březen 2008

Zastupitelstvo zvolilo nové vedení
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed bude pracovat v novém sloÏení: horní ﬁada zleva doprava Ivan Kinzel (3. místostarosta), Du‰an
Pazdírek (1. místostarosta), Mgr. Libor ·Èástka (2. místostarosta), MUDr. Dagmar Hrubá (starosta), JUDr. Radovan Novotn˘ (tajemník
úﬁadu), Ing. Marek Viskot, dolní ﬁada zleva doprava Ing. Zdenûk Vilímec, Ing. Jana KvûtoÀová, JUDr. Markéta VaÀková,
Mgr. Bc. Ladislava Macurová, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Pavel BlaÏek Ph.D.

Dobr˘ den,
váÏení obyvatelé mûstské ãásti Brno-stﬁed. V uplynulém mûsíci do‰lo k nûkter˘m zmûnám ve vedení na‰í radnice, ale jsem pﬁesvûdãena, Ïe nezasáhnou v˘znamnû do programu, kter˘ byl pﬁijat po volbách, Ïe i nadále se budeme snaÏit o to, aby na‰e mûstská ãást
tvoﬁila nejv˘znamnûj‰í ãást mûsta Brna. Jsme si vûdomi, Ïe ne v‰echno se dá vyﬁe‰it mávnutím kouzelného proutku, Ïe naopak je
zapotﬁebí trpûlivosti, dÛslednosti, ohleduplnosti a vÛle k tomu, nûco vyﬁe‰it.
Zdá se, Ïe jaro jiÏ nastupuje o nûco dﬁíve, neÏ v pﬁedcházejících letech. To asi neovlivníme. Ale v na‰ich rukou je to, s ãím se
v‰ichni setkáváme, kdyÏ procházíme ulicemi na‰í mûstské ãásti. Jsem chodec – chodím a dívám se. A neustále vidím to, co mi nejvíce vadí – nelásku lidí ke svému mûstu – jak jinak si mohu vysvûtlit nedopalky na ulicích, za‰lapané Ïv˘kaãky, pohozené obaly
vedle odpadkov˘ch ko‰Û. Je to na lidech a v lidech. Jsem pﬁesvûdãena, Ïe ke svému mûstu bychom se mûli chovat jako ke svému
domovu. Pokud takto nebudeme cítit, jak˘koliv úklid to nenahradí. V na‰í mûstské ãásti je to o to obtíÏnûj‰í, Ïe za zamûstnáním, do
‰kol, úﬁadÛ, nemocnic a z jin˘ch dÛvodÛ pﬁijíÏdí k nám dennû desetitisíce lidí z ostatních mûstsk˘ch ãástí i z jin˘ch míst v kraji.
VáÏení spoluobãané, pﬁeji nám v‰em krásn˘ pﬁíchod jara, radost a spokojenost, krásné proÏití Velikonoãních svátkÛ a vût‰í souznûní s na‰í krásnou mûstskou ãástí.
Hezk˘ den pﬁeje Dagmar Hrubá
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Informace úřadu, rady a zastupitelstva
37. zasedání
Rady mûstské ãásti mûsta Brna,
Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 09. 01. 2008
od 14.00 hod. v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení,
která byla mediálnû prezentována)

BS Du‰ana Pazdírka na místo uvolnûné
rezignací Mgr. Michala Bortela.
RMâ BS zﬁídila Legislativní a organizaãní
komisi RMâ BS za jejího pﬁedsedu jmenovala pana JUDr. Otakara Bradáãe, kter˘ zpracuje návrh personálního sloÏení a okruh
pÛsobnosti komise.

Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále jen RMâ
BS) usnesením 137.40. vzala na vûdomí
a schválila seznam voln˘ch – nabízen˘ch
nebytov˘ch prostor k pronájmu od 11. 01.
2008 do 11. 02. 2008 a uloÏila jejich zveﬁejnûní na Úﬁední desce a na radniãním webu.
RMâ BS odsouhlasila zﬁízení parkovi‰tû
a autobusové zastávky u brány Ústﬁedního
hﬁbitova za splnûní bezpeãnostních podmínek v zmínûném úseku.

40. zasedání
Rady mûstské ãásti mûsta Brna,
Brno-stﬁed,
konané v pondûlí 11. 02. 2008
od 13.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení,
která byla mediálnû prezentována)

zaﬁízení ve správû Mâ BS: rekonstrukce objektu Z· Brno, nám. Míru 3, rekonstrukce Z·
a M· Brno, nám. 28. ﬁíjna 22, rekonstrukce
Z· a M· Brno, Kotláﬁská 4 – II. etapa, oprava Z· Kﬁenová 21, rekonstrukce Z· Brno,
Hroznová 1 – I. etapa, rekonstrukce Z· a M·
Brno, Kﬁenová 21.
RMâ BS posoudila Ïádosti o finanãní
pomoc a schválila pﬁíspûvky následujícím
subjektÛm:
APLA-JM, o. s., Brnûnskému svazu malé
kopané, o. s., Amadeus – nadaãnímu fondu
pﬁi ZU· Franti‰ka Jílka, Musica sacra – Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravû, KuÏelkáﬁskému klubu Moravská Slavia
Brno a Janáãkovû akademii múzick˘ch umûní, Hudební fakultû.

RMâ BS schválila partnerství Mûstské ãásti

Momentky z 8. zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Brno-stﬁed
38. zasedání
Rady mûstské ãásti mûsta Brna,
Brno-stﬁed,
konané v pondûlí 28. 01. 2008
od 13.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení,
která byla mediálnû prezentována)
RMâ BS vzala na vûdomí text svolávací listiny na 8. veﬁejné zasedání Zastupitelstva
mûstské ãásti Brno-stﬁed. Dále projednávala materiál k moÏnostem zabezpeãení
docházky dûtí do mateﬁsk˘ch ‰kol o prázdninách dle potﬁeb rodiãÛ. Jednání definitivnû neuzavﬁela.
39. zasedání Rady
mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 06. 02. 2008
od 13.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení,
která byla mediálnû prezentována)
RMâ BS projednala náhradníka za ãlena ZMâ

Brno-stﬁed s Nadaãním fondem Campianus
bez finanãního pﬁíspûvku Mûstské ãásti Brnostﬁed, kter˘ byl zﬁízen k realizaci Mezinárodního projektu stavby koncertních varhan
v Brnû. RMâ BS zﬁídila Komisi pro správu
bytov˘ch domÛ a za pﬁedsedu jmenovala
Mgr. Libora ·Èástku. Odsouhlasila vyvû‰ení
tibetské vlajky na budovu ÚMâ BS dne
10. 03. 2008.
RMâ BS vzala na vûdomí rozpis schváleného rozpoãtu pro rok 2008 Mâ Brno-stﬁed
a bilanci zdrojÛ a v˘dajÛ Mâ Brno-stﬁed na
rok 2008.
RMâ BS schválila zámûr umístûní sochy
Spravedlnosti s vodním prvkem v lokalitû
Moravské námûstí pﬁed budovami Nejvy‰‰ího správního soudu a MístodrÏitelského paláce s podmínkou harmonizovat ostatní v˘stavbu v lokalitû.
Dále schválila soupis poÏadavkÛ Mâ Brnostﬁed na umístûní dal‰ích nadzemních shromaÏìovacích nádob na separovan˘ odpad
(dále postoupeno na MMB).
RMâ BS schválila podání Ïádostí o finanãní prostﬁedky z rozpoãtu statutárního mûsta
Brna pro rok 2008 na rekonstrukce ‰kolsk˘ch
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8. zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti
mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konaného ve stﬁedu dne 06. 02. 2008
od 15.00 hod.
ve spoleãenském centru ÚMâ BS,
Dominikánská 2, Brno
(v˘bûr z usnesení,
která byla mediálnû prezentována)
Pan Du‰an Pazdírek sloÏil slib a stal se nov˘m
ãlenem Zastupitelstva Mâ BS. Po odhlasení
ZMâ BS probûhlo vystoupení krajského
zastupitele Mgr. Michala Bortela. Za jeho práci mu podûkovala MUDr. Dagmar Hrubá.
ZMâ BS projednalo urãení funkcí, pro které
budou ãlenové ZMâ BS uvolnûni, dále schválilo volební ﬁád pro volbu starosty, místostarostÛ, uvolnûn˘ch ãlenÛ Zastupitelstva mûstské ãásti Brno-stﬁed a dal‰ích ãlenÛ Rady
mûstské ãásti Brno-stﬁed dle návrhu JUDr.
Kerndla.
Zastupitelstvo zvolilo starostkou Mâ BS
MUDr. Dagmar Hrubou. Po její volbû probûhla volba v‰ech ostatních ãlenÛ samosprávy
navrÏen˘ch koaliãními partnery jak do uvolnûn˘ch tak i do neuvolnûn˘ch funkcí.

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Blokové ãi‰tûní komunikací na území Mâ Brno-stﬁed v roce 2008
Blokové ãi‰tûní (dále jen Bâ) komunikací je jednou z osvûdãen˘ch, ale
i nákladn˘ch forem udrÏování ãistoty v mûstû Brnû, které finanãnû zaji‰Èují Mâ ze sv˘ch rozpoãtÛ. Jeho efektivnost je do znaãné míry závislá na dodrÏování zásad ãi povinností obyvatel i náv‰tûvníkÛ mûsta, v‰ech subjektÛ
pÛsobících na správním území na‰í Mâ tak, jak to ukládá § 19 zákona
ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zmûny pro rok 2008 – letos dochází pﬁedev‰ím k men‰ím územním
zmûnám, jejichÏ cílem je místopisnû upravit nûkteré bloky a vyhovût tak
pﬁáním obãanÛ na vût‰í moÏnost pﬁeparkování v dÛsledku Bâ. Jedná se
o Bâ ã.: 3, 8, 15, 17, k bloku Bâ ã. 24 pﬁibyl úsek ÎiÏkova garáÏe proti
ã. orientaãnímu 16.
Zaãátek Bâ na správním území Mâ Brno-stﬁed je stanoven opût na
7.30 hod. s pﬁedpokladem ãasu pro ukonãení ãi‰tûní, tedy 15.00 hod., a to
u v‰ech blokÛ. V tomto smyslu Ïádáme ﬁidiãe o respektování dopravního
znaãení dotãeného bloku, a to nejen z dÛvodu probíhajícího Bâ, ale téÏ
z toho dÛvodu, Ïe je tento ãasov˘ úsek vyuÏíván i jin˘mi subjekty, napﬁ.
pro ãi‰tûní kanalizaãních vpustí ãi oﬁez such˘ch vûtví stromÛ atp.
I letos vycházíme vstﬁíc poÏadavkÛm na‰ich obãanÛ vyuÏívajících parkování pﬁedev‰ím v lokalitû tﬁ. Kpt. Jaro‰e. Jedná se o Bâ ã.1 aÏ 9, jejichÏ
úprava i letos umoÏní vût‰í v˘bûr míst pro náhradní parkování v okolních
ulicích v den Bâ.
Pro leto‰ní blokové ãi‰tûní platí dal‰í následující pravidla.
– Ve druhé polovinû roku se snaÏíme Bâ smûrovat do období zv˘‰eného spadu listí, a to tak, aby s posledními bloky bylo moÏno i ukonãit podzimní v˘hrab a ãi‰tûní komunikaãních ploch od listí.
– V rámci Bâ bude probíhat ãi‰tûní pﬁilehl˘ch ploch silniãní vegetace a chodníkÛ. Právû v tomto bodû apelujeme na vás, ﬁidiãe a vlastníky vozidel; respektujte dopravní znaãení s vyznaãen˘m termínem Bâ a nenechávejte stát vozidla na pﬁilehlé zeleni ãi na chodnících. Stojící vozidla pak brání celkovému vyãi‰tûní ulice.
Ten, kdo vozidlo ponechá stát v plo‰e silniãní vegetace, dopou‰tí se poru‰ení § 27 odst. 1 písm. r) zákona ã. 361/2000 Sb., o silniãním provozu, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe pﬁi ohlá‰eném blokovém ãi‰tûní komunikací umístûním pﬁenosn˘ch dopravních znaãení s vyznaãenou dobou a termínem ãi‰tûní dochází k místní úpravû silniãního provozu a stání na komunikacích.
Pﬁenosné dopravní znaãení je umístûno na komunikacích 7 dní pﬁed blokov˘m ãistûním.
Provozovatelé vozidel, stojících na vozovkách, chodnících a vyhrazen˘ch
parkovacích místech, jsou povinni zajistit odstranûní vozidel v den ãi‰tûní
na dobu od 7.30 do 15.00 hodin.
U P O Z O R N ù N Í:
– Poru‰ení v˘‰e citovan˘ch právních pﬁedpisÛ mÛÏe mít za následek postih
v souladu s v˘‰e uvedenou legislativou. ¤idiã resp. vlastník vozidla se
pﬁi nerespektování dopravního znaãení vystavuje riziku sankcí ze
strany mûstské policie, dále pak riziku odtaÏení vozidla.
– Oproti loÀskému roku do‰lo k men‰ím místopisn˘m úpravám blokÛ,
z tohoto dÛvodu vûnujte prosím maximální pozornost v˘ãtu jednotliv˘ch
ulic v rámci jednoho bloku. ÚMâ Brno-stﬁed si vyhrazuje právo zmûn, pﬁípadnû doplnûní, nebo vynechání termínÛ blokového ãi‰tûní.
– Aktuální verzi harmonogramu lze najít na na‰í úﬁední desce na adrese
Masarykova 25, 27, Brno, dále pak na na‰ich internetov˘ch stránkách
www.stred.brno.cz ãi pﬁímo na ÚMâ Brno-stﬁed, Dominikánská 2,oddûlení ãistoty komunikací.

HARMONOGRAM âI·TùNÍ 2008
blok ã. 1 BjörnsonÛv sad, Bure‰ova, Dﬁevaﬁská, Hrnãíﬁská, Su‰ilova – termíny:
3. 4., 28. 5., 27. 8., 6. 10., 5. 11.
blok ã. 2 Bayerova, Cihláﬁská+parkovi‰tû, Hoppova, Tuãkova, Sokolská – ús. Veveﬁí-Kounicova – termíny: 4. 4., 29. 5., 28. 8., 7. 10., 6. 11.
blok ã. 3 tﬁ. Kpt. Jaro‰e – pravá strana + slepá, Smetanova, Drobného – ús. 18 – 30
(záliv) – termíny: 9. 4., 3. 6., 3. 9., 15. 10., 12. 11.
blok ã. 4 Botanická – úsek Antonínská-Zahradníkova, tﬁ. Kpt. Jaro‰e – levá strana, Hilleho, Jeﬁábkova, Pekárenská – termíny: 10. 4., 4. 6., 4. 9., 16. 10., 13. 11.
blok ã. 5 Barto‰ova, Kudelova, Má‰ova, Mezírka, LuÏánecká, nám. 28. ﬁíjna mimo
MHD, Vrchlického sad – termíny: 17. 4., 9. 6., 11. 9., 22. 10., 14. 11.
blok ã. 6 Bratislavská – úsek Pﬁíkop-Soudní, Körnerova, Pﬁíãní, Skoﬁepka, Stará,
Vlhká – termíny: 18. 4., 10. 6., 12. 9., 24. 10., 20. 11.
blok ã. 7 Barvíﬁská, Radlas, ·pitálka, Tkalcovská – úsek park-slepá, Valcha, Podnásepní, Stavební, Plynárenská – termíny: 22. 4., 16. 6., 23. 9., 29. 10., 21. 11.
blok ã. 8 âechyÀská, Ml˘nská – úsek Dornych-·tûpánská, ¤eznická, Masná, Zderadova, Antonínská, Janáãkovo nám. – termíny: 23. 4., 17. 6., 24. 9., 30. 10., 24. 11.
blok ã. 9 Cyrilská, Kolískova, Ml˘nská – ús. ·tûpánská-Masná, Pﬁízova, Rumi‰tû,
Spálená, ·tûpánská, ·ujanovo nám. – termíny: 25. 4., 24. 6., 29. 9., 31. 10., 25. 11.
blok ã. 10 Bakalovo nábﬁ., âerven˘ kopec, Kamenná, L. Koneãné, Táborského
nábﬁeÏí – termíny: 2. 4., 21. 5., 27. 8., 1. 10., 4. 11.
blok ã. 11 Celní, Jílová+slepá, Rovná, VídeÀská slepá, Vinohrady – termíny: 9. 4.,
28. 5., 3. 9., 8. 10., 5. 11.
blok ã. 12 Hluboká, Horní, Oblouková, P‰eník, Sovinec, StrÏ, Vysoká – termíny:
16. 4., 4. 6., 10. 9., 15. 10., 1. 11.
blok ã. 13 Galla‰ova, Grmelova, Havlenova, Sobotkova, Vojtova – termíny: 23. 4.,
11. 6., 17. 9., 22. 10., 12. 11.
blok ã. 14 Dvorského, Opavská, Polní – úsek Renneská-Opavská, Renneská-slepá, StráÏní, Vsetínská – termíny: 30. 4., 18. 6., 24. 9., 29. 10., 19. 11.
blok ã. 15 Bezruãova, Hybe‰ova-slepá, Kﬁídlovická – úsek KﬁíÏová-Nové Sady,
Nádvorní, Zahradnická, Leitnerova – úsek Hybe‰.-Kﬁídlovická, Poﬁíãí-záliv u Ypsilantiho, Soukenická, Ypsilantiho – termíny: 10. 4., 5. 6., 28. 8., 9. 10., 6. 11.
blok ã. 16 Bûlidla, Poﬁíãí – úsek KﬁíÏkovského-Bauerova, Rybáﬁská, V˘stavní,
Zedníkova – termíny: 17. 4., 12. 6., 4. 9., 16. 10., 13. 11.
blok ã. 17 Anenská, Jircháﬁe, Kopeãná, Kﬁídlovická – úsek Nové Sady-viadukt,
Leitnerova – úsek Pekaﬁská-Hybe‰ova, Vodní – termíny: 24. 4., 19. 6., 11. 9., 23. 10.,
20. 11.
blok ã. 18 Hroznová + slepá, Kalvodova, M. Pujmanové, Neumannova, Vinaﬁská
– úsek Lipová-Neumannova – termíny: 8. 4., 27. 5., 19. 8., 30. 9., 3. 11.
blok ã. 19 B. MartinÛ + obsluÏ. komunikace, Hlávkova, Pavlíkova, Rezkova – termíny: 9. 4., 28. 5., 20. 8., 1. 10., 4. 11.
blok ã. 20 Havlíãkova – úsek Wurmova-Klácelova, Klácelova, Lerchova – úsek
nám. Míru-Klácelova, Rudi‰ova, Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova – termíny: 15. 4., 3. 6., 26. 8., 7. 10., 5. 11.
blok ã. 21 bﬁí âapkÛ, Grohova – ús. Úvoz-Údolní, Heinrichova, Helceletova, Jiﬁíkovského, Zachova, V‰etiãkova – termíny: 16. 4., 4. 6., 27. 8., 8. 10., 10. 11.
blok ã. 22 Bílého, Lerchova – úsek Klácelova-VaÀkovo nám., Havlíãkova – úsek
Klácelova-Roubalova, Mahenova, Kampelíkova, Roubalova, Fr. Stránecké – termíny:
22. 4., 10. 6., 2. 9., 14. 10., 11. 11.
blok ã. 23 âápkova, Gorkého, Jaselská, Mare‰ova, Stojanova – termíny: 23. 4.,
11. 6., 3. 9., 15. 10., 12. 11.
blok ã. 24 A. Nováka, Grohova – úsek Veveﬁí-Úvoz, J. Uhra, Resslova, Rybkova,
ÎiÏkova po LuÏickou, ÎiÏkova-garáÏe proti ã. o. 16 – termíny: 29. 4., 17. 6., 9. 9.,
21. 10., 18. 11.
blok ã. 25 Jiráskova, Gorazdova, Pellicova, Sladová – termíny: 30. 4., 18. 6.,
10. 9., 22. 10., 19. 11.

UPOZORNùNÍ: ÚMâ Brno-stﬁed si vyhrazuje právo zmûn, pﬁípadnû doplnûní,
nebo vynechání termínÛ blokového ãi‰tûní
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Stalo se v městské části

Kostelní vûÏe ve stﬁedu mûsta
Katedrála sv. Petra a Pavla
„Postaviãka muÏíãka“, vytesaného rozvern˘m kameníkem do ﬁímsy okna na kostele
sv. Jakuba a hledícího sv˘m pozadím na
kostel na Petrovû, nás vyprovokovala zamíﬁit nikoliv k bliÏ‰ímu kostelu u sv. Tomá‰e,
ale vznést se a jednodu‰e nad stﬁechami
námûstí Svobody, Masarykovou ulicí a Zeln˘m trhem pﬁeletût na kamenn˘ vrch Petrov. Jak jednoduché je létat. Tam nás pﬁivítal ná‰ oblíben˘ prÛvodce Mgr. Filip Dﬁímal.

bice se svatozáﬁí je Duch svat˘ a na kﬁíÏi je
JeÏí‰ Kristus s vedle stojícími postavami Panny Marie a sv. Jana. Zlacen˘ latinsk˘ nápis je
jak˘msi pozváním dovnitﬁ, text z Matou‰ova
evangelia v pﬁekladu znamená „pojìte ke mnû
v‰ichni, kdo se lopotíte a jste obtíÏeni, a já
vás obãerstvím.“ Na pilíﬁích okna stojí morav‰tí vûrozvûstové svatí Cyril a Metodûj a pod
nimi sv. Petr s klíãem a vpravo sv. Pavel
s meãem. Pod sv. Petrem je vytesán kohout,
kter˘ pﬁipomíná selhání Petra, kter˘ pﬁihlíÏel
zat˘kání JeÏí‰e Krista. KdyÏ se stráÏe Petra
ptali, zda je téÏ uãedníkem Krista, on Krista

Nûco z historie:
Katedrála sv. Petra a Pavla je nejstar‰í
brnûnsk˘ chrám z 12. století, jehoÏ stavební poãátky nalezneme v chrámové
kryptû. PÛvodní kostel byl zasvûcen
pouze Petrovi – apo‰tolu a prvnímu
papeÏi. Od roku 1378 máme zprávy
o roz‰íﬁení zasvûcení i na svatého Pavla. Ranû gotická trojlodní bazilika utrpûla v dobû husitsk˘ch válek mnohá
po‰kození, a proto byla pﬁestavûna na
trojlodní síÀ. Po tﬁicetileté válce byl
kostel zbarokizován. Zﬁízením biskupství roku 1777 byl pov˘‰en na
katedrálu. Souãasná podoba je v˘sledkem novogotick˘ch úprav z poãátku
20. století hlavnû v místû presbytáﬁe.
Zaãalo mrznout a chlad ohroÏoval
na‰e tváﬁe i nechránûné ruce. Nicménû na‰e zvûdavost pﬁekonávala ve‰keré obtíÏe. „Ke kaÏdému kostelu patﬁí vûÏ,“ zaãal Mgr. Dﬁímal. „Petrov mûl
jen tuhle postranní malou vûÏ. ¤íkalo
se jí „Propitá“. Byla nad pÛvodním
vchodem, z levé strany kostela, kde je
nyní zﬁízena adoraãní kaple Tûla Kristova, kterou zejména vyhledávají pﬁicházející vûﬁící, aby zde uctili Boha
a oddali se svému rozjímání v klidu
mimo hlavní dûní v kostele. ·tíhlé vysoké vûÏe, které dnes vítají jiÏ z dálky
náv‰tûvníky Brna, jsou pomûrnû mladé, postavené v novogotickém slohu
na pﬁelomu 19. a 20. století. To jen na
úvod, ale radûji postupnû. Rád bych vás provedl a seznámil nejdﬁíve s prÛãelím kostela,
pak vnitﬁním prostorem a na závûr bychom
stavbu obe‰li a pﬁipomnûli, kam je je‰tû moÏné se podívat – co zhlédnout.
ZakloÀte hlavu a pûknû odshora. V oblacích ve ‰piãce prÛãelí vidíme hlavu vousatého starce, pﬁedstavujícího Boha Otce, holu-

zapﬁel ze strachu, Ïe jej stihne stejn˘ trest jako
uãitele. Znenadání zakokrhal kohout. Petr si
v ten moment uvûdomil, co Kristus pﬁedpovûdûl: „NeÏ zakokrhá kohout, tﬁikrát mne
zapﬁe‰.“ „Teì pojìme jiÏ dovnitﬁ, tam bude
lépe,“ pobídl nás Filip Dﬁímal.
„Uvnitﬁ je lépe,“ souhlasíme. „Chrámová loì
je rozdûlena v podstatû do dvou ãástí. V ‰iro-
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ké ãásti se nacházejí barokní oltáﬁe zasvûcené
postupnû zprava sv. Barboﬁe, sv. Václavovi, sv.
Cyrilovi a Metodûjovi a zleva sv. Janu Kﬁtiteli,
sv. Prokopovi a sv. KﬁíÏi. Co by z dne‰ního
pohledu náv‰tûvníka mohlo zajímat, jsou pﬁíbûhy a symbolika oltáﬁÛ. Napﬁíklad ten první,
zasvûcen˘ sv. Barboﬁe. Zemﬁela jako dívka,
mladá panna, sÈata meãem. Na její cestû ji provází dal‰í dvû umuãené dívky, které mûly
podobn˘ osud. Napravo stojící svatá Kateﬁina
se symbolem kola – lámána a umírající v kole
– a nalevo svatá Tekla se lvem u nohou – byla
v cirku pﬁedhozena divoké zvûﬁi v dobû ¤í‰e
ﬁímské, zvíﬁata ji ov‰em zázraãnû nechala naÏivu. V˘raznû po obvodu kostela
pÛsobí 14 plastik pﬁedstavujících Kristovu kﬁíÏovou cestu od brnûnského
sochaﬁe Jiﬁího Marka, vytvoﬁenou autorem v letech 1949 – 1972. Dílo Jiﬁího
Marka je pozoruhodné sv˘m zpracováním a v˘vojem od realistického pojetí poãátku, zobrazujícího Kristovo
odsouzení, aÏ po velmi abstraktní ztvárnûní závûru Kristovy cesty.
Nelze pﬁehlédnout zlacen˘ dﬁevûn˘ limbov˘ oltáﬁ v presbytáﬁi, jedenáct metrÛ
vysok˘, od vídeÀského ﬁezbáﬁe Josefa
Leimera, do kterého autor zasadil sochy
12 apo‰tolÛ. Vpravo jako poslední je
postava sv. Pavla. Rád bych poukázal
i na dal‰í zajímavosti kostela. Nad vchodem do adoraãní kaple visí obraz
pÛvodního hlavního oltáﬁe, v˘jev Louãení sv. Petra a Pavla. Kazatelna, která
je zasvûcena téÏ sv. Petrovi a Pavlovi,
pﬁedstavuje PetrÛv zázraãn˘ rybolov
v popﬁedí s chrámem sv. Petra a Pavla
v ¤ímû. Uprostﬁed kostela jsou po obou
stranách ve zlat˘ch rámech ãerné kartu‰e – obrazy pﬁedstavující v˘jevy z Kristova Ïivota. Nad adoraãní kaplí jde
o v˘jev, jehoÏ ústﬁedními postavami jsou
Kristus a ze stromu hledící Zacheus –
hamiÏn˘ celník, kter˘ okrádal lidi. Kristus pﬁi‰el k Zacheovi na hostinu a pﬁitom jej pﬁesvûdãil o zmûnû jeho chování. Zacheus se zastydûl a okraden˘m
majetky vrátil. Naproti je kartu‰e, kde
Kristus vyhání penûzomûnce, kteﬁí smûÀovali
zvíﬁata na obûti za peníze. Chování lidí se v ãase
pﬁíli‰ nemûní,“ podotknul ná‰ prÛvodce.
„Vstoupili jsme do adoraãní kaple, kde visí
v˘razn˘ obraz Krista, pod kter˘m je vymalována celá rodina brnûnského mû‰Èana Benedikta Umlaufa se staronûmeck˘m textem,
v nûmÏ Umlauf pﬁíchozí Ïádá o modlitbu za

Stalo se v městské části
celou svou rodinu. Nad dûtsk˘mi hlavami jsou
Pro zahﬁátí jsme rychle vykroãili ze vcho- se dﬁíve scházel poradní sbor biskupa. Stamalé kﬁíÏe, znamenající Ïe malba byla zho- du smûrem doprava kolem biskupského palá- nuli jsme na na‰em v˘chozím bodu. „Pohleìtovena aÏ po jejich smrti. Tak
ce a domÛ
te na ,Propitou vûÏ‘,“ je‰tû doplse v˘znamní obyvatelé Brna
kanovníkÛ. MíjeÀoval pan Dﬁímal. „Vidíte
v kostele prezentovali.“ Opusli jsme jednotlivé
kamennou pozdnû gotickou
tili jsme kapli a vydali se na cesnáhrobky brnûnkazatelnu zvanou „Kapistrántu k v˘chodu. Mgr. Dﬁímal nás
sk˘ch biskupÛ
ka“, na kterou nevedou Ïádné
zastavil a ukázal je‰tû na dal‰í
ze zru‰eného
schody. Kazatelna je jen pﬁiskvosty kostela. „Nad na‰imi
mûstského hﬁbipomínkou na kázání franti‰káhlavami jsou obrovské varhany
tova (dne‰ní Tyrna sv. Jana Kapistránského, ktez praÏské dílny bratﬁí Pa‰tikÛ
‰ovy
sady).
r˘ roku 1451 zavítal do Brna
v novoklasicistním provedení.
„V tûchto mísa podle dochovan˘ch zpráv
Ve své dobû byly svou velikostech byl hlavní
zpÛsobil nûkterá zázraãná
tí unikátem nejenom na Morastan
velitele
uzdravení. Kazatelna byla vytevû, ale v celé stﬁední Evropû.
obráncÛ Brna pﬁi
sána aÏ v roce 1500 jen jako
Vpravo je mramorová kﬁtitelni‰védském oblédekorace. Doufám, Ïe Vám je
ce s dﬁevûn˘m tûÏk˘m víkem,
hání, Raduita de
jiÏ tepleji. Tak tedy na závûr jen
Sv. Petr
Sv. Pavel
na kterém jsou symboly hada
Souches. Kartu‰
v bodech:.
(satan) a nahoﬁe sedícího beránka (pﬁedsta- z roku 1650, která pﬁipomíná slavného muÏe
Kostel je pﬁístupn˘ kaÏd˘ den a celoroãnû
vující povahu Krista, kter˘ se za své pﬁe- a místo v obranû Brna, byla do zdi zasazena (coÏ je v dne‰ní dobû jiÏ spí‰e rarita), dále je
svûdãení nechal ukﬁiÏovat). Naproti kﬁtitelni- dokonce je‰tû za Ïivota tohoto BrÀany oblí- moÏné se podívat na vûÏ a do klenotnice, navci ve v˘klenku stojí stﬁedovûká socha Panny beného velitele vojsk proti ‰védské pﬁesile,“ ‰tívit na‰e Diecézní muzeum a o víkendech
Marie, která byla nûkolikrát upravována, ale zastavil nás u domu Petrov 5 pan Dﬁímal. také kryptu katedrály.
svÛj pÛvodní stﬁedovûk˘ ráz si zachovala a pro Minuli jsme kulatá barokní okna s gotick˘m
Na shledanou,“ rozlouãil se s námi pro dnekostel má nedoceniteln˘ v˘znam.“
pﬁekladem ve zdi na domû konzistoﬁe, kde ‰ek Filip Dﬁímal.
âesk˘ ostrÛvek na‰ich krajanÛ
Ïijících v Rumunsku. Starostka
Mâ Brno-stﬁed MUDr. Dagmar
Hrubá se mohla pochlubit pﬁedjarním Brnem lidem, kteﬁí nádhernû mluví ãesky a pﬁijeli ze
Svaté Heleny, Gerniku, Rovenska, Eibentálu, Bígru a ·umic.
Zkuste si najít na mapû.
Do svûta se vydal nov˘ 1. místostarosta Du‰an Pazdírek
ihned po zvolení. Pﬁipojil se ve
VaÀkovce k ostatním náv‰tûvníkÛm, s kter˘mi si mohl prohlédnout napﬁíklad lond˘nsk˘ Big
Ben ãi benátskou vûÏ na jednou
místû a bez dlouh˘ch cest.

Náv‰tûva z Benátu
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Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Zlep‰ení kvality vody
Na bazénech ve sportovním a rekreaãním areálu Kraví hora jsme se od otevﬁení v roce 2004
nepﬁetrÏitû pot˘kali s vy‰‰ím obsahem vázaného chloru sice v povolené toleranci (vyhlá‰ka ã. 135/2004), ale s nepﬁíjemn˘m typick˘m
„chlorov˘m“ zápachem, jak zaznamenáváme
u vût‰iny uzavﬁen˘ch bazénÛ. Pro zlep‰ení kvality vody a odbourání zmínûného chlorového
zápachu jsme v první polovinû roku 2007 roz‰íﬁili technologie úpravy bazénové vody o nové
zaﬁízení LifeOX®. Instalaci provedla firma Life-

tech s. r. o. z Brna, která je jedin˘m dodavatelem na na‰em trhu. Zabudované zaﬁízení kombinuje synergetick˘ úãinek ozonu a UV záﬁení
v tzv. Pokroãilém oxidaãním procesu. Jeho úãinek jsme zaznamenali jiÏ za nûkolik dní po
instalaci systému. Koncentrace vázaného chlóru poklesla pod hodnotu 0,15 mg/l (coÏ pﬁed
instalací se pohybovala v horní hodnotû
0,3 mg/l)! Díky technologii spoleãnosti Lifetech s. r. o. se podaﬁilo v˘raznû sníÏit vázan˘ch
chlór, ale i redukovat ãást provozních nákladÛ
spojen˘ch s v˘mûnou vody. Po vyãíslení v‰ech
poloÏek nové technologie a navazujících provozních nákladÛ jsme spoãítali návratnost investovan˘ch prostﬁedkÛ na necel˘ch 1,5 roku!
Bûhem nûkolika dnÛ do‰lo k v˘razné zmûnû
mikroklimatu v bazénové hale. Zápach, znám˘ z plaveck˘ch bazénÛ, zcela vymizel. Spoleãnost Lifetech nám pﬁi instalaci vy‰la vstﬁíc
ve v‰ech smûrech. Instalaci provedla bûhem
noãních hodin, tedy bez pﬁeru‰ení provozu pro

náv‰tûvníky. LifeOX® technologie pomohla i ve
zlep‰ení hygienického zabezpeãení bazénového provozu a provozovateli Mâ Brno-stﬁed
pﬁinesla pochvalu od stál˘ch i obãasn˘ch náv‰tûvníkÛ bazénÛ, kteﬁí okamÏitû zaregistrovali
zlep‰ení kvality poskytovan˘ch sluÏeb v plaveckém areálu.
Mgr.EvÏen Hrube‰
ﬁeditel Sportovního a plaveckého areálu
Kraví hora

Den otevﬁen˘ch dveﬁí

pro‰la v loÀském roce rozsáhlou rekonstrukcí,
spojenou s vytvoﬁením moderních interiérÛ.
Na‰í snahou je tuto finanãní investici efektivnû
zúroãit a prostory vyuÏívat pokud moÏno po
cel˘ den. Proto jsme se rozhodli uspoﬁádat
DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
S P¤EHLÍDKOU AKTIVIT,
kter˘ se uskuteãní 2. 4. 2008
14.00–18.00 hod.
Cílem dne otevﬁen˘ch dveﬁí je otevﬁít a zpﬁístupnit ‰kolu okolní komunitû a promûnit ji
v centrum vzdûlávacího, kulturního, spoleãenského a sportovního Ïivota. Pﬁekonat izolovanost v souãasném stylu Ïivota a aktivnû trávit voln˘ ãas.
Hlavním cílem je sjednotit obãany a zapojit
je do rÛzn˘ch aktivit, aby se odreagovali a zbavili stresÛ, spûchu a stereotypu. Chtûli bychom,
aby program uspokojil vzdûlávací, sociální, kulturní a sportovní potﬁeby obyvatel. Pomozte
nám vytvoﬁit nabídku programÛ pro dûti, jejich
rodiãe a prarodiãe, a vÛbec pro v‰echny, kdo
Ïijí a pracují nejen v okolí na‰í ‰koly. Va‰e námûty budete moci zapsat do anketních lístkÛ, které jsou slosovatelné a v závûru bude provedeno losování.

Mimo jiné mÛÏeme nabídnout:
 stravovací servis – pravideln˘ odbûr obûdÛ,
veãeﬁí, rauty, hostiny,
 dal‰í vzdûlávání obãanÛ – kurzy poãítaãové,
jazykové, pﬁístup na internet…
 poradenskou a pﬁedná‰kovou ãinnost z oblasti sociální, psychologie, sociálnû-patologick˘ch jevÛ, zpÛsoby komunikace…
 pravidelnou ãinnost v oblasti v˘chovného
poradenství, ekologie, literatura…
 sportovní ãinnost (nabídka sportovi‰È, relaxaãní a regeneraãní techniky, sauna)
 pﬁedná‰kov˘ sál – konference, ‰kolení, prezentaãní akce, firemní dny, besedy
 zázemí pro klubovní nebo schÛzovní ãinnost
 a dal‰í podle poÏadavkÛ veﬁejnosti
Rádi bychom, aby pﬁi tûchto ãinnostech
a akcích docházelo pﬁedev‰ím k iniciaci partnersk˘ch vztahÛ mezi lidmi, kdy postupnû
vzrÛstá motivace obãanÛ vytváﬁet si vztah k místu, kde Ïijí, a ke spolupodílení se na ﬁe‰ení problémÛ dané lokality.
Dal‰í informace o pﬁipravované akci Vám rád
poskytne:
Mgr. Knapil Miloslav

V˘stavba zastávky
V˘stavi‰tû – vstup G2
Z dÛvodu v˘stavby nového nástupi‰tû je pﬁibliÏnû do 31. bﬁezna 2008 bez náhrady zru‰ena tramvajová zastávka V˘stavi‰tû – vstup G2
v obou smûrech.

Sbûr drobného chemického odpadu
Jedná se o tyto odpady:
– pro‰lé léky, baterie v‰eho druhu, plechovky od barev a ﬁedidel, záﬁivky a v˘bojky, teplomûry, starou kosmetiku, pesticidy, spreje, ustalovaãe, v˘vojky, chemikálie, autobaterie,
zneãi‰tûné hadry, oleje, zneãi‰tûné plasty, tmely, lepidla
a pod. V‰e co ohroÏuje Ïivotní prostﬁedí.

Sbûr bude provádûn fy Ecotechniek-East/Aquatest, spol. s r.o.,
osvûdãenou formou zastávek sbûrového vozu ve stanoven˘ ãas
a na pﬁesnû stanoven˘ch místech.
Mâ Brno-stﬁed (1. den)
ve dnech 26. 3. a 20. 11. probûhne mobilní sbûr na následujících
zastávkách a v daném ãase:
15.00–15.15 Pﬁíkop – Bratislavská
15.25–15.40 tﬁ. Kpt. Jaro‰e 21

15.50–16.05 Dﬁevaﬁská - Bayerova
16.15–16.30 âápkova ã. 31
16.40–16.55 Gorkého - bﬁí âapkÛ
17.05–17.20 V‰etiãkova ã. 15
Mâ Brno-stﬁed (2. den)
ve dnech 27. 3. a 25. 11. probûhne mobilní sbûr na následujících
zastávkách a v daném ãase:
15.10–15.25 Sedlákova ã. 37
15.35–15.50 Barviãova – u „HORIZONTU“
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16.00–16.15 Boh. MartinÛ ã. 61
16.25–16.40 Kalvodova – u koneãné trolejbusu
16.50–17.05 Rybáﬁská – Zedníkova
17.15–17.30 Kamenná – Ludmily
Koneãné
17.40–17.55 Vinohrady ã. 20
18.05–18.20 Havlenova – Sobotkova
18.30–18.45 Polní – u garáÏí

Naše školy

Král se louãí, aÈ Ïije král. Vlastnû královna
Uplynul˘ únor se net˘ká jen konce zimy.
V tûchto dnech také konãí svou mnohaletou
pedagogickou jízdu za volantem Z· a M·
Brno, Husova 17 i na‰e paní ﬁeditelka
Mgr. Jana Matou‰ková. Její rozhodnutí nepﬁi‰lo zãistajasna. JiÏ nûkolik posledních let
o tom Ïertovala i naváÏno mluvila, ale vÏdy
se dala pﬁesvûdãit, Ïe prav˘ ãas je‰tû nepﬁi‰el. Ten podle jejího rozhodnutí nastal letos.
A tak nás, kolektiv pedagogÛ, opou‰tí ãlovûk, kterého jsme si v‰ichni váÏili. A to nejen
pro její lidskost, pro laskavost a energiãnost.
Nejen pro umûní kritizovat chyby tak, Ïe se
ãlovûka ani slovem nedotkla. Nejen proto,
Ïe problémy ﬁe‰ila s nadhledem, nûkdy
s úsmûvem, jindy s váÏnou tváﬁí, vÏdy ale
s obrovsk˘m smyslem pro humor a zodpovûdnost. VáÏili jsme si jí, protoÏe pﬁi jakémkoliv problému – a Ïe jich nebylo málo – stála pﬁedev‰ím za dûtmi, rodiãi a uãiteli, tedy
za tûmi, kteﬁí dûlají ‰kolu ‰kolou.
Její manaÏerské schopnosti psaly posledních 15 let dûjiny na‰í ‰koly. Kdo znal budovy ‰koly pﬁed jejím pﬁíchodem, ten se dnes
pﬁekvapenû ocitá na úplnû jiném místû. Sot-

va se najde jediná místnost, která by se z jejího popudu nebo alespoÀ jejím pﬁiãinûním
nepromûnila do souãasného stavu.
Tak k nám pﬁed patnácti lety pﬁi‰la …

v‰ak v prÛbûhu let narÛstal a zvût‰oval se
do souãasné podoby. Jaké? Podobu asi nejlépe vystihuje titul, kter˘ jí z úcty udûlili
na‰i zahraniãní kolegové – Mama Dalton.
Mal˘mi krÛãky, tﬁeba i v jednotliv˘ch
hodinách, i velk˘mi skoky se díky její plné
podpoﬁe promûÀoval styl v˘uky na celé
‰kole. Samostatnost-zodpovûdnost-spolupráce se staly nejen hesly pro v˘uku, ale
i velmi úãinn˘m manaÏersk˘m nástrojem.
A její pÛsobení se neomezovalo jen na jí
svûﬁenou ‰kolu. Z· a M· Husova spoluzakládala Asociaci ãesk˘ch daltonsk˘ch
‰kol, Husova byla i u zrodu organizace
Dalton International, Husova hostila uÏ
pﬁes dvacet setkání uãitelÛ z mnoha zemí
svûta.

… a se stejn˘m úsmûvem nás opou‰tí.

Odejít se má na vrcholu. A „Mama Dalton“
uÏ v˘‰ stoupat nemÛÏe.

Drobné promûny i zásadní pﬁestavby
ov‰em zastiÀuje pravdûpodobnû nejv˘znamnûj‰í zmûna v dûjinách ‰koly – dalton.
Na zaãátku stál jeden mal˘ podnût, kter˘

Tak hodnû zdraví, paní ﬁeditelko. Dveﬁe
na Va‰í ‰kole Vám zÛstanou stále dokoﬁán.
Ale to Vy urãitû víte…
V‰ichni z „Husovky“

Velvyslankynû na „Bakalce“. Mezi Ïáky Základní ‰koly na
Bakalovû nábﬁeÏí zavítala v úter˘ 5. 2. 2008 vzácná náv‰tûva, velvyslankynû Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
v âR, paní Linda Joy Duffiel. Paní velvyslankynû pﬁijela v doprovodu místopﬁedsedkynû British Czech and Slovak Association paní
RÛÏeny Holub, jejichÏ nadaãní fond poskytl ‰kole finanãní dar,
kter˘ je ocenûním dlouholetého úsilí ‰koly v oblasti jazykového
vzdûlávání. Obû dámy si na místû prohlédly nové vybavení jazykové laboratoﬁe, velmi Ïivû se zajímaly o v˘uku anglického jazyka.
Pﬁi neformální besedû mûli Ïáci na‰í ‰koly moÏnost ovûﬁit si komunikaãní dovednosti v anglickém jazyce. Vedení ‰koly plánuje
s British Czech and Slovak Association ﬁadu spoleãn˘ch projektÛ.
Jedním z prvních je pozvání ÏákÛ ‰koly do Lond˘na v prÛbûhu
plánovaného jazykového pobytu v jiÏní Anglii letos v ãervnu.

Zápis na Z· Hroznové. V pátek 18. a v sobotu 19. ledna oÏila celá
‰kola nezvykl˘mi náv‰tûvníky. UÏ pﬁed druhou hodinou se zaãaly
objevovat první skupinky. Budoucí prvÀáãci se sv˘mi rodiãi, ãasto
i prarodiãi a sourozenci, poprvé nav‰tívili svoji ‰kolu. V‰ichni dostali pﬁíleÏitost dÛkladnû si ji prohlédnout. Na pûti stanovi‰tích museli
plnit rozmanité úkoly. Hned na tom prvním dostali modré „krteãkovské“ kalhoty a za kaÏd˘ splnûn˘ úkol jim je paní uãitelky zdobily barevnou záplatou. Krteãek je provázel po celé ‰kole, jeho obrázky koukaly ze stûn i dveﬁí a jeho stopy ukazovaly dûtem urãenou trasu. Teprve na konci vyznaãené cesty byly dûti opravdu zapsané do
‰koly. Na posledním stanovi‰ti na nû ãekaly dárky vyrobené Ïáky
1. stupnû. Pﬁi odchodu dostali na památku svoji fotku zachycující jejich
první náv‰tûvu ‰koly. Do prvního roãníku bylo zapsáno 76 ÏákÛ,
o odklad poÏádali rodiãe dal‰ích 10 ÏákÛ.
Mgr. Vlasta Skácelová

7

Inzerce
RK BÍLÝ REALITY
Tučkova 12, Brno

hledá pro své klienty
k prodeji i pronájmu byty, RD,
chaty v Brně a okolí.
V případě nabídky uhradíme
znal. posudek nebo poplatek na
družstvu u DB.
Volejte: 543 237 105,
602 521 766 – prodej,
606 111 267 – pronájem.

JARO 2008
684,−
692,−
764,−
880,−
916,−
950,−
924,−
1.075,−
1.358,−
1.200,−
1.315,−

580,−
190,−
190,−
190,−
180,−
470,−

793,−
802,−
886,−
1.020,−
1.061,−
1.102,−
1.070,−
1.247,−
1.545,−
1.391,−
1.524,−
2.029,−
3.048,−

800,−
876,−
922,−
1.059,−
1.067,−
1.090,−
1.112,−
1.295,−
1.547,−
1.402,−
1.668,−
2.042,−
2.971,−

1.039,−
1.189,−
1.226,−
1.425,−
1.434,−
1.642,−
1.500,−
1.689,−
2.292,−
2.048,−
2.359,−
2.746,−
4.067,−

1.036,−
1.086,−
1.179,−
1.378,−
1.336,−
1.528,−
1.450,−
1.686,−
2.107,−
1.835,−
2.335,−
2.607,−
3.792,−

Ceny již od 1 kusu včetně DPH. Platí do 31. 3. 2008.

V Sokolnicích na okraji Brna probíhá třetí etapa výstavby bytů
ve viladomech v dispozicích 2+1 a 3+1 o velikosti od 61 m2 do
90 m2, pro každého s možností parkovacího místa nebo garáže.
K jednotlivým bytům náleží předzahrádky a zahrádky.
Samozřejmostí je možnost úprav vybavení a změn dispozic.
Stavba je již zahájena a její
dokončení je plánováno
v dubnu 2009.

VAŠSTAV, s. r. o.,
Staňkova 18, Brno 602 00
mail: blansko@vasstav.cz
web: www.vasstav.cz
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3. PROJEKT
V SOKOLNICÍCH

Inzerce
Vážení motoristé, brněnský výrobce tažných
zařízení firma HOOK CZ s.r.o. pro Vás připravil
na jarní sezónu akci na montáž tažných
zařízení na vozidla všech značek.
Při předložení tohoto inzerátu Vám bude
při placení odečtena sleva ve výši
10 % z celkové ceny zakázky.

Obuv
PekaŒská 6, Brno

BONUS – KUPON

NOVÉ ORDINACE VE STŘEDU BRNA

na slevu 10 %
při montáži tažného
zařízení HOOK
Využijte této mimořádné nabídky přímo od výrobce.
Brno−Horní Heršpice, Košuličova 2, tel. 543 252 024

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

SIMPLY CLEVER

JARNÍ SERVISNÍ
PROHLÍDKA ŠKODA OD
25. 3. DO 25. 4. 2008

KTEROU JARNÍ PÉČI
SI VYBERETE?

Rozhodněte se sami! Letos máte na výběr
hned ze tří balíčků jarních servisních prohlídek Škoda. Základní prohlídka za pouhých 99 Kč obsahuje celkem 12 kontrolních
servisních úkonů, které Vám prozradí, jak
jste připraveni na jaro. Nový balíček za
199 Kč obsahuje navíc kontrolu brzd na
brzdové zkušebně. Pokud si vyberete balík
za 299 Kč, zkontrolujeme navíc ještě účinnost klimatizace Vašeho vozu.
Jaro si můžete užívat i díky zvýhodněné
nabídce Škoda Tip a Škoda originálního
příslušenství nebo můžete vyzkoušet
štěstí ve zcela nové jarní SMS soutěži.
Podrobnější informace získáte u autorizovaných servisních partnerů Škoda, na
Škoda Auto Info-Line 800 600 000 nebo
na www.skoda-auto.cz.

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz
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Rozhovor s osobností

„Tesknû huãí Niagára“, autor Eduard Ingri‰
rozmlouvá manÏelka slavného skladatele a cestovatele Nina Ingri‰ová
Subtilní dáma, která svou energií a ãinorodostí si nezadá s tempem na‰í doby. Její
osudy vykreslují peripetie pováleãné emigrace po 2. svûtové válce a jsou nedílnou
souãástí Ïivota slavného Eduarda Ingri‰e
– známého pﬁedev‰ím v Peru, kde se
dokonce mládeÏ uãí o jeho díle a objevech. My jednodu‰e najdeme na internetu
po zadání vhodn˘ch klíãov˘ch slov (napﬁ.
Eduard Ingri‰) spousty informací. Kdo by
neznal slavnou Niagára. Zkuste to.

Jak˘ byl Eduard?
Dnes se musím smát, jaké cesty si Ïivot
vybírá. Kdysi jsem chodila jako holka do
kina Lucerny na Minské ulici ve 40. létech
minulého století. Ve filmech vystupovali
elegantní muÏové a dnes nevím, jak se
herec jmenoval, do kterého jsem se zamilovala. Byl vysok˘, ‰tíhl˘ s vlnit˘mi vlasy.
MÛj Eduard. I kdyÏ mnû do cesty pﬁi‰ly
dobré partie, moji rodiãe chtûli svou jedi-

nou dceru dobﬁe provdat, pﬁedstava byla
silnûj‰í. Na mne v‰ak ãekal mÛj vysnûn˘
moﬁeplavec a dokonal˘ hudebník o 26 let
star‰í. Aktivní ãlovûk, kter˘ vypadal tak
mladû, Ïe i já jsem mu pﬁisuzovala minimálnû o 10 let ménû. Vzali jsme se aÏ
v Americe v jeho 59 letech a spolu propagovali manÏelovy filmy po státech USA,
Kanady a Hawaii. Dnes v této ãinnosti
pokraãuji v âeské republice. Zatím na
úspûchy ãekám, i kdyÏ filmy, které promítám jsou nádherné, profesionální a odváÏné. Chtûla bych pﬁedev‰ím pﬁi této pﬁíleÏitosti vzkázat ãesk˘m a moravsk˘m trempÛm: „Dejte opût vyrÛst nûkomu, kdo proslavil republiku po JiÏní a Severní Americe
daleko od domova a napsal tak tkliv˘ text
jako je, Niagára.
Jak to bylo s Vámi?
MÛj osud byl svázán s Brnem. Prozﬁetelná
matka mne nechala studovat na nûmeckém gymnáziu (dnes obnovené na
Veveﬁí). Pro budoucnost se znalost nûmãiny velmi hodila. Matka byla âe‰ka, ale
otec tûrsk˘ kozák, kter˘ do republiky pﬁi‰el v roce 1921 z revolucí zmítaného
Ruska z dne‰ní oblasti âeãenska. Díky
jeho pÛvodu jsem mûla jak potíÏe, tak
i ‰tûstí. âeské obãanství jsem nezískala jen
díky tomu, Ïe otec ãeskoslovenské obãanství nabyl aÏ 3 mûsíce po mém narození.
·tûstí naopak stálo na na‰í stranû díky
jinému tûrskému kozákovi, kter˘ nám
pomohl pﬁi útûku z Brna. Zajistil osobní
vagón, kter˘ zapojili do vojenského vlaku
(v dubnu 1945 jezdily jen vojenské vlaky)
a my se dostali na západ. Ná‰ vagón jsem
v Bavorsku vidûla jezdit je‰tû v roce 1947.
V uteãeneckém lágru jsme bydleli
v Nûmecku aÏ do roku 1949. Chodila jsem
do nûmeckého reálného gymnázia. Z nuly
jsem skoãila do tﬁídy, která v angliãtinû
ãetla Shakespeara, uãila se latinsky a francouzsky. Na‰tûstí jsem jazykovû nadaná po
tatínkovi a nûmecky jsem se nauãila
na gymnáziu v Brnû. Rodiãe i já jsme chtûli pryã z Evropy, neboÈ stále hrozil konflikt
Ameriky s Ruskem. Otec byl geodet
a vy‰la nabídka práce do Brazílie, tak jsme
odjeli.
Jak jste se domluvila v Brazílii?
Portugalsky jsem se nauãila bûhem 3 mûsícÛ. Pracovala jsem v pivovaru jako úﬁednice a osobní sekretáﬁka majitele. Dûlala
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jsem pﬁekladatelku na leti‰ti. Îili jsme na
nûkolika místech v jiÏním státû, ale pﬁedev‰ím v Sao Paolu. Byla jsem plná energie,
s ostatními jsme podnikali v˘lety do pralesa, bavili se. Pﬁi‰li i nápadníci, ale vÏdy
jsem odolala. Tatínkovi bylo pﬁes 50 let.
Mûl sice práci, ale vidina penze se blíÏila,
reálné pﬁíjmy nedostaãovaly na vytváﬁení
dostateãné rezervy a sociální podpora brazilského státu byla nulová. Padlo rozhodnutí poÏádat o emigraci do USA. Vyplatila
se má práce na leti‰ti, která pﬁinesla krátkou známost jedné americké rodiny, která
se stala na‰ím garantem pobytu v USA.
K tomu tatínek musel za kaÏdého prokázat
2000 dolarÛ v hotovosti. Îádosti nám
vyhovûli aÏ po tﬁech letech. Do Kalifornie
jsme pﬁi‰li v roce 1957.
Kde jste pracovala a jak se vám v‰em
daﬁilo?
Bydleli jsme v Los Angeles. Táta mûl potíÏe s prací, já naopak. Pracovala jsem
v bance a zde poznala Eduarda Ingri‰e.
Pﬁi‰el si zaloÏit konto s ãesk˘m kamarádem a jako v‰ichni, kteﬁí je‰tû nepob˘vali
v Americe, se vydali do zahraniãního
oddûlení banky nikoliv k pﬁepáÏce.
Náhoda a jejich neznalost zkﬁíÏila na‰e
cesty. Já jsem dobﬁe zpívala. Eduard reÏíroval svoje operety u nás v Los Angeles. Na
doporuãení mne angaÏoval. Pﬁi zkou‰ce
tﬁetí operety jsme si soukromû ﬁekli ano
a byli jsme manÏelé. Eduard se pﬁistûhoval
do domu, kter˘ jsem vlastnila s rodiãi,
a pﬁipravoval filmy na pﬁedstavování
v Americe. Nejdﬁíve ‰patn˘m postupem
a neznalostí pomûrÛ Eduard filmy málem
ztratil. Museli jsme spolu podstoupit soudní rozepﬁi, která nakonec mûla ‰Èastn˘
konec a mohla zaãít na‰e pouÈ po USA.
Filmy jsme nabízeli po stﬁedozápadû, jiho
i severovychodnich státech USA vãetnû
Kalifornie, Kanady a Hawaje. Nakonec
pouÈ ukonãila Eduardova smrt v roce 1991.
A nyní?
Jsem zde s trochou rozpakÛ, neboÈ ãekala
jsem pﬁívûtivûj‰í tváﬁ jak pﬁíbuzenstva, tak
i obãanÛ. Nyní zaÏívám asi nûco takového
jako kaÏd˘ emigrant. Odstupem doby
a nepﬁítomností ve vlasti jsem si v‰echny,
vãetnû rodiny, trochu zidealizovala; a oni
jsou z masa a kostí a nûkdy s notnou dávkou závisti. Amerika je v tomto trochu
jiná. Sice tvrd‰í, ale ménû záludná.

Neziskové organizace

Benefiãní koncert
pro rodiny i s roztrou‰enou sklerózou
Motto:
„Neutíkejte od rodiny, ale s rodinou aneb âas
nejsou peníze, ale pﬁedev‰ím vztahy“
„Îádn˘ ãlovûk není ostrovem, a tak va‰e onemocnûní ereskou (zkr. nemoci roztrou‰ená
skleróza) budou pociÈovat ti, kteﬁí stojí nejblíÏe. Ereska vyzaﬁuje do celé rodiny, ovlivÀuje
ostatní a poÏaduje odezvu pﬁátel, spolupracovníkÛ a celé spoleãnosti. KdyÏ jeden ãlen
trpí ereskou, trpí jí celá rodina. Pﬁijde jako nevítaná spoleãnice, ze dne na den a navÏdy zamíchá va‰e hrací karty v Ïivotû… Já sám mám
nesmírné ‰tûstí, Ïe mám partnerku, která mne
podpoﬁí, i kdyÏ jsem ãlovûk, se kter˘m se nedá
ãasto Ïít. Mám ‰tûstí, Ïe mám bratry a sestry,
kteﬁí Ïijí se sv˘mi rodinami poblíÏ, a v‰ichni
nám obãas pomáhají a jsou takovou pﬁirozenou souãástí na‰eho rodinného Ïivota.“ (Sa‰a
B. – pacient na invalidním vozíãku.)
Srdeãnû zveme jménem sdruÏení Roska
(pomoc pacientÛm s RS) a sdruÏení ACER (Asociace center pro rodinu v âR) v‰echny lidiãky
se srdcem na pravém místû na jiÏ 4. benefiãní
koncert vûnovan˘ podpoﬁe rodiny ve spoleãnosti a pacientÛm s roztrou‰enou sklerózou.
Spojení tûchto dvou sdruÏení není náhodné.
Je to právû rodina, která ãasto nese na sv˘ch
bedrech tíhu nemoci jejího ãlena. Díky rodinû
a nejbliÏ‰ím pﬁátelÛm dostává ãlovûk sílu bojovat s nemocí, která vás jiÏ bude doprovázet
po zbytek Ïivota.
A na co se mÛÏete tû‰it, pokud nás pﬁijdete
podpoﬁit na benefiãní koncert dne 5. 4. 2008
v 19.30 hod. v kulturním domû Semilasso na
Palackého tﬁídû 126 v Královû Poli?
Skotské a irské písnû a balady zahraje a zazpívá skupina Asonance, zatanãí taneãnice
z taneãní ‰koly Maya v Brnû, zahrají herci z brnûnského Hadivadla, podpoﬁí nás i nová âeská Miss
Eli‰ka Buãková ze StráÏnice, zazpívají dûti
z mateﬁské ‰kolky Kárníkova v Brnû-¤eãkovicích, na orientální bﬁi‰ní tanec se mÛÏete tû‰it
v podání Radomíry Ker‰nerové, Gabriely Mauerové a Kláry Vrbíkové, podpoﬁí nás i jediná handicapovaná fotomodelka v âR Jana Flechtnerová. Akci bude moderovat pÛvabná moderátorka âT1 Brno Nora Janeãková. Zá‰titu nad Benefiãním koncertem pﬁevzal hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek. Vstupné je
dobrovolné, obãerstvení zdarma, v˘tûÏek z koncertu, kter˘ zdvojnásobí Nadace Divoké husy
(www.divokehusy.cz), pÛjde na rehabilitaãní
programy pro pacienty s RS a programy a pﬁedná‰ky pro rodiny v celé âeské republice.

Dûti dobﬁe vûdí, Ïe vzájemná láska jejich
rodiãÛ je pevnou skálou, na které mohou stavût svÛj vlastní Ïivot, i kdyÏ pﬁijdou v budoucnosti trápení, tﬁeba v podobû roztrou‰ené sklerózy.
Kontakt: http://home.tiscali.cz:8080/roska.bm,
www.rodiny.cz, e-mail: acer-cr@volny.cz.

„Stejná ‰ance –
Zamûstnavatel 2008“
startuje i v Jihomoravském kraji
Obãanské sdruÏení Agapo ve spolupráci
s obãansk˘m sdruÏení Rytmus odstartovalo 4.
února 2008 regionální kolo jihomoravského
kraje soutûÏe o nejlep‰ího zamûstnavatele Stejná ‰ance - Zamûstnavatel roku 2008. Základní podmínkou nominace do soutûÏe je zamûstnání ãlovûka se znev˘hodnûním na otevﬁeném trhu práce, tedy mimo chránûné prostﬁedí.
„Nominovány nemohou b˘t chránûné dílny
ãi firmy zamûstnávající nad 50% lidí se zdravotním postiÏením. Nominovat firmu do soutûÏe mÛÏe kdokoli z ‰iroké veﬁejnosti“, ﬁekl
Rostislav Gnida, projektov˘ koordinátor o. s.
AGAPO.
Nominovat zamûstnavatele mÛÏe kdokoli
vyplnûním nominaãního listu, kter˘ je dostupn˘ na portálech www.rytmus.org , www.stejnasance.cz nebo na www.agapo.cz . Sbûr
nominací bude trvat do 28. bﬁezna 2008. Dal‰í informace o soutûÏi sdûlí Mgr. M. Bromová, Rytmus, Bruselská 16, 120 00 Praha 2, tel.
ãísle 224 251 610, martina.bromova@rytmus.org nebo pracovníci obãanského sdruÏení AGAPO, Cejl 68, Brno, tel.: 541 210 549,
608 605 240, e-mailová adresa: info@agapo.cz.
SoutûÏ bude probíhat dvoukolovû. V prvním kole budou vyhodnoceni zamûstnavatelé a pﬁíklady dobré praxe na krajské úrovni,
vítûzové postoupí do druhého jiÏ národního
kola, které probûhne v kvûtnu 2008 v Praze.
Cílem soutûÏe je ocenit ty zamûstnavatele,
kteﬁí lidem se znev˘hodnûním dávají na pracovním trhu stejnou ‰anci jako ostatním a tím
aktivnû pﬁispívají k jejich zaãleÀování do spoleãnosti. Stejná ‰ance probûhne v krajích Jihoãeském, Jihomoravském, Zlínském, Pardubickém, PlzeÀském, Libereckém, Ústeckém,
Stﬁedoãeském a v kraji Hlavního mûsta Praha, pod zá‰titou Dr. Ing. Jaromíra Drábka, prezidenta Hospodáﬁské komory âR.
Tento projekt je financován Evropsk˘m
sociálním fondem a státním rozpoãtem âeské republiky.
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Hledají se dobrovolníci
Organizace Ratolest Brno v tûchto dnech opût
hledá nové dobrovolníky pro programy 5
P a LATA, které jsou na rozvoji a podpoﬁe dobrovolnictví zaloÏeny. Tyto programy usilují
o zlep‰ení Ïivotní situace dûtí a dospívajících
ve vûku 6 – 24 let a jsou zaloÏeny na individuálním vztahu odbornû pﬁipraveného dobrovolníka s klientem, kterému je tak nabídnuta podpora, dÛvûra a pﬁátelství. Dobrovolníci
se díky své pomoci budou moci zúãastnit pﬁípravného ãtyﬁdenního programu na Vysoãinû.
NebliÏ‰í pﬁípravné kurzy se konají v termínech
28.2.-2.3. 2008 a 17.4.-20.4. 2008. Za svÛj ãas
a energii se dobrovolníci nauãí nûco nového,
poznají lépe sami sebe, nové lidi i nové pﬁíbûhy. V‰ichni zájemci mohou psát na dobrovolnici@ratolest.cz nebo volat na telefonní ãíslo 724 046 643.

Rezekvítek
Poﬁádá v úter˘ 18. 3. 2008 semináﬁ pro ‰irokou veﬁejnost na téma co s odpady. O tom,
jak správnû tﬁídit odpady a co se s tﬁídûn˘m
a netﬁídûn˘m odpadem dûje nám u ãaje a kávy
povypráví Mgr. Karla Petﬁivalská. Semináﬁ bude
zahájen v 17.00 v klubovnû Rezekvítku na ulici Kamenná 6 (vstup pﬁes Kamennou 4a, naproti kostelu Milosrdn˘ch bratﬁí, zastávka tramvaje ã. 2, 5, 6, 7). Pﬁedpokládan˘ konec semináﬁe je kolem 19.00. Více informací naleznete
v kalendáﬁi akcí na www.rezekvitek.cz. ProtoÏe je semináﬁ bezplatn˘ a kapacita sálu omezená, prosíme zájemce, aby svou úãast nahlásili na: e-mailu milica.sedlackova@rezekvitek.cz, pﬁípadnû mobilu 775 580 201. Tû‰íme
se na vidûnou.

Otevﬁení PC klubu
v Brnû na Vinohradech
Liga za práva vozíãkáﬁÛ, o. s., (www.ligavozic.cz) otevﬁela své prostory pro zájemce o práci na PC. KaÏdé pondûlí v dobû 14.00–16.00 hod.
a kaÏdou stﬁedu v dobû 10.00–12.00 hod. mohou
bezplatnû zdravotnû postiÏení lidé vyuÏívat
poãítaãe a internet v sídle organizace (Bzenecká 23). K dispozici zde mají 8 PC. BliÏ‰í informace podají pracovníci projektu Centrum sociální rehabilitace Jaroslav ·rámek, tel.: 537 021 485,
774 120 114 a Mgr. Zuzana Brodová, tel.:
537 021 485, 774 120 112.

Jeden svût
10.–15. 3. 2008 kino Art, sál Bﬁetislava Bakaly,
KC Star˘ pivovar. Více info: www.jedensvet.cz.

Kultura

KobliÏná 4, Brno
Bﬁezen 2008

Erik Pardus si odnesl Letohrádek
Cenu âeského divadla Mitrovsk˘ch

@INTERNET je tu pro Vás v prostorách
knihovny
POSVIËME SI NA NI!
ãtení pro dûti
(17–18 hod.)
10.3. z kníÏek Arno‰ta Goldflama
11.3. z kníÏek Vlasty ·vejdové
12.3. z kníÏek Pavla âecha
13.3. z kníÏek Libûny Skálové
14.3. z kníÏek Aloise Mikulky
DÍLNA PRO DùTI
Skoﬁápková mozaika
6. 3. 2008 (16.30–18.00)
V¯STAVY
v prostorách knihovny
12.–29. 3. Poezie v krajce, krajka v poezii
3.–29. 3. Oslavy 100 let skautingu
3.–29. 3. Abeceda OSN
17. 3.–10. 4. Brnûnsk˘ strom roku

MahenÛv památník
Mahenova 8, Brno
5. 3. „Velké ãtení“ ãte Leo Slanina (18 h.)
12. 3. Poezie, kterou mám rád I – recituje Ladislav Lakom˘ (17 h.)
17. 3. Z básnické tvorby Pavla Havlíãka (18 h.)
19. 3. Sejdeme se nikde – divadlo improvizace
(19 h.)
25. 3. Laureáti Nobelovy ceny – Dario Fo (17 h.)
27. 3. Zcestymluv – básnû Josefa Mlejnka (17 h.)

IN CENTRUM
malé divadlo hudby
KlainÛv palác, nám. Svobody 15
3. 3. O tvÛrãích promûnách Sergeje Prokofjeva (18 h.)
10. 3. Venus a Adonis ãi Dido a Aeneas? (18 h.)
17. 3. Hudební Brno a LuÏiãtí Srbové
na pﬁelomu 19. a 20. století (18 h.)
31. 3. TûÏce vybojovan˘ Hercules (18 h.)

SLOVÁCK¯ KRÚÎEK
V BRNù
poﬁádá v klubu Univerzity obrany, ·umavská 4, Brno ve stﬁedu dne 26. 3. 2008 v 18 hod.
besedu.
Hraje cimbálová muzika krúÏku.

Foto: Tino Kratochvil
Herec Mûstského divadla Brno Erik Pardus,
nominovan˘ letos na Cenu Thálie a Cenu
Alfréda Radoka, získal vãera na slavnostním
zahájení 13. roãníku festivalu "âeské divadlo 2008" v Divadle Na Vinohradech cenu za
mimoﬁádn˘ hereck˘ v˘kon. Porota ho odmûnila za jeho roli Arthura Kirsche v Mittererovû dramatu V jámû lvové, se kterou se Mûstské divadlo Brno prezentovalo na pﬁehlídce
divadel loni. Za "Jámu" byl Pardus odmûnûn
uÏ v listopadu brnûnsk˘mi diváky Cenou
"Kﬁídla" v kategorii Nejpopulárnûj‰í herec
a Cenou kolegia Dokoﬁán. "Je to milé a velmi pﬁíjemné. Kdo ﬁíká Ïe ne, je blb..." odpovûdûl s nadsázkou herec na otázku, co ﬁíká
tolika nominacím a cenám. ZároveÀ v‰ak
vyjevil podezﬁení, zda nejde o nûjak˘ skryt˘ náznak toho, Ïe je snad na konci své kariéry... "Nejvíce cen pﬁece vÏdy dostávají ti,
jimÏ na onen svût mnoho nezb˘vá...," dûlá
si legraci. "AÈ je to jak chce, tû‰ím se, Ïe trofeje, které jsem dosud získal, jednou ukáÏu
sv˘m vnukÛm..."
V posledních letech je práce Erika Parduse na divadle znát. V Mûstském divadle Brno
patﬁí mezi "první herce" a jde z jedné zajímavûj‰í role do druhé. OceÀují jej jak diváci, tak kritika.
Nyní má je‰tû ‰anci získat Cenu Alfréda
Radoka a Cenu Thálie za svÛj v˘kon v MereÏkovského dramatu Smrt Pavla I.
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Po víceleté pﬁestávce, kdy byla kulturní památka – letohrádek Mitrovsk˘ch v Brnû – nevyuÏívaná a nepﬁístupná, se od soboty 22. bﬁezna 2008
otevﬁe pro ‰irokou veﬁejnost a v rámci v˘stavních sérií a dal‰ích kulturních a spoleãensk˘ch
aktivit ji bude moÏné, s krátk˘mi pauzami, nav‰tívit celoroãnû.
Pﬁehled zajímavostí:
Stavba s pÛvodní funkcí zahradního kasina
v dekorativním stylu Ludvíka XVI. Jedin˘ zachovan˘ ‰lechtick˘ letohrádek v moravsk˘ch mûstech s univerzální freskovou v˘zdobou v ústﬁedním sále. Stavebník zámeãku – generálmajor
a hrabû Ant. A. Mitrovsk˘ – byl ãlenem brnûnské lóÏe svobodn˘ch zednáﬁÛ a mecená‰em zdej‰í „univerzity“. Na poãest vítûze bitvy u Slavkova – francouzského císaﬁe Napoleona – byla
v letohrádku a v nejbliÏ‰ím okolí uspoﬁádána
velká slavnost (8. 12. 1805).
Byla zde podepsána dohoda mezi francouzsk˘m ministrem zahraniãních vûcí Talleyrandem
a bavorsk˘m kurfiﬁtem Maxem Josefem von Gravenreuthem, díky které se Bavorsko stalo samostatn˘m královstvím.
Náplní vyuÏití budou v˘stavní série (historie,
v˘tvarné umûní, design, fotografie apod.), kulturní akce (komorní koncerty, divadelní pﬁedstavení, autorská ãtení a kﬁesty, pﬁedná‰ky a besedy, veãerní prohlídky se svíãkami), spoleãenské
aktivity (svatební obﬁady, ale také ‰kolení, semináﬁe, konference, workshopy, incentivní akce
apod.). Na rok 2008 pﬁipravujeme speciální interaktivní lektorské programy pro Ïáky základních
‰kol a studenty stﬁedních ‰kol. První v˘stava
r. 2008 „Jaro a velikonoce v letohrádku Mitrovsk˘ch“ se uskuteãní v termínu 22. – 30. 3. (10 –
17 hodin). Na sezónu 2008 (s pﬁesahem do
r. 2009) pﬁipravujeme tyto v˘stavní série: „Rok
ve mûstû a na vsi“ – postupné zmapování typick˘ch moravsk˘ch tradic. „Drobnosti“ mistrÛ“ –
postupné pﬁedstavení klasick˘ch a zároveÀ svûtovû proslul˘ch ãesk˘ch, moravsk˘ch a slezsk˘ch produktÛ.
Mgr. Petr Lukas
Nájemce a vedoucí produkce
Tel.: 605 972 588 www.letohradekbrno.wz.cz

Sport

VALOSUN laÈka

Show jak se patﬁí, a to hned dvojnásobnou sportovní a pak hudební - pﬁinesl 13. roãník
VALOSUN Brnûnské laÈky, kter˘ probûhl
12. února 2008. Mezinárodní závody ve skoku vysokém muÏÛ a Ïen s kvalitní startovní
listinou a kvalitními v˘kony a poté koncert
slovenské skupiny No Name urãitû uspokojily poãetnou diváckou obec, která se se‰la
v hale na Vodovû.
Závody muÏÛ i Ïen probíhaly souãasnû na
dvou doskoãi‰tích, díky ãemuÏ sportovní ãást
mûla patﬁiãn˘ spád a ﬁíz. K atraktivitû pﬁispívalo i to, Ïe zejména zámoﬁ‰tí sportovci
po celou dobu udrÏovali kontakt s publikem,
coÏ jim nebránilo v podávání kvalitních sportovních v˘konÛ – ba právû naopak, ﬁekl bych.
Pﬁíkladem by mohl b˘t vítûz Jamie Nieta
z USA, kter˘ bûhem závodu si podával ruce
s diváky v prvních ﬁadách, rozdával kartiãky
se svou fotografií a ne‰etﬁil autogramy. Následoval ho Mark Boswell z Kanady, kter˘ sice
skonãil tﬁetí, ale skoãil nejv˘‰e - cel˘ch 250
cm, i kdyÏ s dopomocí malé trampolíny. Zato
ná‰ Jaroslav Bába, kter˘ skonãil druh˘ s v˘konem 223 cm, si bûhem sv˘ch závûreãn˘ch
pokusÛ vyÏadoval ticho v hale jak mezi diváky, tak i u DJ Martina Klímy, kter˘ jinak ne‰etﬁil zvukovou kulisou. Ticho ale Bábovi nepomohlo zdolat laÈku ve v˘‰i 227 cm, coÏ byl
nakonec nejlep‰í v˘kon J. Nieta.
Závody Ïen probíhaly pod taktovkou rusk˘ch závodnic Jeleny Slezarenkové, která
s v˘konem 202 cm nejen zvítûzila, ale jako
první Ïena v âR pﬁekonala hranici 200 cm.
Druhá Jekatûrina Savãenková zÛstala jen tûsnû pod dvûma metry a tﬁetí na‰e Iva Straková skoãila „jen“ 192 cm.
Firma VALOSUN, jejíÏ jméno závody nesou,
je v˘robcem pﬁírodních preparátÛ – doplÀkÛ stravy, které jsou volnû v prodeji v lékárnách a pomáhají v mnoha oblastech. Více se
dozvíte na www.valosun.com.
Vratislav Mlãoch

Velikonoce na ledû

K nejpopulárnûj‰ím osobnostem dosavadních roãníkÛ patﬁil herec a také v˘born˘ bruslaﬁ a kamarád Jiﬁí Mádl.
Foto a text Igor Zehla
Tradiãnû t˘den pﬁed Velikonoãním pondûlím se uskuteãní v pondûlí 17. bﬁezna od 17
hodin v mûstské hale Rondo jiÏ páté BRNùNSKÉ VELIKONOCE NA LEDù. V první ãásti
komponovaného poﬁadu by se mûli pﬁedstavit v‰ichni ti, kteﬁí pﬁed ãtyﬁmi lety tradici
této brnûnské benefice zakládali – Dáda Patrasová, patronka Dûtského domova Dagmar,
mistﬁi svûta v krasobruslení Radka Kovaﬁíková a René Novotn˘, v souãasné dobû jiÏ
velmi úspû‰n˘ reprezentant Michal Bﬁezina
a Bublinky, Vloãky a Balance, dûvãata z oddílu synchronizovaného bruslení SKATING
CLUB BRNO. Po loÀském úspûchu pﬁijali
pozvání také Jirka Mádl a Julián Záhorovsk˘
a na ledû se pﬁedstaví i známá skupina KAMARÁDI. Ve druhé ãásti programu se bude jako
kaÏd˘ rok spoleãnû s hosty bruslit pﬁi karnevalu na ledû. Dûti s maskami budou mít
pﬁednost a ãekají na nû opût velikonoãní
dáreãky od tradiãního partnera akce (spoleãnosti PROâEK TEAM). Brnûnské Velikonoce na ledû se poﬁádají pod zá‰titou starostky Mâ Brno-stﬁed Dagmar Hrubé a vstup
na program i na bruslení je voln˘.

Lékaﬁ radí
Pozor na dlouhé stání
a sezení!
MUDr. Ale‰ Kleinbauer,
cévní chirurg, Brno
Co jsou to kﬁeãové Ïíly?
Kﬁeãové Ïíly, varixy ãi Ïilní mûstky, jsou patologicky zmûnûné Ïíly
pﬁeváÏnû na dolních konãetinách. Jsou zpÛsobeny zv˘‰en˘m hydrostatick˘m tlakem
Ïilní krve na Ïilní stûnu. Jako pﬁidruÏené faktory zhor‰ující prÛbûh onemocnûní poãítáme obezitu, kouﬁení, hormonální antikoncepci, povolání s dlouhodob˘m stáním ãi
sezením a tûhotenství. Tímto onemocnûním
trpí jak muÏská, tak Ïenská populace.
Jaké jsou hlavní pﬁíznaky kﬁeãov˘ch
Ïil?
Zpoãátku jde o pocity únavnosti dolních
konãetin, veãerní a noãní kﬁeãe, pozdûji se
mÛÏe objevit otok l˘tek a posléze i typické
roz‰íﬁené Ïíly na dolních konãetinách. Ty se
mohou postupem ãasu zv˘raznit, mohou je
postihovat i zánûty provázené koÏními zmûnami a nakonec i obávaná komplikace: bércov˘ vﬁed.
Jaká je pravdûpodobnost onemocnûní v pﬁípadû, Ïe je mají oba rodiãe?
Pravdûpodobnost, Ïe onemocníte varixy
dolních konãetin pﬁi postiÏení obou rodiãÛ,
je velká. Jako prevenci doporuãujeme dostatek pohybu – ideální je cyklistika, plavání,
chÛze a bûh, pﬁi kterém se zapojí svalové
skupiny bérce. Dále je tﬁeba vyvarovat se
dlouhého stání a sezení. Velmi dÛleÏité je
odstranit závislost na nikotinu a redukovat
nadváhu. Jako podpÛrné prostﬁedky navrhujeme no‰ení elastick˘ch punãoch pﬁi dlouhém stání a velice dobﬁe se jeví i doplÀky
stravy odstraÀující potíÏe související s chronickou Ïilní nedostateãností jako napﬁ. Valoven elastic.
Jak˘ je vá‰ názor na pﬁírodní doplÀky stravy?
DoplÀky stravy, jako jiÏ zmínûn˘ Valoven
elastic, odstraÀují velmi úãinnû nepﬁíjemné
doprovodné pocity u tohoto onemocnûní:
bolesti, noãní kﬁeãe a otoky dolních konãetin. PÛsobí pﬁíznivû sv˘m sloÏením na v˘Ïivu, tonus Ïilní stûny a lymfatickou drenáÏ
dolních konãetin. V‰e je ale nutné synchronizovat i s ostatními zásadami léãby tohoto
onemocnûní.

63. roãník bûhu LuÏánkami. V sobotu 22. bﬁezna 2008 v 9.30 hod. se uskuteãní po tﬁia‰edesáté bûh brnûnsk˘m parkem. Je to závod s druhou
nejstar‰í tradicí na Moravû. Závod poﬁádá klub AC TRACK & FIELD Brno ve spolupráci s AGENTUROU WALTER a dal‰ími brnûnsk˘mi atlety. Loni
Róbert ·tefko, nejlep‰í ãesk˘ vytrvalec posledních let a nejvût‰í hvûzda závodÛ, dobûhl na ãtvrtém místû. Zvítûzil polsk˘ reprezentant Adam
Burghardt pﬁed brnûnsk˘m Filipem Ospal˘m, mistrem Evropy v triatlonu. Více informací najdete na www.behluzankami.cz.
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KVS „U Tří kohoutů“
B¤EZEN 2008
úter˘ 4. bﬁezna v 19.30 hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
Divadlo hudby a poezie
AGADIR: „VÚLAJT“
(dramatizace povídky
Mileny Fucimanové)
stﬁeda 5. bﬁezna v 19.30 hod.
CESTA
Folk, spirituály
ãtvrtek 6. bﬁezna
v 19.30 hod.
219. Veãer Písní Táborov˘ch
OhÀÛ
OZVùNA + FALE·NÁ KARTA
úter˘ 11. bﬁezna
v 19.30 hod.
MEZITIM
Folkové ‰ou
stﬁeda 12. bﬁezna
v 19.30 hod.
THE YOUNG PEKÁâ
Swing pﬁes jazzrock
aÏ po latinskoamerické rytmy
ãtvrtek 13. bﬁezna
v 19.30 hod.
ÚDOLÍ + JAPKA
Rockov˘ koncert
úter˘ 18. bﬁezna
v 19.30 hod.
SCANDAL + ·EST PRSTÒ
Rockové kapely
stﬁeda 19. bﬁezna
v 19.30 hod.
Veãer Klubu pﬁátel

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

Járy Cimrmana:
KPJC má 21 let! Retro poﬁad –
pﬁesnû v den zaloÏení
prvního cimrmanovského klubu
v republice –
uvede Jan Beránek

B¤EZEN 2008

úter˘ 25. bﬁezna v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad Jiﬁího
âERNÉHO: PEARL JAM
- pﬁeÏili Nirvanu i Soundgarden
stﬁeda 26. bﬁezna v 19.30 hod.
THE BIG 20
Big Band hraje jump swing
a rock’ n’ roll

sobota 1. bﬁezna, 15.30 hod.
S koníãkem pﬁes hory a doly

stﬁeda 19. bﬁezna, 8.30 a 14.15 hod.
Ostrov pokladÛ

pondûlí 10. bﬁezna, 10.15 hod.
Ha‰teﬁica

úter˘ 25. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Rumcajs

úter˘ 11. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Ha‰teﬁica

stﬁeda 26. bﬁezna, 9.30 hod.
Romeo a Julie
aneb mûsto hﬁíchu

stﬁeda 12. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem
ãtvrtek 13. bﬁezna, 9.30 hod.
Romeo a Julie
aneb mûsto hﬁíchu

ãtvrtek 27. bﬁezna v 19.30 hod.
ONEN SVùT + FUI – FUI
Experimentální duo + jazzové trio
Hanousek – Îemla – âech

ãtvrtek 13. bﬁezna, 19.00 hod.
Romeo a Julie
aneb mûsto hﬁíchu
– abonentní skupina D

ZMùNA PROGRAMU
VYHRAZENA!
KLUBOV¯ BAR:
otevﬁen ve dnech
programov˘ch akcí
od 17 hod.

pátek 14. bﬁezna, 9.30 hod.
Romeo a Julie
aneb mûsto hﬁíchu

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

sobota 15. bﬁezna, 15.30 hod.
Pohádky krále Jeãmínka
pondûlí 17. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Pohádky krále Jeãmínka

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

pátek 28. bﬁezna, 9.30 hod.
Mary‰a
pátek 28. bﬁezna, 19.00 hod.
Mary‰a
sobota 29. bﬁezna, 15.30 hod.
S koníãkem pﬁes hory a doly
Zmûna programu
vyhrazena!

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

KLUB SENIORSK¯CH AKTIVIT
Václavská 3, 603 00 BRNO
Program B¤EZEN 2008

Stojany se Zpravodajem
Mâ Brno-stﬁed:

Provozní doba v klubu:
Plánovan˘ program :
Pondûlí: 14.00 – 17.00 hod.
4. 3. Lí‰eÀ – 7 km
Posezení s pﬁáteli,
11. 3. Modﬁice – Komárov
spoleãenské hry:
– 8 km
Úter˘: 14.00 – 18.00 hod.
18. 3. ¤íãky – bledule
Kondiãní cviãení 15.00 aÏ
(sraz Stará Osada) – 10 km
16.00 hod., pak pﬁátelské posezení 25. 3. Îebûtín – pﬁehrada – 9 km
Pátek: 14.00 – 17.00 hod.
ãtvrtek – sraz v Kr. Poli
Kondiãní cviãení
u nádraÏí v 10.00 hod.
14.30 – 15.30 hod.
V klubu je knihovna, poãítaã,
Pravidelné vycházky
rotoped a cviãební pomÛcky.
do okolí Brna
Informace jsou na nástûnce
úter˘ - odchod od klubu
ve v˘loze nebo uvnitﬁ klubu.
v 9.00 hod
Programová rada klubu

Klub Leitnerova – Leitnerova 2, Brno
Radnice Mâ Brno-stﬁed – Dominikánská 2, Brno
Radnice Mâ Brno-stﬁed – Mûnínská 4, Brno
Plaveck˘ areál Kraví hora – Brno
Divadlo Polárka – Tuãkova 34, Brno
Pramen-Brnûnka – nám. Míru 1, Brno
Veﬁejn˘ internet Mâ Brno-stﬁed – Masarykova 25/27, Brno
Pramen-Brnûnka – Cihláﬁská 24/26, Brno
Obchodní dÛm Vichr – KobliÏná 19, Brno
Knihovna Jiﬁího Mahena – KobliÏná 4, Brno

Zpravodaj mûstské ãásti Brno-stﬁed, roãník XVII, ãíslo 3, únor 2008. Vydává: Statutární mûsto Brno – Mûstská ãást Brno-stﬁed, Iâ: 44992785 01 * Vychází 1x za mûsíc (o prázdninách dvojãíslo) * Místo vydávání: Brno * Náklad tohoto ãísla je 36.000 v˘tiskÛ * Redakãní uzávûrka 26. 3. 2008 * ·éfredaktor: Ing. Mojmír Antonín (tel.: 542 526 315, e-mail: antonin@stred.brno.cz) * Adresa redakce: Úﬁad mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed, Dominikánská 2, 601 69 Brno * Dubnov˘ zpravodaj vyjde 2. 4. 2008 *
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Inzerce

Va‰stav s.r.o.,
StaÀkova 18, BRNO
SPOLEâNOST VA·STAV REALIZUJE NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY:

„Znovu do práce – rekvalifikace osob s nízk˘m vzdûláním
a vznik nov˘ch pracovních míst“.
„Zv˘‰ení konkurenceschopnosti spoleãnosti VA·STAV s.r.o.
prostﬁednictvím investic do lidského kapitálu“

Co o vás

vědí

vaši zákazníci?

...to, co
jim

řekneme!
Projekty jsou spolufinancovány Evropsk˘m sociálním
fondem a státním rozpoãtem âeské republiky
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www.oranzovareklama.cz
info@oranzovareklama.cz
tel./fax: 544 210 252
tel.: 774 531 591

