jsem staãil poloÏit otázku, zaãal
jef sám. Nabídl mi tykání, coÏ bylo velmi
pﬁíjemné, a zaãal od svého mládí: „Moji rodiãe bydleli v Brnû, ale já jsem se narodil v roce
1943 v Ivanãicích, protoÏe mÛj otec mûl obavu z hrozícího bombardování. Od sv˘ch 4 let
jsem Ïil v centru Brna, postupnû na Bûhounské, Franti‰kánské, Orlí a nakonec na Jaselské ulici, kde mám trvalé bydli‰tû dodnes.
M˘m kmotrem byl sám velk˘ Foglar a jeho

Odhaduji, Ïe Tû zasáhla rocková vlna?
V Brnû jsme byli dva fotografové, kteﬁí se
s nastupující vlnou svezli. SvaÈa Fiala fotil Ulrychovce, Marthu a Tenu. Já jsme mûl zbytek.
Synkopy, Progres a dal‰í vznikající skupiny.
Díky tomu jsem se dostal i do dûní na
umûlecké scénû k divadlu Na Provázku. Zde
jsem fotil umûní a za své, protoÏe divadlo
bylo svítící hvûzdou v moﬁi ‰edi, ale neopl˘valo finanãními prostﬁedky. Fotil jsem
dennodennû a úplnû jsem se scénou srostl. Velmi si váÏím trojice reÏisérÛ Evy Tálské, ZdeÀka Pospí‰ila a hlavnû mága a opravdového principála Petra Scherhafera. Do
Brna se v té dobû sjíÏdûla celá umûlecká
(i praÏská) avantgarda podívat se, jak se dûlá
moderní divadlo. Na Provázku hráli muzikály v podobû jako je známe dnes – byly
nadãasové. „Slavní jsme uÏ byli,“ prohlásil
po revoluci herec Miroslav Donutil. Slávu
jsme získali za odvedenou práci neovlivnûnou penûzi. Divadelní fotografie Na Provázku mne plnû pohltila a dnes se cítím pﬁedev‰ím divadelním fotografem. Nyní pracuji
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v Mûstském divadle Brno a nabídky k fotografování pﬁicházejí i z jin˘ch mimobrnûnsk˘ch scén.
Rád bych se vrátil v ãase. KdyÏ jsi fotil
Provázek, kde jsi získal materiál a techniku?
Jsem „podnikatelem“ od sv˘ch 18 let. Pracoval jsem v Odûvech Brno jako v˘tvarník.
Neváhal jsem a minimálnû pÛlka mého platu ‰la na splátky techniky a materiálu. ProtoÏe jsem byl pod pﬁísn˘m dohledem státní policie, mÛj otec v Nûmecku pracoval
v Radiu Svobodná Evropa, nikdy jsem si
nedovolil nûco vzít nebo udûlat z podnikov˘ch materiálÛ. A tak, kdyÏ jsem konãil
po revoluci v Odûvech Brno a opou‰tûl pracovi‰tû, divil se mÛj vedoucí, Ïe trezor s fotoaparáty se vyprázdnil. V‰echny byly moje.
Taky jsem nafotil a vydal mnoho plakátÛ
rockov˘ch skupin vãetnû obalÛ na gramofonové desky. Dobrou spolupráci jsem mûl
se zpûvákem Petrem Mukem a jeho skupinou Shalom, dﬁíve Oceán, kdy jsem si velmi rozumûli a v˘sledek byl opravdu znát.
Otázek by bylo na celou knihu. âím by
ses pochlubil, ãím obohatil zaãínající
fotografy a co o Brnû-stﬁed bys ﬁekl?
Má práce se vÏdy odvíjela jako projekt.
Jednou mne okouzlila ·umava a vznikla
v˘stava ·umava- Povydﬁí. V Brnû jsem nafotil na 200 ateliérÛ v˘tvarníkÛ, jejich zázemí
a podmínky k tvoﬁení. Tohoto soubor si
obzvlá‰È váÏím, neboÈ zaznamenané okamÏiky se jiÏ nikdy v této podobû nevrátí.
V souãasnosti ﬁe‰ím v˘stavu pro Národní
dÛm v New Yorku, kde spoleãnû s vedením
divadla pﬁipravujeme pﬁedstavení Brna
s my‰lenkou spojit Brno, divadlo a herce
v obraze. Pro zaãínající i pokroãilé fotografy mám jedinou radu. Kupte si to nejlep‰í
na trhu fotografické techniky, aÈ mÛÏete splnit jak˘koliv úkol. Já pracuji s technikou
NIKON a dnes s aparátem D3 – vrcholem
techniky. A Brno, to je moje láska. Se zelení bych si nelámal tolik hlavu. Kdybych byl
radní, asi bych se pokusil zmûnit to na‰e
nejznámûj‰í námûstí Svobody, kde bych jistû zachoval pÛvodní hﬁíbek se záchody místo ka‰ny, vysadil více stromÛ a napﬁíã nechal
téct vodu od Zámeãnické ulice smûrem ke
KobliÏné. Ale nejsem architekt, ti na bûÏné
sny obyvatel moc nedají.
(red)

Kulturní příloha

KristÛv dotyk – soudobá slovenská duchovní opera
KristÛv dotyk – tak se jmenuje soudobá slovenská duchovní opera. Její scénické provedení budeme moci proÏít 6. dubna 2008 od
19.30 hodin v âerveném kostele. Opera mûla
svûtovou premiéru 27. kvûtna 2007 v Bratislavû a ãeskou 21. ãervna 2007 v Chrudimi
jako externí koncert mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomy‰l. Libreto napsal
ViÈazoslav Kubiãka ve spolupráci s Evou Bachletovou. Provedení opery se ujmou zpûváci
Peter Cingeº, Eva Hornyáková, Nao Higano,
Eva ·u‰ková, Martin Miku‰, smí‰en˘ sbor Anima Cantanda, Milan Vonderka – housle, Jan
Pospí‰il – violoncello, Rajmund Kákoni
- akordeon a Bratislav‰tí
komorní
sólisté – hudební
doprovod. Diriguje
Adrián
Koko‰.
Odborn˘m teologick˘m konzultantem
byl evangelick˘ faráﬁ
Boris Mi‰ina. Opera
má ekumenick˘ rozmûr, vychází z evangelií a sv˘m univerzálním duchovním
poselstvím je urãena
‰irokému publiku.
Ztvárnûní námûtu
nabídlo nejen zajímavou hudbu, která
má znaky minimalismu, a místy i janáãkovsk˘ kolorit, ale dílo
je dokladem toho, jak stále Ïivé je kﬁesÈanské
cítûní a jak se nás dot˘kají pﬁíbûhy evangelia
i dnes. Tradice hudebních duchovních her,
o nichÏ se doãteme v pramenech z barokní
hudby, tu na‰la své organické pokraãování.
Pa‰ijové hry mají tradici i v na‰í historii. KristÛv dotyk je o souãasn˘ch mlad˘ch lidech,
kteﬁí se rozhodnou si pa‰ijové hry zahrát. Pﬁíbûh je postupnû vtahuje do dûje a oni zaãnou
naplno proÏívat osudy postav, které pﬁedstavují. Pﬁes hudbu poznávají dotyk Krista. Toto
v‰e je‰tû sleduje mladá japonská turistka. Opera pﬁiná‰í zároveÀ dobové obrazy a prostﬁednictvím Marie, JeÏí‰ov˘ch uãedníkÛ
a postav z lidu pﬁibliÏuje KristÛv zápas o ãlovûka a jeho víru. V nûkolika hudebních a dûjov˘ch rovinách poukazuje na Krista, kter˘ se
dotkl a dot˘ká ãlovûka. V díle dochází ke konfrontaci postav s dne‰ním svûtem. SloÏité a tragické události – jak ﬁíkají autoﬁi – se odehrávají i dnes vinou lidské zloby a nenávisti,
touhy po ovládnutí druh˘ch a svûta. Kristus

ale svojí pﬁítomností ãlovûka uzdravuje a oãi‰Èuje.
Autor opery ViÈazoslav Kubiãka (nar. 11. 10.
1953, Bratislava) vyrÛstal aÏ do sedmi let v Brnû
u sv˘ch prarodiãÛ. Proto na mÛj dotaz ohlednû provedení opery v Brnû mi napsal, Ïe by
ho to obzvlá‰È potû‰ilo. Kubiãka je autorem
i dal‰ích oper: Evangelium podle Luká‰e, Znovuzrození, Martin Luther, dûtské opera Betlém. Napsal ﬁadu dal‰ích dûl (170 opusÛ) pro
orchestr, sólové nástroje, zpûv, smyãcová kvarteta, kvinteta, sbory, psal hudbu k filmÛm
a rozhlasov˘m hrám a vûnoval se i elektroakustické hudbû. PÛsobil dlouhá léta jako
hudební redaktor
v bratislavském rozhlase a zároveÀ jako
dramaturg Experimentálního studia.
Byl také organizátorem koncertÛ soudobé hudby. V souãasné dobû pÛsobí
pedagogicky na Církevní konzervatoﬁi
v Bratislavû. Dobrovolné vstupné bude
darováno stﬁedisku
Diakonie Betlém
v Kloboukách u Brna
o nûmÏ se v pﬁípadû
zájmu více dovíte na
www.betlem.org.
V tomto zaﬁízení na‰la domov ﬁada osob s tûÏk˘m tûlesn˘m handicapem a sociální i v˘chovnou péãi i dûti s váÏn˘m mentálním a kombinovan˘m postiÏením, které jim brání Ïít ve
vlastní rodinû. Zamûstnanci tohoto zaﬁízení
s láskou peãují o tyto své klienty a snaÏí se
jim, navzdory jejich onemocnûní, zajistit plnohodnotn˘ Ïivot.
Veãer se koná za podpory Ministerstva kultury âR, Jihomoravského kraje, Statutárního
mûsta Brna, Nadace Leo‰e Janáãka a Slovenského institutu v Praze, firmy OHL ÎS, a.s., firmy Siemens, firmy Strásk˘, Hust˘ a partneﬁi
s.r.o. a v neposlední ﬁadû za pﬁispûní nûkolika soukrom˘ch osob. V‰em patﬁí na‰e upﬁímné podûkování. Mediálními partnery jsou âR
Brno a Radio Proglas. Nad veãerem pﬁevzal
zá‰titu senátor Ing. Rostislav Slavotínek
a Mgr. Igor Otãená‰, ﬁeditel Slovenského institutu v Praze.
Poﬁadatelem tohoto veãera je sbor Brno
I a mnû uÏ nezb˘vá, neÏ vás do âerveného
kostela srdeãnû pozvat. Lydie Pospí‰ilová
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Nebe plné hvûzd
Tradiãní koncert k osvobození Brna se uskuteãní v produkci Vladimíra Koudelky a pod
zá‰titou primátora mûsta Romana Onderky
jiÏ poãtvrté v sadech Národního odboje –
v parku pﬁed klubem na ·elepovû ulici – ve
stﬁedu 30. dubna v 17 hodin. V centru hudebního dûní bude opût Big band Felixe Slováãka se sv˘mi sólisty a k hvûzdám slavnostního poﬁadu bude patﬁit urãitû i Hana
Zagorová, která, jako absolventka JAMU,
pﬁevezme spoleãnû s Felixem Slováãkem
pamûtní list k ‰edesátinám tohoto vûhlasného umûleckého uãili‰tû. Souãástí slavnostního setkání budou i tﬁetí Pﬁíhraniãní
slavnosti, konané pod zá‰titou starostÛ Mâ
Brno-stﬁed, Brno-Královo Pole a Brno-Îabovﬁesky, které urãitû pﬁinesou dal‰í zajímavé
poznatky související s geometrick˘m stﬁedem statutárního mûsta Brna. Ten je i podle posledních pﬁemûﬁování právû v sadech
Národního odboje. Vstup do parku je voln˘.
Vladimír Koudelka

Gymnasion
Nedûlní odpoledne v tûlocviãnû s cirkusov˘mi dovednostmi – Cirkus LeGrando – první dûtsk˘ cirkus v âR – zve tentokráte dospûlé, mlad‰í i star‰í, na ochutnávku cirkusov˘ch disciplín. V tûlocviãnû v Brnû-Îabovﬁeskách si budou moci náv‰tûvníci pod
odborn˘m vedením trenéru vyzkou‰et napﬁ.
jízdu na jednokolce, balancování na kouli,
skákací boty, Ïonglování, akrobacii na trapézu a dal‰í dovednosti. Kvalifikovaní a speciálnû vy‰kolení trenéﬁi jsou zárukou bezpeãné a solidní práce. Jedná se o první experiment tohoto druhu v Brnû, moÏná i v âR.
Termíny: Gymnasion IV. – 27. dubna 2008
Gymnasion V. – 1. ãervna 2008 âas: vÏdy
16.00–18.00. Místo: Tûlocviãna Plovdivská 8
Brno – Îabovﬁesky (spojení trolejbusy 34 a 36
z âeské na zastávku Námûstí Svornosti).
S sebou: Pohodln˘ sportovní odûv, pﬁezÛvky a nûco na pití. Cena: 50 Kã za setkání.
Kontakt: Jovan M. Jovanovski,
jovan@luzanky.cz, tel: 604 847 114,
Konrad Heczko, konrad@luzanky.cz,
tel: 776 120 440.

Slováck˘ krúÏek v Brnû
v klubu University obrany, ·umavská 4, Brno
ve stﬁedu dne 16. 4. v 18 hod. ko‰t pálenek.
Hraje cimbálová muzika krúÏku.
(red)

Kulturní příloha + neziskové organizace

Mateﬁské centrum
Kuﬁátka

Po‰tovská 1, Brno 724 229 321
Koãárkové a kolobûÏkové závody a Putování za sluníãkem – nedûle 27. 4. 2008
13.00–16.00, park na Moravském námûstí.
Pro dûti jsou pﬁipraveny kolobûÏky, koãárky i odráÏedla, na nichÏ projedou pﬁipravenou trasu a kaÏdou hodinu oceníme nejrychlej‰í. Dûti se potkají se zvíﬁátky, vyrobí
si krokod˘lka, zaskotaãí si s opiãkou, ochoãí si tygﬁíka. Provûﬁíme jejich znalosti. Za
splnûné úkoly dûti získají mléãné zoubky
krokod˘la Ferdy, ze kter˘ch si vyrobí náhrdelník. Odpoledne zpestﬁí poníci, kteﬁí dûti
povozí. Na konci jsou pﬁichystány odmûny.
Herna pro dûti, ateliér, klubová místnost
pro maminky s rozmanit˘m programem:
pondûlí – pátek od 9.00 – 12.00 hod., programy zaãínají v 10.00 hod.
více na www.kuratka.com nebo 724 229 321

Projekt Peãuj doma
startuje v Brnû na zaãátku kvûtna
Ve stﬁedu 7. kvûtna zahajuje obãanské sdruÏení Moravskoslezsk˘ kruh ‰estidíln˘ cyklus
kurzÛ PEâUJ DOMA. Urãen je laick˘m peãujícím z rodin – zaãáteãníkÛm, ale mohou se
zúãastnit i déle peãující. Peãujícím pomÛÏe
naãerpat sumu nov˘ch informací ze zdravotnû-sociální oblasti, osvojit si ﬁadu dovedností, vyhnout se izolaci a vyhoﬁení.
Termíny a témata (vÏdy od 13 do 17 hodin):
7. kvûtna (St) Základy psychosomatiky
(komplexní pohledy na zdraví a nemoc)
23. kvûtna (Pá) Odpovûdná odpovûdna
(legislativa, vyhlá‰ky, kam se obracet)
6. ãervna (Pá) O‰etﬁovatelská abeceda
(základní o‰etﬁovatelské a zdrav. úkony)

20. ãervna (Pá) Umûní doprovázet (dÛleÏitá a opomíjená sloÏka domácí péãe)
4. ãervence (Pá) Rehabilitaãní minimum
(pomoc nemocnému s omez. pohyblivostí)
18. ãervence (Pá) Péãe o peãujícího (jak
pﬁekonat nástrahy, problémy, vyãerpání)
Koná se na V˘stavní 17 (v posluchárnû
internátu zdravotních sester). Cyklus financuje Jihomoravsk˘ kraj, pro úãastníky je
zdarma. Kapacita je omezená.
Pﬁihlá‰ku prosím posílejte na adresu:
Moravskoslezsk˘ kruh, Nerudova 7, 602 00
Brno. V elektronické podobû se mÛÏete pﬁihla‰ovat na svabova@pecujdoma.cz.
Více informací na www.pecujdoma.cz, tel.:
541 245 126.
(red)

Základní umûlecká ‰kola
Jaroslava Kvapila
3. 4. 2008 18.00 hod. Koncert dechového
a smí‰eného oddûlení, Sál ÚMâ Brno-stﬁed,
Dominikánská 1
18. 4. 2008 17.30 hod. Koncert pûveckého
oddûlení, Koncertní sál ‰koly, tﬁ. Kpt. Jaro‰e
24
23. 4. 2008 18.00 hod. Galakoncert hudebního oboru ke 125. v˘roãí zaloÏení ‰koly
Besední dÛm Brno, Komenského nám. 8
28. 4.–23. 5. 2008 V˘stava prací ÏákÛ v˘tvarného oboru, Zemská knihovna Brno, Kounicova 65
(red)

Mezinárodní spoleãnost
Antonína Dvoﬁáka
a Info USA v Brnû si Vás dovolují pozvat na pﬁedná‰ku konanou v rámci projektu Americké jaro.
Téma pﬁedná‰ky je âe‰tí krajané v Americe,
âe‰i ve Spillville v Ohiu. Pﬁedná‰et budou Jiﬁi-
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na Rybáãková, autorka dvou knih o Americe,
Petr Bísek, vydavatel krajanského ãtrnáctideníku Americké listy, Michael M. Klimesh, prezident spoleãnosti Czech Heritage Partnership.
Pﬁedná‰ka se koná dne 16. dubna 2008 v 16 hod.
v konferenãním sále Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a. Pﬁedná‰ka bude simultánnû tlumoãena. Vstup voln˘.
Americké velvyslanectví v Praze a InfoUSA
v Brnû si vás dovoluje pozvat na besedu s Lee
Marmorem, americk˘m indiánsk˘m fotografem: Mokasíny bílého muÏe. Prezentace
L. Marmora bude druhou akcí v rámci cyklu „Na kﬁídlech slov“ – série pﬁedná‰ek, ãtení, vystoupení indiánsk˘ch spisovatelÛ
a umûlcÛ v âeské republice. Beseda s prezentací unikátních fotografií se bude konat
dne 23. dubna 2008 v 16 hod. v konferenãním sále Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a. Vstup voln˘. Beseda bude simultánnû tlumoãena.
(red)

NOVÁ AKROPOLIS
kulturní asociace tﬁída Kpt. Jaro‰e 19,
Brno. Info.: tel.: 545 241 855 (18.00–21.00)
Mobil: 737 384 063
âtvrtek, 10. dubna od 18 do 21 hod. SYMBOLISMUS M¯TÒ A POHÁDEK. Cyklus pﬁedná‰ek.
O starodávn˘ch pﬁíbûzích a jejich v˘znamu pro
dne‰ního ãlovûka. Vstupné: 140 Kã (studenti
a dÛchodci 90 Kã)
Úter˘, 15. dubna v 19 hod. SEVEROAMERIâTÍ
INDIÁNI. Pﬁedná‰ka. M˘ty a náboÏenské pﬁedstavy. Nejznámûj‰í indiánské kmeny. Zapomenutá
indiánská mûsta: Cahokia, Casa Rinconada, Puebla. Vstupné: 60 Kã (studenti a dÛchodci 45 Kã)
Úter˘, 22. dubna v 19 hod. L. VAN BEETHOVEN
Pﬁedná‰ka. Îivot a dílo geniálního skladatele.
Hudba, která ãlovûku pomáhá zvítûzit nad sebou
sam˘m. Ukázky z tvorby. Vstupné: 60 Kã (stu(red)
denti a dÛchodci 45 Kã)

Sport

Velikonoce na ledû se vydaﬁily
Jubilejní Brnûnské Velikonoce na ledû,
které se v tomto roce jiÏ popáté konaly
pod zá‰titou starosty Mâ Brno-stﬁed,
v tomto pﬁípadû starostky Dagmar Hrubé, a s pﬁispûním na‰í mûstské ãásti a statutárního mûsta Brna, pﬁinesly opût hodnû radosti i zábavy.
V pondûlí 17. bﬁezna, tradiãnû t˘den
pﬁed Velikonoãním pondûlím, se v mûstské hale Rondo podaﬁilo také pﬁedat symbolick˘ch 5 555,50 Kã ve prospûch dûtského Domova Dagmar. Stalo se tak za
asistence pana Stanislava StaÀka, kter˘
uvedenou ãástku poskytl, a paní starostky Hrubé, která navíc pﬁedala ply‰ovou
vãelku Máju, jako symbol jara a pracovitosti, dûtem ze Speciálních ‰kol ELPIS a na
Ibsenovû ulici. âástku pﬁímo v hotovosti
pﬁedala Dáda Patrasová, která se spoleãnû s Radkou Kovaﬁíkovou a René Novotn˘m, Michalem Bﬁezinou a dûvãaty ze Skating Club Brno postarala o program první ãásti odpoledne.
Ve druhé pÛli se pak bruslilo pﬁi karnevalu na ledû a dûti s maskami dostávaly pûkné velikonoãní dárky od tradiãního partnera akce spoleãnosti PROâEKTEAM.
Podûkování patﬁí i v‰em mediálním partnerÛm a rodiãÛm, uãitelÛm a vychovatelÛm, kteﬁí trpûlivû pomáhali pﬁi rozdávání dárkÛ. ·esté Brnûnské Velikonoce na
ledû se uskuteãní v pondûlí 6. dubna 2009.
Vladimír Koudelka,
autor a producent projektu

SoutûÏ

KaÏdá desátá SMS vyhrává!
Odpovûzte na otázku a získejte doplnûk
stravy UROVAL® manosa od firmy VALOSUN
a.s. Doplnûk stravy UROVAL manosa pomáhá
pﬁi: A) zánûtech moãov˘ch cest. B) chﬁipce
a nachlazení. Tvar SMS: VAL MANOSA písmeno odpovûdi (napﬁ. VAL MANOSA A)
Odpovûì za‰lete formou SMS (cena 6 Kã
vãetnû DPH) od 1. 4. do 30. 4. 2008 na ãíslo
900 7706 ve tvaru uvedeném pod anketní
otázkou (Poﬁadatelem SMS ankety je VALOSUN a.s., provozovatelem SMS systému je
Konzulta Brno a.s.).
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Lékaﬁ radí
Zánûty moãov˘ch
cest trápí
z 90 % Ïeny
MUDr. Ivan Kolombo,
urolog
Co je nejãastûj‰í pﬁíãinou zánûtu moãov˘ch cest?
Zánûty jsou ve vût‰inû pﬁípadÛ vyvolány
bakteriemi Escherichia coli. Ty za normálních podmínek Ïijí v tlustém stﬁevû, ale
mohou proniknout aÏ do moãov˘ch cest.
Onemocnûní mÛÏe zaãít velmi prudce
bûhem nûkolika hodin, ale nástup mÛÏe b˘t
i ménû nápadn˘, aÏ plíÏiv˘.
O jak ãasté onemocnûní se jedná?
Moãové infekce jsou spolu se zánûty
d˘chacích cest vÛbec nejãastûj‰ími infekcemi, které ãlovûka bûhem Ïivota ohroÏují.
K rozvoji zánûtu mÛÏe pﬁispût prochlazení
organismu, ãi jiné oslabení imunity, a proto je rizikové i jaro se sv˘mi chladn˘mi rány,
stejnû jako první v˘lety do pﬁírody.
Trpí zánûty více muÏi nebo Ïeny?
Îeny, a to dokonce aÏ z 90 procent! Je to
dáno stavbou moãového ústrojí, tedy krat‰í moãovou trubicí, kterou ‰kodlivé bakterie do moãového mûch˘ﬁe pronikají.
Jsou vÏdy nutná antibiotika, anebo lze
léãit i pﬁírodními preparáty?
V tûÏ‰ích pﬁípadech – s horeãkami a tﬁesavkami, se bez antibiotik neobejdeme. Pﬁi lehãím prÛbûhu a vãasném zahájení léãby dnes
ﬁada pacientÛ preferuje alternativní zpÛsoby, tedy uÏívání pﬁírodních preparátÛ.
V˘znamnû totiÏ pﬁib˘vá také alergick˘ch
projevÛ po podání antibiotik.
MÛÏete nûjak˘ z pﬁírodních preparátÛ
doporuãit?
Velmi dobré zku‰enosti mám s kombinovan˘m preparátem obsahujícím extrakt
z kanadsk˘ch brusinek a manózu. Pﬁípravek UROVAL manosa je velmi dobﬁe tolerován a mÛÏe se uÏívat opakovanû, ãi dlouhodobû, dle potﬁeby. Protizánûtlivé a dezinfekãní úãinky se obvykle zaãnou uplatÀovat jiÏ bûhem prvních 24 hodin uÏívání.
Existuje nûjaká prevence, kterou byste
doporuãil?
Mezi nejjednodu‰‰í preventivní opatﬁení
patﬁí dostateãn˘ pﬁíjem tekutin, vyvarovat
se prochlazení, a také dodrÏovat správnou
osobní hygienu. Náchylné osoby s opakujícími se moãov˘mi infekcemi by mûly b˘t
ﬁádnû sledovány u odborníkÛ.
Libu‰e Brabcová

Volný čas
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Volný čas

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“
Duben 2008

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

DUBEN 2008

úter˘ 1. dubna v 19.30 hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
Autorské ãtení: Hana Divi‰ová

ãtvrtek 24. dubna v 19.30 hod.
STEJ·N
Brnûnsk˘ rockov˘ sviÏník

sobota 12. dubna, 15.30 hod.
Brouãci – PREMIÉRA!

ãtvrtek 24. dubna, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb mûsto hﬁíchu

úter˘ 8. dubna v 19.30 hod.
DISTANT BELLS
(Pink Floyd revival)

úter˘ 29. dubna v 19.30 hod.
BAREL ROCK
Legendární parta absolventÛ V·
veterinární v Brnû,
Hrající tzv.
„lido-demo-decho-pop“

pondûlí 14. dubna,
8.30 a 10.15 hod.
Brouãci

ãtvrtek 24. dubna, 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb mûsto hﬁíchu
– abonentní skupina B

úter˘ 15. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Brouãci

pátek 25. dubna, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb mûsto hﬁíchu

ZMùNA PROGRAMU
VYHRAZENA!

stﬁeda 16. dubna, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb mûsto hﬁíchu

pondûlí 28. dubna,
8.30 a 10.15 hod.
Ostrov pokladÛ

stﬁeda 9. dubna v 19.30 hod.
ZIMOUR
Country kapela
ãvrtek 10. dubna v 19.30 hod.
ORION a hosté
Trampská kapela
úter˘ 15. dubna v 19.30 hod.
CARETA + F.T.PRIM
Folkov˘ veãer
stﬁeda 16. dubna v 19.30 hod.
VLASAT T¤E·≈ÁK BAND
Klasik ãeského folku s kapelou
ãtvrtek 17. dubna v 19.30 hod.
RS BAND
Multigeneraãní bigbít
úter˘ 22. dubna v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad
Jiﬁího âERNÉHO:
EVA OLMEROVÁ – blues samotáﬁky
stﬁeda 23. dubna v 19.30 hod.
Vladimír MERTA
Osobnost ãeského folku

ãtvrtek 17. dubna, 9.30 hod.
Mauglí

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

pátek 18. dubna, 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem
pátek 18. dubna, 19.00 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem
– abonentní skupina D

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

úter˘ 29. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Ostrov pokladÛ
stﬁeda 30. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Brouãci

Zmûna programu
vyhrazena!

pondûlí 21. dubna, 9.30 hod.
Mauglí
úter˘ 22. dubna, 9.30 hod.
Mauglí

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

stﬁeda 23. dubna,
10.15 a 14.15 hod.
O králi Rastislavovi a ãarovné Marii

KLUB SENIORSK¯CH AKTIVIT

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

PREMIÉRA V POLÁRCE

Václavská 3, 603 00 BRNO
Program DUBEN 2008

Jan Karafiát, Jiﬁí Skovajsa, Hana Mikolá‰ková: Brouãci
Poetick˘ pﬁíbûh z pera evangelického faráﬁe Jana Karafiáta uÏ
od chvíle, kdy byl sepsán, doslova obletûl svût. I my chceme na‰im
nejmen‰ím divákÛm povyprávût
pﬁíbûh o malém Brouãkovi, kterého rodiãe vychovávají úctû
k druh˘m, k práci a k Bohu. Ale
jako kaÏdé dítû, i Brouãek poznává rad‰i svût na svou vlastní pûst,
a tak ho potkají mnohá neãekaná
dobrodruÏství. A jakpak se s nimi
vypoﬁádá? Veãer se sná‰í na louku a támhle na stráni pod jalovcem svou lucerniãku rozÏínají prv-

8. 4. Útûchov - Jehnice - 8 km
15. 4. Popovice - Rajhrad - 7 km
22. 4. Sobû‰ice - Bílovice - 7 km
29. 4. Lí‰eÀ - Ochoz - 9 km
ãtvrtek – sraz v Kr. Poli u nádraÏí
v 9.00 hod.
Pozor - zmûna: od dubna je sraz
v 9 hod.
K dispozici je téÏ rotoped a dal‰í cviPravidelné vycházky do okolí Brna ãební pomÛcky.
Úter˘ - odchod od klubu v 9.00 hod. V klubu je knihovna a poãítaã.
Dal‰í informace o ãinnosti klubu jsou
Plánovan˘ program:
na nástûnce ve v˘loze nebo uvnitﬁ
1. 4. Kuﬁim - Ivanovice - 9 km
klubu. Programová rada klubu

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 aÏ 16.00 hod, pak
pﬁátelské posezení
Pátek: 14.00 – 17.00 hod. Kondiãní cviãení 14.30 – 15.30 hod.

ní svatoján‰tí brouãci. Pojìte se
s námi podívat, kam nás jejich svût˘lka zavedou.
Scénáﬁ: Jiﬁí Skovajsa a Hana Mikolá‰ková. ReÏie: Hana Mikolá‰ková a Jiﬁí Skovajsa. Dramaturgie:
Bronislava KrchÀáková. Scéna
a kost˘my: Zuzana Pﬁidalová.
Loutky a rekvizity: Eva Zavadilová. Hudba: Martin Jakubíãek
Premiéra: 12. 4. 2008
Pﬁedstavení je urãeno dûtem
od tﬁí let.
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