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městské části Brno-střed

Kontejnery na tﬁídûní odpadu - roh ulic Kﬁenová a Vlhká

Iniciativa mûstské ãásti Brno-stﬁed
v otázce shromaÏìování a sbûru odpadÛ
V ﬁíjnovém vydání Brnûnského deníku
uvedl námûstek brnûnského primátora
M.Ander, zodpovûdn˘ mimo jiné za
oblast Ïivotního prostﬁedí, Ïe na území
mûstské ãásti Brno-stﬁed je nedostateãn˘ poãet nádob na separovan˘ sbûr
odpadÛ. Posteskl si také, Ïe vÛle na‰í
mûstské ãásti ke spolupráci s mûstem
na tﬁídûní odpadÛ není velká.
VÛãi takovému sdûlení je tﬁeba se
dÛraznû ohradit. Mûstská ãást Brno-stﬁed povaÏovala vÏdy tuto oblast za
velmi dÛleÏitou a jak ze strany samosprávy, tak z úrovnû pﬁíslu‰ného odboru se snaÏila o to, aby se podmínky
pro sbûr odpadÛ na jejím území zlep‰ovaly. Pro lep‰í informovanost Vás,
obãanÛ mûstské ãásti, je vhodné uvést
konkrétní fakta k této problematice.
Koncepce nakládání s komunálními
odpady, vãetnû stanovení systému jejich
shromaÏìování, sbûru, vyuÏívání ãi odstraÀování spadá pﬁímo do pÛsobnosti mûsta,
a nikoli jeho jednotliv˘ch mûstsk˘ch ãástí.
Jednou z kategorií tûchto odpadÛ jsou
i vyuÏitelné sloÏky komunálního odpadu
Zemﬁel profesor Jiﬁí Brauner, nejstar‰í
obãan mûstské ãásti Brno-stﬁed, uznávan˘ odborník a pedagog Elektrotechnické
fakulty VUT v Brnû. DoÏil se 103 let
a do poslední chvíle projevoval zájem
o dûní kolem sebe. V panu profesorovi
ode‰el ãlovûk – „Znalec 20. století“.

dále naz˘vané téÏ jako separovan˘ odpad,
coÏ jsou zejména papír, sklo bílé a barevné a PET láhve. Mûstské ãásti do tohoto
systému zasahují zejména vytipováváním
vhodn˘ch míst na umístûní nádob na sbûr
tûchto sloÏek, protoÏe znají detailnûji jak
potﬁeby sv˘ch obãanÛ, tak i charakter jednotliv˘ch lokalit a jejich dispoziãní moÏnosti. V úvahu pﬁitom pﬁipadají jak klasické kontejnery na separovan˘ sbûr, které
jsou umístûny na ulicích, tak i nádoby
umístûné pod povrchem, které se od roku
2006 postupnû umisÈují v centru mûsta do
míst, kde by postavení bûÏn˘ch nádob
bylo problematické.
ProtoÏe se na‰e mûstská ãást k této
problematice staví aktivnû, schválila
Rada mûstské ãásti, na návrh komise
Ïivotního prostﬁedí, poãátkem listopadu loÀského roku seznam míst, vhodn˘ch k umístûní nadzemních shromaÏìovacích nádob pro separovan˘
odpad. Navrhovali jsme, a OÎP MMB
také poÏadali, o doplnûní stávajících
kontejnerÛ o nádoby na papír a PET
lahve a to v lokalitách Pellicova-Sladová, Koneãného nám., nám. 28. ﬁíjna
a ·ujanovo námûstí. K rozmístûní námi
navrÏen˘ch nádob v uveden˘ch lokalitách dochází ze strany magistrátu aÏ
v nûkolika posledních dnech, pevnû
vûﬁíme, Ïe bude dokonãeno co nejdﬁíve.
(Pokraãování na str. 2)

Dobr˘ den,
kdyÏ procházím ulicemi na‰í mûstské ãásti,
v‰imla jsem si, Ïe se rozmnoÏila místa, kde
je moÏno ukládat separovan˘ odpad.
Nejenom, Ïe jsou zde kontejnery na sklo, ale
jiÏ také na PET láhve, ãi papír. A je na nás,
abychom je správnû pouÏívali. Je dobré, Ïe
máme podzemní kontejnery (na Malinovského nám. a na Moravském námûstí), Ïe
máme na vhodn˘ch místech rozmístûny
povrchové kontejnery – ale co je to platné,
pokud je správnû neuÏíváme. Do jednotliv˘ch kontejnerÛ patﬁí v˘hradnû to, pro co je
urãen – sklo, papír, PET láhve. Cokoliv jiného, co je vhozeno, znehodnotí cel˘ obsah
a firma pln˘ kontejner neodveze. Proto se
obracím na nás na v‰echny, abychom
respektovali úãel, ke kterému jsou kontejnery urãeny a nepletli si je s popelnicemi, ãi
ekodvorem. Prosím, abychom si uvûdomili,
Ïe správnû vytﬁídûn˘ odpad je surovinou
pro dal‰í zpracování – a o to by mûlo jít
pﬁedev‰ím. Jenom malá ãást toho, co produkujeme v domácnostech je nevyuÏitelná. Ale
i to, co dodáme do sbûrn˘ch dvorÛ (ekodvory) je ve vût‰inû pﬁípadÛ moÏno vyuÏít.
VáÏení pﬁátelé, zkuste pﬁi jarním úklidu
myslet na to, co je moÏno zhodnotit, a chovat se podle toho. Mûstská ãást se postupnû
snaÏí vytvoﬁit podmínky pro separovan˘
sbûr, tak toho vyuÏijme.
Pﬁeji Vám v‰em hezk˘ den!
S pozdravem
Dagmar Hrubá

Z OBSAHU

Z kostelních vûÏí jsme si tentokrát vybrali
nejvy‰‰í vûÏ mûstského kostela zvanou
„Párátko“.
Více na stranû 4

Do hlubin malíﬁovy du‰e, svûtov˘ch záÏitkÛ a brnûnsk˘ch proÏitkÛ spoleãnû
s Janem âíÏkem.
Více na stranû 10
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Iniciativa mûstské ãásti Brno-stﬁed v otázce shromaÏìování a sbûru odpadÛ
(Dokonãení ze str. 1)
ProtoÏe situace s rozmístûním shromaÏìovacích nádob není je‰tû zdaleka ideální,
bude Rada mûstské ãásti v únoru leto‰ního
roku projednávat seznam dal‰ích míst, kde
by se tyto nádoby mûly umístit. V pﬁedkládání uveden˘ch návrhÛ tedy mûstská ãást
Brno-stﬁed hodlá pokraãovat i nadále.
Vlastní rozmístûní je v‰ak opût ve v˘sledku závislé na MMB a mûstská ãást do toho
mÛÏe zasahovat pouze omezenû.
Mâ se v‰ak snaÏí b˘t iniciativní
i v oblasti hledání vhodn˘ch míst na
umístûní podzemních shromaÏìovacích nádob. PﬁestoÏe tato podzemní
stání zaãala v centru mûsta vznikat
teprve nedávno (r. 2006 – Moravské
nám. a Obilní trh, r. 2007 – Malinovského nám.), na‰li si k nim obãané uÏ

rychle svou cestu. Tento zpÛsob sbûru
ukryt˘ pod povrchem a vhodn˘ pﬁedev‰ím pro území historického jádra, se
tedy ukázal b˘t správnou cestou. Tu
na‰e mûstská ãást podporuje jak hledáním nov˘ch míst – v záﬁí loÀského
roku, po schválení Radou, jsme se
obrátili na OÎP MMB a spoleãnost Sako
Brno, a.s., se Ïádostí o zﬁízení tﬁí
nov˘ch podzemních stanovi‰È v lokalitách Hybe‰ova-NádraÏní, PekaﬁskáStudánka a Besední-Veselá – tak si
navíc i tento cíl vytkla jako jednu ze
sv˘ch priorit pro souãasné volební
období a má snahu tomuto cíli dostát,
protoÏe nutnost a potﬁebnost separace
odpadÛ je v souãasné dobû nezpochybnitelná. Je tedy jen na orgánech mûsta,
jak k na‰im iniciativním krokÛm pﬁi-

stoupí, a kdy a kde, námi Ïádané nádoby na odpad umístí; to je totiÏ plnû
v jejich kompetenci.
Na‰e mûstská ãást tedy ze své úrovnû
ãiní v této otázce maximum toho, co
mÛÏe. Nejen, Ïe upozorÀujeme mûsto na
potﬁebu zﬁízení nov˘ch shromaÏìovacích
nádob a doporuãujeme konkrétní lokality,
ale snaÏíme se také apelovat na pﬁíslu‰né
orgány mûsta ãi spoleãnost Sako Brno, a.s.,
ve vûci zv˘‰ení dÛrazu na kvalitu a frekvenci samotného svozu. Není totiÏ moÏné
nové kontejnerové stání pro separovan˘
odpad pouze zﬁizovat. Musí se také pravidelnû udrÏovat a vyváÏet – a v tomto mají
zainteresované orgány mûsta, vãetnû
odpovûdného rezortního námûstka, co
dohánût.
Mgr. Libor ·Èástka,
místostarosta Mâ Brno-stﬁed

Doktor nonstop
Nov˘ komerãní lékaﬁsk˘ projekt po Praze také v Brnû. Nabídka se
snaÏí pomoci pacientÛm s obtíÏemi, které nevyÏadují pﬁivolání rychlé
záchranné sluÏby (ãíslo 155).
Doktor nonstop Vám pomÛÏe v následujících situacích:
Potﬁebujete lékaﬁe k sobû domÛ nebo do práce?
Zavolejte na 1231. Zde si domluvíte, kdy k Vám má ná‰ lékaﬁ pﬁijet. Lékaﬁ za Vámi pﬁijede, vy‰etﬁí Vás a poskytne základní léky. âlenové Klubu 1231 mají lékaﬁskou náv‰tûvní pohotovost v rámci ãlenského poplatku zdarma. Ostatní zaplatí 2 310,- Kã (vãetnû DPH).
V˘jezdní sluÏba je dostupná v Praze a v Brnû.
Pﬁejete si poradit se s lékaﬁem po telefonu?
Jste-li ãlenem na‰eho Klubu 1231: zavolejte na telefonní ãíslo 1231.
Nejste-li ãlenem na‰eho Klubu 1231: zavolejte na zpoplatnûnou
pohotovostní linku 900 38 22 11 (38 Kã/min.). Na‰i lékaﬁi se Vám
budou vûnovat a navrhnou optimální ﬁe‰ení.
Potﬁebujete oãkování (proti chﬁipce, Ïloutence, do zahraniãí
atd.)?
Zavolejte kdykoli na zpoplatnûnou linku 900 38 22 11 (38 Kã/min.).
Na‰i odborní lékaﬁi Vám poradí s jakoukoliv problematikou, t˘kající
se oãkování. V pﬁípadû potﬁeby Vám doporuãí, kde a jak se nechat
oãkovat.
S pomocí na‰ich partnerÛ Vám zajistíme i sestersko-peãovatelskou sluÏbu, hlídání dûtí a pomoc v domácnosti. Zavolejte na
1231. Sdûlte nám své pﬁání. Do 24 hodin Vám zajistíme u partnerské
organizace zdravotní sestru nebo osobu, která Vám odbornû pohlídá
dûti nebo seniory ãi pomÛÏe v domácnosti. Podrobné informace na:
www.doktornonstop.cz vãetnû dÛvodÛ proã volit sluÏbu Doktor
nonstop.
Upozornûní: SluÏba Doktor nonstop nenahrazuje Záchrannou
sluÏbu, v pﬁipadû ohroÏení Ïivota volejte 155!!!
Ing. Daniela Váchová
Medica Healthworld
POMOC SENIORÒM
Mûstská organizace Svazu dÛchodcÛ Brno, âR je obãanské sdruÏení poskytující sluÏby seniorÛm a obãanÛm tûlesnû postiÏen˘m.
BEZPLATNÉ FINANâNÍ PORADNY
pro tûlesnû postiÏené obãany, nositele prÛkazu ZTP a ZTP-P a pro seniory.
sjednává slevy:
- na poji‰tûní nemovitosti a domácnosti (sleva 10-20 %) - na poji‰tûní mot.vozidel (sleva 10-20 %) - na elektrickou energii (sleva pﬁi
roãním vyúãtování 4-6 %) - na benzin a naftu u vybran˘ch ãerpacích stanic (sleva 50 hal/litr) - na sluÏby vybraného mobilního
operátora (sleva 30-40 %) - na dodávku plynu (od bﬁezna 2008 - dosud v jednání). Finanãní poradna je v provozu v Brnû,
Bûhounská 17 kaÏdé úter˘ od 13-16 hod. Podrobnûj‰í informace, nebo odbornou konzultaci je moÏné sjednat pﬁedem
na tel. 545 575 257, nebo mobil 721 344 323 (pracovnice finanãní poradny), pﬁíp. na e-mailové adrese:
svaz.duchodcu.brno@seznam.cz.
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Úhrada poplatku za komunální odpad za rok 2008
OSVOBOZENÍ od poplatkové povinnosti
Osvobozeny od místního poplatku v roce 2008 jsou:
• fyzické osoby vlastnící stavbu urãenou k individuální rekreaci
v Brnû, a to od poplatku vztahujícímu se k této stavbû,
• fyzické osoby pﬁihlá‰ené k trvalému pobytu na adrese Husova 3,
Husova 5 a Dominikánská 2,
• tﬁetí a dal‰í sourozenec pod 15 let, pokud nejménû tﬁi jsou nezaopatﬁeni a Ïijí ve spoleãné domácnosti. Zákonn˘ zástupce tûchto sourozencÛ musí správci poplatku doloÏit podepsané ãestné prohlá‰ení
o nezaopatﬁenosti k 31. 05. 2008, popﬁípadû do 1 mûsíce od vzniku
skuteãnosti, která zakládá nárok na osvobození (napﬁ. narození dítûte,
pﬁistûhování se apod.). Pokud tak neuãiní, mohl by b˘t pokutován za
nesplnûní povinnosti nepenûÏité povahy.
POMùRNÉ âÁSTKY
S v˘‰í poplatkové povinnosti souvisí i zmûny trvalého pobytu; narození; úmrtí. Pokud se do Brna pﬁistûhujete, musíte do konce mûsíce
následujícího po mûsíci, ve kterém jste se pﬁihlásili, zaplatit pomûrnou
ãástku poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctinû poplatku vynásobené
poãtem mûsícÛ, odkdy trvá trval˘ pobyt. Zaokrouhlujte na koruny
nahoru. Pokud jste se z Brna odstûhovali, máte nárok na vrácení
pomûrné ãástky, která se vypoãítá obdobnû. Pﬁi narození dítûte postupují zákonní zástupci pﬁi v˘poãtu pomûrné ãástky stejnû jako v pﬁípadû pﬁistûhování se do mûsta. Pﬁi úmrtí pﬁechází poplatková povinnost
na oprávnûné dûdice. Pokud v den úmrtí vznikne pﬁeplatek, mají na
nûj nárok dûdicové. Je nutné pﬁi vyﬁizování pozÛstalosti upozornit
notáﬁe na tento pﬁeplatek, aby pozdûji nárokovaná ãástka mohla b˘t
vrácena dûdici. S usnesením o dûdicích pak lze poÏádat o vrácení pﬁeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej
bude vymáhat po dûdici.
Pﬁíklad v˘poãtu pomûrné ãástky: 29. bﬁezna 2008 se pﬁihlásím
k trvalému pobytu v Brnû. Pro v˘poãet ãástky je rozhodující stav
k poslednímu dni v mûsíci, proto 500 (roãní poplatková povinnost)
dûleno 12 (poãet mûsícÛ v roce) krát 10 (poãet mûsícÛ, ve kter˘ch
mám trval˘ pobyt v Brnû, tj. bﬁezen aÏ prosinec).
500 : 12 = 41,66 . 10 = 416,6666, tj. po zaokrouhlení 417 Kã k úhradû.
TùÎKÁ SOCIÁLNÍ SITUACE
Obãané sociálnû potﬁební, nezamûstnaní, rodiny s nezaopatﬁen˘mi
dûtmi se mohou obrátit na pﬁíslu‰n˘ sociální odbor se Ïádostí o jednorázovou dávku.
TRVAL¯ POBYT
Poplatníci, kteﬁí se nezdrÏují v místû trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku a správce danû nezohledÀuje tuto skuteãnost pﬁi
rozhodování o Ïádostech o prominutí. Je rozhodnutím kaÏdého z nás,
kde budeme mít trval˘ pobyt. Pro osoby zdrÏující se mimo Brno, aÈ jiÏ
na území âeské republiky, nebo v zahraniãí, které nechtûjí platit místní poplatek, nechÈ se obrátí na Odbor správních ãinností MMB,
Husova 5 s Ïádostí o znûnu trvalého pobytu.
NEDOPLATKY, zvy‰ování a jejich vymáhání
Pokud nezaplatíte ve lhÛtû splatnosti, nebo zaplatíte v nesprávnû niÏ‰í
v˘‰i, stáváte se dluÏníkem a Vámi vãas nezaplacené poplatky (nebo
jejich ãást) mÛÏeme zv˘‰it aÏ na trojnásobek nedoplatku. Bude-li tedy
Vá‰ nedoplatek ãinit 500 Kã, jiÏ v mûsíci ãervnu Vám mÛÏe b˘t zv˘‰en
aÏ na ãástku 1500 Kã. Pokud nezaplatíte ani na základû v˘zvy k úhradû v náhradní lhÛtû, bude s Vám zahájeno vymáhací ﬁízení, pﬁiãemÏ
náklady tohoto ﬁízení mohou dosáhnout aÏ nûkolika tisíc korun.
ODKLAD A SPLÁTKY
Od ledna do kvûtna mÛÏete hradit jakékoliv pomûrné ãástky jedním
z v˘‰e uveden˘ch zpÛsobÛ úhrad. Je dÛleÏité, abyste k 31. 05. 2008
mûli uhrazen poplatek v plné v˘‰i. Po tomto datu mÛÏe správce
poplatku zv˘‰it nedoplatek aÏ na jeho trojnásobek a dále postupovat
dle pﬁedchozího odstavce. Chcete-li ﬁe‰it dluh Ïádostí o odklad ãi
o splátky, pak vezmûte na vûdomí, Ïe s takovou Ïádostí je spojen
správní poplatek na jednoho Ïadatele a z odloÏené ãástky se Vám
poãítají úroky dle zákona o správû daní a poplatkÛ. Doporuãujeme
v kaÏdém pﬁípadû projednat pﬁedem moÏnosti odkladu ãi splátek se
zamûstnanci správce poplatku, podání Ïádosti je‰tû neznamená, Ïe
Vám bude vyhovûno.
Informace poskytl
Magistrát mûsta Brna

V˘‰e poplatku za komunální odpad za rok 2008 na jednoho
poplatníka je 500 Kã se splatností k 31. 5. 2008
Nejaktuálnûj‰í informace hledejte: www.brno.cz odkaz „Potﬁebuji vyﬁídit – Komunální odpad“. Poplatková povinnost se vztahuje jen na ty
fyzické osoby, které jsou pﬁihlá‰eny k trvalému pobytu na území
mûsta Brna. Správcem poplatku je pro v‰echny osoby hlá‰ené k trvalému pobytu v Brnû Odbor Ïivotního prostﬁedí MMB, oddûlení poplatku za komunální odpad.
Dal‰í informace získáte:
osobnû na oddûlení správy poplatku za komunální odpad Odboru
Ïivotního prostﬁedí v 9. poschodí v˘‰kové budovy A, ·umavská 33,
v úﬁedních dnech pondûlí, stﬁeda: 8.00 - 17.00 hod a pátek: 8.00 12.00 hod, telefonicky 542 174 301, 542 174 304, 542 174 305,
písemnû na adrese: Odbor Ïivotního prostﬁedí Magistrátu mûsta Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno nebo e-mailem na odpady@brno.cz
Úhrada poplatku za komunální odpad
Platit poplatek lze:
Pokladnou Bezhotovostním pﬁevodem Po‰tovní poukázkou
• Úhrada poplatku POKLADNOU
·umavská 33 - pﬁi úhradû v hotovosti na pokladnû musíte znát jméno,
pﬁíjmení, bydli‰tû a datum narození v‰ech poplatníkÛ, za které odvádíte poplatek. Pokladní hodiny:
Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ât 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00
Út 8.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Pá 8.00 - 12.00
St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Pokladny na Malinovského námûstí 3 budou otevﬁeny od bﬁezna do
kvûtna.
• Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM P¤EVODEM
Úãet správce poplatku je 156304/5400. Variabilní symbol je rodné ãíslo
poplatníka.
Konstantní symbol 1318 (v pﬁípadû, Ïe jej banka nemÛÏe pouÏít,
zadejte konst. symbol 0308).
Pokud budete platit za více osob jedním pﬁíkazem k úhradû, oznamte
nám jména, data narození a adresu tûchto poplatníkÛ. Pro tato oznámení lze pouÏít formuláﬁÛ dostupn˘ch na v‰ech kontaktních místech
Magistrátu, na úﬁadech mûstsk˘ch ãástí, nebo na: www.brno.cz.
Adresa plátce je nepovinn˘ údaj, ale pomÛÏe pﬁi dohledávání chyb
v platebních pﬁíkazech.

• Úhrada poplatku PO·TOVNÍ POUKÁZKOU (viz. obrázek)
Po‰tovní poukázky s pﬁedti‰tûn˘m ãíslem úãtu jsou spolu s formuláﬁi
oznámení spoleãného zástupce k dispozici na v‰ech kontaktních
místech v˘‰e uveden˘ch. Poukázky vyplÀujte hÛlkov˘m písmem,
ãitelnû a nezapomeÀte uvádût zejména variabilní symbol (rodné
ãíslo poplatníka). Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za
více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze
tak uãinit písemnû na adresu správce poplatku: Magistrát mûsta
Brna, Odbor Ïivotního prostﬁedí, Oddûlení správy poplatku,
Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostﬁednictvím internetu na
www.brno.cz (viz odkaz v záhlaví a vyhledat Oznámení spoleãného
zástupce - formuláﬁ k odeslání).
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Stalo se v naší městské části
Jeho dílem je severní pﬁedsíÀ, v níÏ se dnes nachází kaple
Panny Marie Bolestné. Kostelu sv. Jakuba se nevyhnul ani
poÏár (L. P. 1515), kter˘ má za následek zﬁícení provizorního
stropu a prodlouÏení rekonstrukãních prací aÏ do konce 16.
století. Gotická pﬁestavba probíhá témûﬁ 200 let. V samém závûru se buduje vûÏ, která je tﬁetí nejvy‰‰í v republice (první
v Brnû) a mûﬁí 92 metrÛ + 4 metry závûreãného oplechování
s korouhviãkou. V chrámové lodi se prolíná vrcholná a pozdní
gotika. Její rozdíly mÛÏe náv‰tûvník nejlépe pozorovat na
stropní síÈové klenbû, kde nad oltáﬁem je hust‰í a plní nosnou
funkci (vrcholná gotika), kdeÏto nad lodí kostela je jen ‰tukovou dekorací.

Kostelní vûÏe ve stﬁedu mûsta

Jak jsme tam stáli v hlouãku, hledûli na nádhernou stropní klenbu,
pan magistr Dﬁímal se nadechoval k dal‰ímu v˘kladu, ale z niãeho
nic padla otázka, „âeho by si mûl náv‰tûvník v‰imnout?“, zaãala vzájemná diskuse. Slova se chopil pan Foretník znalec zvonÛ a kostelní
prÛvodce.
„Oltáﬁ se sv˘m stylem hlásí ke stﬁedovûku, ale pochází z 19. století.
Ten pÛvodní barokní jiÏ neexistuje, dochoval se pouze nûkdej‰í
oltáﬁní obraz od Franze Antona Palka,“ ukázal prstem k dﬁevûn˘m
dveﬁím. „Tam visí, v pravé chrámové lodi od vchodu témûﬁ uprostﬁed
kostela.“ A pokraãoval ve v˘kladu: „Po poÏáru v roce 1515 nestaãily
oslavanské cisterciaãky ekonomicky na nákladnou opravu kostela,
takÏe se musely vzdát jeho patronátu. Tím pﬁe‰el kostel na císaﬁe
a ten jej vûnoval mûstu Brnu. Tak se z kostela sv. Jakuba stal mûstsk˘ kostel.“
Jedna záludná otázka: „Proã dnes vidíme u sv. Jakuba jednu
vûÏ a u sv. Petra a Pavla dvû?“ „O ﬁevnivosti mezi dvûma nejvût‰ími
kostely Brna se toho mnoho povídá a má to samozﬁejmû reáln˘
základ. I s ohledem na tuto skuteãnost rozhodl brnûnsk˘ biskup
Franti‰ek Bauer, kdyÏ vybíral vítûzn˘ projekt pﬁestavby katedrály svat˘ch Petra a Petra. Nezvolil projekt, podle kterého mûl Petrov získat
jednu vûÏ, protoÏe by se pﬁíli‰ podobal kostelu svatého Jakuba, ale
rozhodl ve prospûch dvou vûÏí, které dnes tvoﬁí dominantu Brna,“
konstatoval dûkan Slouk.
„Úsmûvná je i známá legenda o muÏíãkovi na oknû kostela
obráceného smûrem k Petrovu. Jedná se skuteãnû pouze o povûst,
zapadající do vztahÛ mezi tûmito brnûnsk˘mi kostely. Kdo se bedlivû
zadívá na hranu okenního rámu, uvidí sedût na ‰piãce oblouku pár –
muÏe a Ïenu. Malá pomsta ﬁemeslníka. To pozadí je jenom klam.“
„Nyní by bylo dÛleÏité pﬁiblíÏit historicky v˘znamnou dobu“,
pﬁipomenul historik Dﬁímal. „Podzemní prostory tohoto kostela
skr˘vají mimo jiné ostatky v˘znamného muÏe – úspû‰ného obránce
Brna z roku 1645, velitele Ludvíka Raduit de Souches, pÛvodem
zemana z francouzského La Rochelle. Úspû‰ná obrana znaãnû posílila v˘znam mûsta a zmûnila zásadnû jeho postavení na Moravû.
BrÀané Raduita de Souches nejdﬁíve nemûli pﬁíli‰ v lásce - b˘val˘
protestant, z dÛvodu pﬁípravy na bitvu se ·védy nechal vypálit celé
pﬁedmûstí Brna (Ïidovské mûsto i klá‰ter sv. Bernarda). Naopak
v˘hodou byla jeho znalost taktiky ‰védského vojska, protoÏe b˘val
jejich velitelem. Rozhodnutí jmenovat de Souchese velitelem obrány
Brna se ukázalo jako velmi prozﬁetelné. Druh˘m dÛleÏit˘m muÏem
obrany byl Georg Jakob Ogilvy, velitel pevnosti ·pilberk. Skot,
vojensk˘ profesionál o tﬁi roky star‰í neÏ de Souches, velmi prchliv˘
a hlavnû rozezlen˘, Ïe on se nestal velitelem Brna. ¤íkalo se mu
„jednoruk˘“, protoÏe pﬁi jedné z bitev pﬁi‰el o ruku. Jeho rozhodnost
pﬁi obranû pevnosti ·pilberk v˘znamnû posílila ‰ance Brna ve vítûzství nad ·védy. Oba profesionální váleãníci i pﬁes velké rozpory v˘jimeãnû spolupracovali. Po ukonãení bojÛ císaﬁ i mûsto Brno pamatovalo na své hrdiny. De Souches se stal hejtmanem – velitelem
Moravsk˘ch vojsk a Ogilvy doÏivotním velitelem ·pilberku. Kromû
vojensk˘ch poct získal de Souches majetky v Jevi‰ovicích na
Znojemsku a Ogilvymu pomohl usadit se na statku v Îele‰icích
u Brna (pochován v Rajhradû u Brna). Vyplnilo se i pﬁání de
Souchese, kter˘ chtûl b˘t pochován ve tﬁech rakvích: dﬁevûné, plechové a kamenné. Jeho ostatky spoãívají pod kostelem sv. Jakuba
opravdu v dﬁevûné rakvi v mûdûném obalu s tepáním a hrobka je

Kostel sv. Jakuba
Od konventu minoritÛ jsme se vydali zpût ulicí Jánskou na
Masarykovu. Pohlédli do otevﬁeného námûstí Svobody, kde na opaãném konci zazáﬁila bíle odûná vûÏ kostela sv. Jakuba, dﬁíve oznaãovaná jako Párátko, mírnû schovaná za domy roubící námûstí. Tam
jsem se se‰el s dûkanem Václavem Sloukem, panem ·tûpánem
Foretníkem, správcem svatojakubské fary, a Mgr. Filipem Dﬁímalem,
historikem z Diecézního muzea.
Stopy historie:
Vznik kostela sv. Jakuba historicky zapadá do dûní poãátku
13. století ( L. P. 1220), kdy zakladatelé nejdﬁíve postavili mal˘
románsk˘ kostelík a zasvûtili jej sv. Jakubu Star‰ímu (spolu
s Petrem a Janem patﬁil Jakub ke Kristov˘m oblíben˘m uãedníkÛm a doprovázel JeÏí‰e Krista do olivové zahrady – stal se
patronem ·panûlska). Patronátem kostela byl povûﬁen klá‰ter
cisterciaãek v Oslavanech, jehoÏ abaty‰e dosazovala duchovního správce kostela, a realizovala dal‰í práva i povinnosti.
Smûrem k Jezuitské ulici vznikl hﬁbitov, kter˘ se rychle roz‰iﬁoval. Vnû obvodov˘ch zdí byly na nûkolika místech zbudovány malé hﬁbitovní kaple (do dne‰ní doby se nedochovaly). V té
dobû byla zaloÏena v˘znamná farní ‰kola. Pﬁestavba románské
stavby do dne‰ní gotické podoby probíhala od konce 14. století. Z tohoto období se zachovaly jen dva vnûj‰í chrliãe na vnûj‰ím obvodu kostela. Tyto první gotické úpravy nesou znaky
parléﬁovského stylu (podle stavitele chrámu sv. Víta v Praze).
Postup prací naru‰ily husitské války a jejich obnovení se datuje aÏ od 2. poloviny 15. století. Zaklenut˘ strop kostelní lodi
bychom mohli pozorovat aÏ v 16. století. Presbytáﬁ – oltáﬁová
ãást – byla dokonãena na sklonku 15. století. Roku 1502 pﬁichází stavitel Anton Pilgram a ujímá se vedení stavby aÏ do
roku 1520, kdy odchází pracovat do Vídnû (kostel sv. ·tûpána).
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Stalo se v naší městské části
posledním – kamenn˘m obalem. Nakonec
celkem dlouhá historická vsuvka“, uzavﬁel
historik.
„Byla to jistû krvavá, ale vítûzn˘mi emocemi naplnûná doba,“ pﬁipomenul dûkan
Slouk. „V kostele je ukryta i rarita – Pythagorova vûta. Nevûﬁíte? Pojìte: Vlevo od oltáﬁe je velk˘ kamenn˘ náhrobek luterána
Kry‰tofa âerta, kter˘ byl v˘znamn˘m brnûnsk˘m kon‰elem. Pro své odli‰né vyznání
pÛvodnû nemohl b˘t pohﬁben na kostelním
hﬁbitovû, pozdûji byl do kostelní zdi zasazen
kamenn˘ erb bez popisu. NáleÏí rodu âertÛ
a Pythagorova vûta je na nûm vyobrazena na
poãest zdatného matematika Kry‰tofova
dûda Jana, kterému ze známosti navrhl erb
sám slavn˘ nûmeck˘ malíﬁ Albrecht Dürer,
a tím graficky podtrhnul jeho matematické
nadání. KdyÏ pokroãíme dál, narazíme na
v˘jimeãné pískovcové plastiky z poãátku
16. století, které vytvoﬁili neznámí umûlci.
Podobné najdeme jenom u Vídnû. Jsou
vyhotoveny v pozdnû gotickém stylu, ale
mÛÏeme na nich uÏ pozorovat promy‰len˘
koncept s renesanãními prvky, pﬁedev‰ím na
levé plastice s mal˘mi andûlíãky“.
„Pojìme ale zpût k dûní v chrámové lodi
sv. Jakuba“, obrátil ﬁeã magistr Dﬁímal.
„Obec vûﬁících mûsta Brna byla pﬁirozenû
rozdûlena. PﬁestoÏe bohosluÏebn˘m jazykem
byla v‰ude latina, u sv. Jakuba se scházelo
nûmecky mluvící obyvatelstvo, kdeÏto u sv.
Petra a Pavla byla ãastûji sly‰et ãe‰tina. Spí‰e
neÏ o národnostním rozdûlení musíme mluvit o rozdílu mateﬁského jazyka. Stﬁedovûk

neznal národnostní rozdûlení. K tomu
v Evropû do‰lo v prÛbûhu 18. století u nás
spí‰e poãátkem 19. století. Stﬁedovûk˘m
dûlítkem mezi obyvatelstvem byla pﬁíslu‰nost k rodÛm, spoleãenské vrstvû a statkÛm.“
„Je‰tû jsme nemluvili o zvonech,“ podo-

tknul p. Foretník. „Od mûsta Vídnû za úspû‰nou obranu Brna dostal kostel sv. Jakuba
zvon zasvûcen˘ sv. Marii. Radní se rozhodli,
Ïe nejvût‰í zvon Jakub poputuje o patro v˘‰
v rámci zvy‰ování Jakubské vûÏe, coÏ je raritou v uspoﬁádání zvonÛ ve zvonici. Lze sledovat i spoﬁivost radních, kteﬁí nechali rozebrat starou nosnou trámovou konstrukci
(stromy jsou ze 16. století), ãást byla pouÏita
na zpevnûní o patro v˘‰ (zvon Jakub)

a zbytek poslouÏil pro roz‰íﬁení a upevnûní
zvonu Marie. ·etrnost se promítala i na
budování zdí. Zedníci pruÏnû reagovali
a pouÏívali pﬁi stavbû kámen nebo cihly
podle toho, jak˘ materiál byl k dispozici.
Kromû zvonÛ Jakub a Marie je ve zvonici
umístûn i zvon Josef vyroben˘ v roce 1514 tj. pﬁed poÏárem. MÛÏeme se domnívat, Ïe
byl odloÏen jako nekvalitní (soudû podle
kﬁivû provedeného nápisu), a kdyÏ pﬁi poÏáru 1515 se ostatní zvony po‰kodily, pro
rychlé obnovení zvonice zavûsili tento zvon.
MoÏná stojí i za zmínku osud zvonu zvaného umíráãek (dal‰í zvon ve zvonici), kter˘
bûhem své historie pro ãasté pouÏívání opakovanû praskl. Pﬁi jeho opravách zvonaﬁi
zhotovili novou formu z prasklého zvonu,
zvon roztavili a do formy z kopie pÛvodního
zvonu zvon znovu odlili a opatﬁili ‰títkem
s datem jeho opravy. Neubráním se pﬁi té
zvonové historii vzpomenout i mimoﬁádného
pouÏití mûdûného plechu na zastﬁe‰ení kostela v 17. století, kdy rada mûsta odsouhlasila po dlouhém pﬁem˘‰lení tuhle novinku.
Dnes se pou‰tíme do rekonstrukce stﬁechy
a zji‰Èujeme, Ïe krov je je‰tû pÛvodní. Po
ovûﬁení odborníky se jedná o jedle z ti‰novského pralesa z let 1730“, vysypal informace
jakoby z rukávu pan Foretník.
„Pﬁijmûte pozvání, pﬁijìte se podívat
a zastavit se v nádherném kostele sv.
Jakuba“, konstatovali nakonec v‰ichni.
Kostel je pﬁístupn˘ dennû (dal‰í informace
získáte na faﬁe nebo na internetu - www.svatyjakubbrno.wz.cz).

Friedrich Wanniecka prÛmyslník z Brna, ãlovûk kter˘ ovlivnil moderní tváﬁ na‰eho mûsta. V jeho Ïivotû se zrcadlí historick˘ nástup textilních továren, dûlníkÛ a lidí hovoﬁících tak povûstn˘m brnûnsk˘m hantecem. Ne nadarmo se mûstu za jeho ãasÛ dostalo pﬁídomku „moravsk˘
Manchester“. V˘stava, kterou otevﬁeli 25. 1. 2008 v 18 hodin zástupci mûsta v ãele s primátorem Romanem Onderkou a MUDr. Dagmar Hrubou
zastupující mûstskou ãást Brno-stﬁed, pﬁibliÏuje Ïivot v˘znamného brnûnského podnikatele.
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Naše školy

·kola pro Ïivot v 21. století
Základní ‰kola na Kotláﬁské ulici jiÏ od loÀského roku vyuãuje podle vlastního ‰kolního
vzdûlávacího programu, kter˘ jsme nazvali
„·kola pro 21. století“. Tento vzdûlávací program je sestaven tak, aby vytváﬁel prostor, ve
kterém se rozvíjí tvoﬁivá a profesionální
práce uãitelÛ zamûﬁená na vybavení ÏákÛ
znalostmi a dovednostmi pro kvalitní
a radostn˘ Ïivot. Na‰i uãitelé vyuÏívají pﬁi
své práci moderní vyuãovací metody, rozvíjející osobnost dítûte v klidném a pﬁátelském
klimatu, zaloÏeném na spolupráci a empatii.
ÎákÛm nabízíme jiÏ od prvního roãníku roz‰íﬁenou v˘uku podle vlastního zájmu
a volby. A tak na 1. stupni mají Ïáci moÏnost
v˘bûru roz‰íﬁené v˘uky v oblasti hudební,
v˘tvarné nebo tûlesné v˘chovy a na 2. stupni roz‰íﬁení v˘uky pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ
a hudební v˘chovy. Podle nového ‰kolního
vzdûlávacího programu jsme zaﬁadili v˘uku
anglického jazyka jiÏ od první tﬁídy. Na‰í
snahou je, aby v˘uka ÏákÛ probíhala v co
nejmodernûj‰ích podmínkách, proto usilujeme o stálé zdokonalování a modernizování
vybavenosti ‰koly. ·kola má dobﬁe vybavenou poãítaãovou uãebnu, pﬁipojení na internet ve v‰ech tﬁídách a kabinetech, multimediální uãebnu s interaktivní tabulí, novou
jazykovou uãebnu, odborné uãebny a tﬁídy
pro v˘uku hudební v˘chovy a keramickou
dílnu. Chceme, aby se na‰i Ïáci rozvíjeli v‰estrannû a proto se zamûﬁujeme nejen na
jejich vûdomostní, ale i tûlesn˘ rozvoj.
K tomu vyuÏíváme dvû tûlocviãny a ve vnitrobloku hﬁi‰tû s parkem. Na‰i Ïáci se velice
úspû‰nû zapojují do ﬁady sportovních soutûÏí. Souãástí na‰eho vzdûlávacího programu
je i zamûﬁení na kulturní rÛst na‰ich ÏákÛ,
a proto do vzdûlávání zaﬁazujeme náv‰tûvy
divadel, koncertÛ, kulturních a v˘ukov˘ch
programÛ.
Zdravá ‰kola
JiÏ nûkolik let je na‰e ‰kola aktivnû zapojena do projektu „Zdravá ‰kola“. Hlavní
náplní tohoto projektu je stálá péãe o vytváﬁení zdravého prostﬁedí ‰koly, zdravé uãení,
pozitivní rozvíjení vztahÛ a v˘chova ke zdravému Ïivotnímu stylu. V rámci toho zaﬁazujeme do Ïivota ‰koly ﬁadu projektÛ, posilujících zdravé klima ‰koly, vztahy mezi Ïáky
navzájem, ale i mezi Ïáky a uãiteli. Souãasnû

Den stromu

se zamûﬁujeme na ekologii. JiÏ tradiãnû poﬁádáme „Den stromu“, kdy vedeme dûti ke
vztahu k pﬁírodû. „Den Zemû“ pﬁipomíná
ÏákÛm, Ïe peãovat musíme nejen o zdraví
své, ale i o zdraví na‰í planety. S tím souvisí
i dal‰í projekt nazvan˘ „Ekologick˘ den“,
kdy se Ïáci dovídají v‰e o tﬁídûní odpadÛ.
Také v˘chovû k zdravému Ïivotnímu stylu
na‰ich ÏákÛ vûnujeme pozornost. Nechceme,
aby trávili voln˘ ãas touláním po ulicích
nebo plan˘m sezením u televize ãi poãítaãe.
Proto na nû pÛsobíme a motivujeme jejich
zájem jin˘m smûrem.
Motivace pro voln˘ ãas
Vedle vlastní v˘chovnû - vzdûlávací práce
vypl˘vající ze ‰kolního vzdûlávacího programu nabízíme ÏákÛm moÏnosti realizace
jejich zájmÛ, zálib a rozvíjení talentu. Uãitelé
i vychovatelky ‰kolní druÏiny mají zájem na
tom, aby dûti i mimo v˘uku trávily svÛj ãas
úãelnû a bezpeãnû. A na‰i Ïáci mají opravdu
z ãeho vybírat. ·kola jim nabízí ‰irokou
‰kálu zájmov˘ch krouÏkÛ nejrÛznûj‰ích
zamûﬁení. Sportovnû zaloÏení Ïáci mohou
volit mezi sportovními nebo míãov˘mi
hrami, ãi orientaãním bûhem. Kdo má rád
hudbu, mÛÏe se uãit hrát na kytaru nebo
flétnu a nebo se zdokonalovat ve zpûvu
v pûveckém sboru. A ti nej‰ikovnûj‰í hudebníci se mohou stát ãleny na‰í ‰kolní kapely
KoÈata.Velké úspûchy sklízí na‰i taneãníci.
Své jméno si uÏ vybudoval taneãní klub
Niké, kter˘ sbírá úspûchy uÏ i na mezinárodních soutûÏích. Od loÀského roku máme na
‰kole i krouÏek country tancÛ.
V˘tvarnû orientované dûti najdou u nás
v˘tvarné a rukodûlné krouÏky. Sv˘mi v˘robky a pracemi se prezentují nûkolikrát v prÛbûhu ‰kolního roku na ‰kolních v˘stavách
nebo na mûstsk˘ch soutûÏích. Velké oblibû
se tû‰í i dramatick˘ krouÏek. Divadelními
pﬁedstaveními dûlají nûkolikrát do roka
radost nejen sv˘m spoluÏákÛm, ale i rodiãÛm a od leto‰ního roku i dûtem z okolních
mateﬁsk˘ch ‰kol. A máme je‰tû dal‰í zájmové
krouÏky, napﬁíklad jazykové nebo ‰achov˘
krouÏek.
Den svûtel
Vánoce vítáme kaÏdoroãnû dnes jiÏ stálou
tradicí – „Dnem svûtel“. V tento den se rozzáﬁí ve ‰kole vánoãní stromeãek a pﬁipomínáme si rÛzné vánoãní zvyky a tradice. ¤adu z nich si pak v odpoledních
hodinách dûti samy vyzkou‰í. Po vyuãování jsou pﬁipraveny vánoãní dílny
pro na‰e Ïáky, jejich sourozence, rodiãe i prarodiãe. Dûti ãeká peãení
vánoãního cukroví, v˘roba svícnÛ, svíãek z vãelího vosku, v˘roba ozdob na
stromeãek, vytváﬁení vánoãních dekorací a dal‰í zajímavé tvoﬁení. Vánoãní
atmosféru zavr‰í ochutnávka perníãkÛ
a spoleãné zpívání koled. LoÀské
Vánoce i „Den svûtel“ zÛstaly krásnou
vzpomínkou.
Základní ‰kola na Kotláﬁské ulici
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Prázdniny

Lipka - pracovi‰tû Lipová poﬁádá
• pro dûti od 6 do 12 let v dobû jarních prázdnin (18. - 22. 2. 2008) vÏdy
od 8 do 16 hodin P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR. Program bude naplnûn hrami,
tvoﬁivostí i vycházkami. V cenû 950 Kã
je vÏdy obûd, svaãina, materiál a pﬁípadné jízdné. Pﬁihlá‰ky pﬁijímáme do
8. 2. 2008. Dal‰í informace poskytne
Eva Nyklová na emailové adrese
eva.nyklova@lipka.cz nebo telefonním
ãísle 543 211 264.
• pro dûti od 8 do 13 let „Jarní
prázdniny s Lipkou“ v termínu: 16. –
23. 2. 2008 pobyt v Pomezí u Poliãky
(âeskomoravská vrchovina) celkem 8
dní. Cena: 1200,- Kã – v cenû je zapoãteno: ubytování, strava 5x dennû, jízdné, materiál, poji‰tûní. ZpÛsob ubytování: chalupa s elektﬁinou, vytápûním
a vodou, spaní ve spacácích na postelích, blízko do pﬁírody. Program: velká
táborová hra, v˘lety do okolí, koupání
v bazénu, stopování. Pﬁihla‰ování: Mgr.
Jiﬁí Ne‰por, mobil: 776 803 189, email:
nespor@lipka.cz
B˘t sama sebou
Centrum nadûje a pomoci poﬁádá
pro dospívající dívky od pondûlí 18. 2.
2008 do pátku 22. 2. 2008 t˘denní kurz
s názvem B˘t sama sebou. Program na
jarní prázdniny jak vy‰it˘! MÛÏete objevit samy sebe, seznámit se s nov˘mi
kamarádkami, prozkoumat oblasti Ïivota, které vás zajímají, nauãit se, jak lépe
obstát ve spoleãnosti, jak lépe vypadat,
více vûdût a lépe se cítit.
Témata jednotliv˘ch setkání: osobnost, komunikace, spoleãenská etiketa,
image, partnerské vztahy, lidská sexualita, závislosti, kosmetika, kadeﬁnictví
a zdravá v˘Ïiva.
Setkání budou probíhat kaÏd˘ den
od 9 do 13 hodin v prostorách CENAP
na Vodní ulici 13 v Brnû. Budova je
pﬁíhodnû blízko MHD nedaleko centra.
T˘denní poplatek za kurz: 500,- Kã
Pﬁihlá‰ky na tel.: 543 331 472, pí
Cikánková, www.cenap.cz

UPOZORNùNÍ:
Nárok na rodiãovsk˘ pﬁíspûvek
v dosavadní podobû k 31. 12.
2007 ze zákona zaniká. Pokud
rodiã pobírá tento pﬁíspûvek,
musí znovu od 1. 1. 2008 poÏádat. Úﬁad práce v listopadu
v‰em rodiãÛm, kteﬁí pﬁíspûvek
pobírali rozeslal dopis s pokyny jak postupovat.

Neziskové organizace

PROJEKT SIM – Stﬁediska integrace men‰in
(Rozvoj poradenství, vzdûlávání a podpÛrn˘ch sluÏeb pro Ïáky se sociálním
znev˘hodnûním)
V SIM, jakoÏto pilotním systémovém projektu M·MT a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (za podpory Evropského sociálního fondu) bylo vytvoﬁeno ‰est
Stﬁedisek integrace men‰in po celé âR (vãetnû Brna), která se zab˘vají pﬁedev‰ím
postavením ÏákÛ a studentÛ s odli‰n˘m kulturním, etnick˘m ãi sociálním zázemím ve
vzdûlávacím procesu (www.strediskasim.cz).
Cílem projektu je nalézt ta nejpalãivûj‰í místa
v ãasto problémov˘ch vztazích mezi Ïáky
a studenty, jejich rodiãi, pedagogy a ostatními zainteresovan˘mi subjekty, která se spolupodílejí na prohlubování znev˘hodnûní
dûtí a mlad˘ch lidí z tûchto skupin ve ‰kole
a spoleãnosti obecnû, zareagovat na nû
nabídkou sluÏeb v‰em zmínûn˘m stranám,
a vytvoﬁit pilotním projektem odzkou‰en˘
systémov˘ nástroj.
V t˘mu SIM Brno (Musilova 2) pÛsobí
oboroví didaktici, sociální pracovník, pedagog volného ãasu, psycholog, speciální
pedagog a kulturní antropolog. Stﬁedisko se
obecnû zamûﬁuje mimo jiné na: pedagogicko-asistenãní sluÏby (napﬁ. douãování, které
probíhá individuálnû i v men‰ích skupinkách); spolupráci hlavnû s brnûnsk˘mi M·,
Z· i S· pﬁi zji‰Èování jejich aktuálních potﬁeb
a zaji‰tûní následného poradenství; kariérové
poradenství; volnoãasové aktivity; odborné
poradenství v oblasti sociálních sluÏeb
a rÛstu kompetencí; zaji‰Èování poradenství
ãi diagnostiky ze strany externích odborníkÛ
apod. Podstatnou informací je, Ïe ve‰keré
sluÏby SIM, které jsou v souladu se zamûﬁením projektu, poskytuje Stﬁedisko zdarma.
Pro ilustraci zamûﬁení práce Stﬁediska uvádíme nûkolik konkrétních a aktuálních aktivit, které v souãasnosti probíhají, nebo
budou probíhat (pro bliÏ‰í informace se
vÏdy mÛÏete obrátit na nûkter˘ z kontaktÛ,
zveﬁejnûn˘ na webov˘ch stránkách – napﬁ.:
josef.lukas@strediskasim.cz).
➤ SIM Brno v lednu 2008 získalo akreditaci vzdûlávacího programu s názvem Semináﬁ
interkulturních dovedností pro pedagogy Z·
a S·, pracujícími s národnostními men‰inami. Sled nûkolika workshopÛ v tomto programu seznámí zájemce s problematikou
kulturní odli‰nosti, zprostﬁedkuje specifické
postupy práce s kulturnû odli‰n˘m Ïákem
a bude se také snaÏit zv˘‰it citlivost a otevﬁenost k tûmto odli‰nostem. Semináﬁe budou
vedeny ‰kolen˘mi a zku‰en˘mi lektory SIM
a budou probíhat prostﬁednictvím interaktivních didaktick˘ch postupÛ, které budou mít
uãitelé moÏnost dále vyuÏít v rámci vlastní
praxe.

➤ Aktuálnû v SIM probíhají mimov˘ukové
aktivity pro dûti ze sociálnû znev˘hodnûného prostﬁedí. âlenové t˘mu SIM napﬁ. pracují
s neorganizovan˘mi skupinami mládeÏe
z vylouãen˘ch lokalit v prostorách Dûtského
domu v Zábrdovicích na ulici Lazaretní 1 –
aktivity, které zde probíhají jsou zamûﬁeny
na v˘tvarnou a pohybovû-taneãní v˘chovu.
Dûti tak mají moÏnost pod odborn˘m vedením smysluplnû trávit svÛj voln˘ ãas. V souãasné dobû SIM Brno úzce spolupracuje
s nûkter˘mi brnûnsk˘mi základními ‰kolami
a podílí se na realizaci jejich odpolední ãinnosti. Napﬁíklad dramatická v˘chova a její

rÛzné aspekty napomáhají vytváﬁet pﬁíznivé
klima ve tﬁídách a umoÏÀují ÏákÛm realizovat se i mimo ‰kolní v˘uku.
➤ V blízké dobû SIM Brno zahajuje projekt pro II. stupeÀ Z· a S· pod názvem
„Nestaãí jen vidût“, kter˘ rozvíjí (v rámci
RVP) prÛﬁezové téma Multikulturní v˘chova
spoleãnû s klíãov˘mi kompetencemi obãansk˘mi a sociálními. Jedním z cílÛ workshopu
je pokusit se prezentovat téma takov˘m zpÛsobem, aby dûti získaly alespoÀ ãásteãn˘
vhled do problematiky men‰in Ïijících na
na‰em území. Konkrétnû jde o interaktivní
dopolední program v délce ãtyﬁ vyuãovacích
hodin pﬁímo v prostorách ‰koly, mimo jiné
za vyuÏití audiovizuálního materiálu s rozhovory a v˘povûìmi mlad˘ch lidí z nûkter˘ch
men‰in, Ïijících na území âR.
➤ Bûhem mûsíce ledna a února probíhaly
zápisy nejen do základních, ale i mateﬁsk˘ch
‰kol. âasto se stává, Ïe se objeví rodina ze
sociálnû i kulturnû odli‰ného prostﬁedí
v dobû, kdy jiÏ je po zápisech. Mnohdy
právû cizinci nemají pﬁehled o tom, jak tyto
vûci u nás probíhají a neÏ se staãí zorientovat, místa ve ‰kolkách jiÏ nejsou. Dítû pak
neumí dostateãnû ãesky a není zcela pﬁipraveno na vstup do první tﬁídy. Souãasná situace je taková, Ïe se nûkdy i ãeské dûti z kapacitních dÛvodÛ do M· nedostanou. SIM proto
novû nabízí individuální, nebo skupinovou
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práci s tûmi dûtmi (z cílové skupiny minorit),
které z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemohou M· nav‰tûvovat, ve snaze pﬁipravit je na úspû‰n˘ vstup
na Z·. Díky otevﬁenosti pedagogicko-psychologické poradny na Zachové 1 a ochotné
pomoci jejích zamûstnancÛ se jiÏ nyní podaﬁilo úspû‰nû navázat spolupráci s nûkolika
rodinami a jejich dûtmi.
➤ V˘znamnou ãinností SIM, poskytovanou
na‰im klientÛm (‰kolám) jsou tzv. tutorské
sluÏby. Tutor je student vysoké ‰koly, kter˘
ÏákÛm a studentÛm poskytuje podporu
a pomoc pﬁi zvládání nárokÛ ‰koly a odbornû je provází v prÛbûhu studia. Funguje také
jako spojovací ãlánek mezi Ïákem, ‰kolou
a rodinou. Cílem jeho práce je zlep‰ení studijních v˘sledkÛ u ÏákÛ (z minorit) se slab˘m prospûchem, nebo s komplikovan˘m
prÛbûhem studia. Nejãastûji na‰i tutoﬁi pracují s dûtmi-cizinci, kteﬁí se kvÛli jazykové
bariéﬁe nemohou úspû‰nû zapojit do vzdûlávacího procesu a potﬁebují pomoc pﬁi zvládání nárokÛ ãeské ‰koly.
➤ Stﬁedisko integrace men‰in také poﬁádá
pravidelná setkání asistentÛ pedagoga mûsta
Brna (v listopadu 2007 probûhlo jiÏ sedmé).
Na tûchto setkáních je vûnován prostor vzájemné v˘mûnû zku‰eností a získávání
nov˘ch poznatkÛ o náplni práce asistentÛ
pedagoga. SIM Brno také touto cestou dûkuje v‰em asistentÛm, kteﬁí se i ve svém volném ãase zapojují do aktivit Stﬁediska a pravidelnû se jich úãastní (uznání si zaslouÏí
pﬁedev‰ím asistenti ze Z· Kﬁenová, kteﬁí
doposud ani jedno spoleãné setkání nevynechali).
➤ Psycholog SIM (ve spolupráci s ostatními ãleny t˘mu) se aktuálnû na ‰kolách se
Ïáky ze sociálnû znev˘hodnûného prostﬁedí
a z minoritních skupin vûnuje diagnostice
‰kolních tﬁíd prostﬁednictvím sociometrickoratingového dotazníku. Pozornost psychologa je také soustﬁedûna na odbornou diagnostiku nov˘ch „klientÛ“ SIM, pﬁedev‰ím
sociálnû znev˘hodnûn˘ch dûtí s problémy
uãení, a na hledání pro nû vhodn˘ch strategií a stylÛ uãení, nebo na individuální poradenství dûtem z Dûtského domova Dagmar,
které mají v˘chovné a adaptaãní obtíÏe.
➤ SIM Brno se také zapojuje do realizace
nûkter˘ch brnûnsk˘ch akcí jako jsou napﬁíklad pﬁipravovan˘ Mezinárodní den RomÛ
(8. dubna) nebo Mezinárodní den uprchlíkÛ
(20. ãervna). Vût‰ina obdobn˘ch akcí
(a nejen jich) ãasto vzniká v úzké spolupráci
s neziskov˘m sektorem (Drom, IQ Roma
servis, SRNM, Ratolest, Nesehnutí, Charita
Brno, o.s., Petrov apod.), stejnû tak se
základními a stﬁedními ‰kolami, s Magistrátem mûsta Brna nebo s odborem pro men‰iny JMK.
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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

Restaurace McDonald's Olympia příjme zaměstnance
na plný a zkrácený úvazek i na brigádu.
Směny vhodné pro studenty
i pro matky s dětmi.
Věk od 16 let.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na
adrese: Olympia centrum, U Dálnice 777, Brno
nebo na tel. čísle: 547 216 825,724 323 688

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.

POČÍTAČOVÉ KURZY
intenzivní, individuální
KANCL. PROGRAMY:
Word, Excel, Internet
GRAFIKA:
Corel, Photoshop, PowerPoint,
tvorba www, digitální foto

Tel: 604 654 412
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Inzerce
SIMPLY CLEVER

VYUŽIJTE ČASOVĚ
OMEZENOU NABÍDKU
NOVÝCH, SKLADOVÝCH
A PŘEDVÁDĚCÍCH VOZŮ
ŠKODA U VAŠICH
PRODEJCŮ
Přijďte si například pro vůz Škoda
Fabia Ambiente, ke kterému nyní
dostanete sportovní styling kit
zdarma. Nebo si vyberte jiný vůz
Škoda s cenovou výhodou od
30 000 Kč. Nenechte si ujít tuto
skvělou nabídku, která platí do
vyprodání zásob.
Těšíme se na Vás.
Kombinovaná spotøeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

LIMITOVANÁ NABÍDKA VOZŮ ŠKODA
ZA VYNIKAJÍCÍ CENY

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

Multifokály nové generace
Je všeobecně známo, že multifokály, neboli progresivní brýle, jsou ideálním řešením pro ty z nás,
kteří jsme se dostali do tzv. presbyopického věku. Tedy po čtyřicítce, kdy často začínají první potíže
při čtení. Měkká oční čočka totiž ztrácí svou pružnost, nemůže se tolik vyklenout, což způsobuje
známý problém především při čtení – „problém krátkých rukou“.
Multifokály umožní perfektní vidění na všechny vzdálenosti, od nekonečna po čtení bez nepříjemných
skoků obrazu a nepraktického střídání několika brýlí. Další výhodou je to, že jsou k nerozeznání od
běžných, takže nikdo na nás ani podle brýlí nepozná, že nám je již po čtyřicítce.
Nejčastěji používané typy multifokálů jsou vyráběny na zakázku z polotovarů. To však neumožňuje
přesné zohlednění všech jedinečných potřeb konkrétního zákazníka. S rozvojem technologií
přicházejí renomovaní výrobci s novinkou, individuálně zhotovenými multifokály, přesně podle
8 jedinečných parametrů konkrétního zákazníka a jím vybrané konkrétní brýlové obruby. Jedině tak
mohou brýle respektovat jedinečnost zákazníka pro co nejlepší vidění.
To však klade zvýšené nároky nejen na výrobce, ale především na oční optiky, protože za přesné
změření individuálních parametrů zákazníka jsou odpovědni právě oni. Je tedy pouze na optikovi,
jestli se vybaví moderními a přesnými přístroji pro měření, nebo se spolehne nadále na dosavadní
pomůcky, které nedokáží mnohá data vůbec změřit, nebo jen velmi nepřesně.
Ty nejmodernější přístroje jsou součástí nového konceptu Relaxed Vision. Ten splňuje ty nejpřís−
nější nároky na přesnost, rychlost, snadnou obsluhu a spolehlivost. Jeho 3 základní součásti jsou
zárukou nejlepší péče o Váš zrak:
1. přesné změření zraku a plné binokulární vykorigování obou očí. Jedině tak je zajištěno, že oči
předají do mozku obraz okolního světa bez jakýchkoliv zkreslení. Tuto službu umožňuje na nej−
vyšší úrovni přístroj POLATEST, který využívá unikátní technologii pozitivní polarizace.
2. jedinečně individuální centrace brýlí. Využitím nejnovějších technologií je přístrojem RV TERMINAL
pomocí 2.500 bodů změřeno vše, co je potřeba pro dokonalé vyhotovení Vašich brýlí.
3. individuálně zhotovené multifokální čočky ZEISS.
Představte si, že můžete mít brýle, které jsou vyrobeny na míru přesně podle Vašich potřeb přiro−
zeného a uvolněného vidění. Jen takové brýle Vám zajistí maximální spokojenost. Neboť jen ten,
kdo vidí uvolněně, vidí vše.
V republice jen několik Relaxed Vision center, v Brně jen jedno. Najdete jej v Optice Mirabilis,
na ulici Dvořákova 14, tel. 542 213 195, nově doplněné o aplikační středisko kontaktních čoček.
Hýčkejte si oči u odborníků.
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Rozhovor s osobností

Jan âíÏek – malující svûtobûÏník

Za setkání s nenápadn˘m ãlovûkem s bystr˘ma oãima a Ïivotním osudem, kter˘ by naplnil napínav˘ r omán, vdûãím statutár ní
zástupkyni starosty MUDr. Dagmar Hrubé.
Bylo úter˘, s paní doktorkou jsme nav‰tívili
oslavy 90. v˘roãí zaloÏení elektroprÛmyslovky
na Kounicovû ulici a vzápûtí – po skonãení
oslav – jsme se vydali do Kavárny pod hodinami na âeské ulici na domluvenou schÛzku. Paní doktorka mne dokonce doprovodila
aÏ dovnitﬁ, osobnû pﬁedstavila panu âíÏkovi,
prohodila nûkolik spoleãensky ladûn˘ch vût
a ode‰la za prací na Radnici. V kavárnû bylo
neobvykle ru‰no, ale Ïivá atmosféra napomáhala bavit se o Ïivotû, umûní a Brnû.
Procestoval jste mnoho zemí, jak k tomu
vÛbec do‰lo?
Pan âíÏek si ti‰e povzdechl, usmál se a zadíval se na v˘stavu sv˘ch obrazÛ rozmístûn˘ch
na stûnách kavárny, která je pro nûho oázou
v rodném mûstû. „Je to tady tak trochu moje
místo. Rád se zde zastavím a zavzpomínám.
Ale k va‰í otázce: Z republiky jsem ode‰el
koncem ‰edesát˘ch let. Vysoko‰kolské studium jsem dokonãil aÏ v Johannesburgu. Mûl
jsem chuÈ cestovat a moje Ïena byla stejného
zaloÏení. Tak se stalo, Ïe jsme pracovali rÛznû
po svûtû v Uruguay, Argentinû, Guatemale,
Jihoafrické republice a Francii. V prvních tﬁech
zemích se mluví ‰panûlsky, naráÏíte na velké
sociální rozdíly, znaãnû vût‰í neÏ jsou v souãasnosti u nás. Kulturní rozvoj Latinské
Ameriky se odvíjí od prvních Kolumbov˘ch
cest. KdyÏ tato fakta srovnám s na‰ím pobytem
v Jihoafrické republice, pak Latinská Amerika
má dlouhou historii na rozdíl od nového státu
na jihu Afriky (mûsto Johannesburg bylo zaloÏeno v pﬁedminulém století). Latinská Amerika
je smûsicí národÛ, které se vmísily mezi domorodé obyvatelstvo pﬁeváÏnû z Evropy z dÛvodu vidiny snadnûj‰í obÏivy. Napﬁíklad:
V Argentinû Ïije 40 % populace, která má koﬁe-

ny v Itálii, a tamní ‰panûl‰tina pﬁebírá mnoho
italsk˘ch prvkÛ. Naopak Chile je poznamenáno dlouhodob˘m pobytem AngliãanÛ, kteﬁí
zde stavûli Ïeleznice. Zato Paraguay,
Venezuela a velká ãást Stﬁední Ameriky nese
stopy nûmeck˘ch pﬁistûhovalcÛ ãi uprchlíkÛ.
Jihoafrická republika má podobné znaky
a Francie se ﬁadí mezi multikulturní zemû.
Jak jste zvládl tolik jazykÛ?
Moje babiãka byla pÛvodem Raku‰anka,
proto nûmãina byla pﬁirozenû druh˘m rodn˘m
jazykem. Anglicky jsem se uãil a nebylo to pro
mne jednoduché. Jako nefonetická ﬁeã, kladla
vût‰í pﬁekáÏky pﬁi studiu. Snadnûj‰í studium
pﬁinesla fonetická ‰panûl‰tina. NejtûÏ‰í v‰ak
bylo zvládnout francouz‰tinu. Pro mne i pro
mou Ïenu bylo v˘borné, Ïe znalost a zdokonalení v ﬁeãi pﬁicházelo cestou pﬁirozené komunikace s lidmi trvale Ïijícími v zemi. Jazyk pak
lépe v hlavû ulpí.
Existuje spoleãné vodítko mezi v‰emi
zemûmi, kter˘mi jste pro‰el?
Spojovacích ãlánkÛ bylo nûkolik - moje toulavá du‰e, dále specializace v oboru v˘stavby
vápenek a cementáren, a nakonec mÛj vztah
k architektuﬁe.
UvaÏuji, architektura Vás podnítila
k malování?
Ano, je to tak. K malování jsem tíhnul jiÏ od
mládí. Nav‰tûvoval jsem rÛzné krouÏky. Pﬁi
studiu na architektuﬁe v Johannesburgu se
malování stalo Ïivotním plnokrevníkem. KdyÏ
se zde v kavárnû rozhlíÏím, myslím, Ïe jsou
zde díla, která jsou je‰tû na vy‰‰ím stupni neÏ
ta, která pﬁi‰la na svût pﬁi mém pÛsobení
v Jihoafrické republice. Po malíﬁské stránce
jsem samouk. Hlub‰ímu studiu malíﬁsk˘ch
technik a zpÛsobÛ vyjádﬁení pocitÛ a vjemÛ
poslouÏila PaﬁíÏ.
Jaká je tedy Va‰e technika malování a co
Va‰e obrazy vyjadﬁují?
Maluji tzv. kombinovanou technikou – anglicky mixed media. Prakticky to znamená, Ïe
pouÏívám barevn˘ch tu‰í, které naná‰ím
pﬁímo, nebo míchám mezi sebou na plátno.
Pro zjemnûní ostr˘ch barevn˘ch odstínÛ a pﬁechodÛ stírám tato místa kouskem látky. Mé
obrazy zachycují pﬁedev‰ím mûsta a domy architekturu. Jsem povoláním inÏen˘r-architekt
a tím je poznamenána i malíﬁská tvorba. Mám
v du‰i i ve sv˘ch pﬁedstavách spoustu míst,
kter˘mi jsem pro‰el, ona ve mnû zanechala
stopy, které jen pﬁená‰ím na plátno.
Kompozice, ta je uvnitﬁ ve mnû, o té nikterak
nepﬁem˘‰lím a ani nepochybuji. Obrazy plnû
sice neodpovídají pﬁedlohám, ale v pozorovateli vzbudí podobn˘, nebo stejn˘ pocit, jako
jsem mûl já, pﬁípadnû si pozdûji vzpomenou
na celek ãi detail, kter˘ mÛj obraz obsahoval.
To je ta linka, kterou pﬁedávám dál.
Chápu to správnû, Ïe v‰e, co kolem
vidím, jsou díla vytvoﬁená u nás a v Brnû?
Ano, v rozpûtí zhruba posledních dvou let.
Na co rád vzpomínáte, co zde na obrazech není?
Bez rozmy‰lení – na Buenos Aires. Na
malou rybáﬁskou ãtvrÈ, která byla nádhernû
barevná, i kdyÏ byl Ïivot v ní náramnû tûÏk˘.
Domky (chatrãe) nesly barevné nátûry z kotví-
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cích lodí. VyuÏitím zbytkÛ barev rybáﬁi natírali
dﬁevûné domy, coÏ pÛsobilo nûkdy aÏ grotesknû, protoÏe tam, kde barva do‰la, následovala
druhá bez jakéhokoliv zakonãení a systému.
Máte vzpomínku i z Brna, která se takto
rychle vybaví?
Na „·anghaj“ ﬁíkalo se v Husovicích Divi‰ovû
ãtvrti. Dnes by se zmínûné místo popsalo jako
ekonomická v˘stavba (domek nalepen˘ na
domku). âtvrÈ se ‰armem i nepﬁehlédnuteln˘mi lidmi a osudy. To je v‰ak minulost nûkolika
desítek let.
Jaké je Brno po letech stráven˘ch v cizinû? Co by si Ïádalo zmûnu?
Geograficky si Brno dobﬁe pamatuji. Jsem
rád, Ïe jsem se sem vrátil. KdyÏ porovnávám
mûsta a lidi, které jsem potkal, konstatuji, Ïe se
Brno i lidé v nûm posunuli k lep‰ímu. Mûsto
Brno má obrovskou v˘hodu – nevykazuje
negativní vlastnosti metropole – tj. syndrom
neﬁiditelného celku. Je pﬁíjemné a lidé jsou
vstﬁícní a srdeãní. Îivot zde neutíká tak rychle
jako tﬁeba v PaﬁíÏi, Lond˘nû nebo Praze.
VaÏme si toho a pûstujme si tento mûstsk˘ rozmûr, i kdyÏ vznikají nové domy, administrativní centra a mûsto se pﬁirozenû rozpíná.
Vnímám zprávy, které kritizují nedostatek zelenû. Mám zku‰enosti z Evropy i Ameriky, kde
existují mûsta prakticky bez zelenû a za stromy
ãi na procházku do lesa se jezdí autem i nûkolik desítek kilometrÛ.To je tﬁeba také vûdût. Co
mnû v‰ak do úplnû pozitivního obrazu Brna
chybí – kaÏd˘ z nás by mûl myslet a hlavnû
dodrÏovat veﬁejn˘ poﬁádek sám za sebe, pak
úklid ulic a parkÛ by urãitû dostaãoval podle
dne‰ních mûﬁítek i vynaloÏeného úsilí. Jeìte
do nûkter˘ch velkomûst a uÏijete si smogu,
hluku i v˘razné neãistoty.
Dûkujeme za kladné hodnocení. Tû‰í
nás. Jaké máte osobní plány do budoucna?
Teì jiÏ bohuÏel na závûr…
Nyní se jiÏ mohu plnû vûnovat malování. Mé
ambice míﬁí k vût‰ím rozmûrÛm obrazÛ.
Z dne‰ního rozhovoru si odná‰ím jeden
poznatek, Ïe zkusím více sledovat své pocity
a pouÏité barvy a budu si permanentnû ovûﬁovat, jak se moje pocity dostávají k lidem, kteﬁí
si je prohlédnou.

Neziskové organizace

Skauti získali v LDN âerven˘ kopec klubovnu
Brnûn‰tí skauti z 91. stﬁediska Junáka
slavnostnû otevﬁeli klubovnu v areálu
Léãebny dlouhodobû nemocn˘ch (LDN)
na âerveném kopci. Kromû vlastních sportovních a volnoãasov˘ch aktivit budou pﬁipravovat programy pro pacienty léãebny,
která je deta‰ovan˘m pracovi‰tûm Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí. Lékaﬁi na âerveném kopci peãují kaÏdodennû o 73 z celkem 520 pacientÛ NMB.
„MoÏnost péãe o pacienty byla jedním
z dÛvodÛ, proã jsme nabídku prostor
v LDN pﬁijali. Skauti mají ve svém poslání
mimo jiné sluÏbu spoleãnosti a bliÏním.
A zde se nám otevírá ‰iroké pole moÏností,“ uvedl instruktor oddílu Václav Procházka. „Zatím jsme vyuÏili na‰í mikulá‰ské besídky, abychom mal˘mi dáreãky
podûlili z rukou Mikulá‰e a andûla zdej‰í
pacienty, dále pﬁed Vánocemi jsme sem
pﬁinesli Betlémské svûtlo, které na‰i skauti
pﬁivezli z Vídnû,“ popsal. Minulé pondûlí
skauti z „Jednadevadesátky“ pacientÛm
zakoledovali „My tﬁi králové jdeme
k vám…“, protoÏe se ten den úãastnili
Tﬁíkrálové sbírky âeské katolické Charity.
Obdobné akce chtûjí opakovat kaÏd˘
rok. „Jsou snad pﬁínosem nejen pro pacienty, ale urãitû i pro na‰e skauty. Co
vymyslíme pro období mimo vánoãní

dobu, to se je‰tû uvidí. Chceme spolupracovat i s dívãím oddílem z na‰eho skautského stﬁediska, dûvãata jsou obãas více
vynalézavá,“ usmívá se Procházka.
Skauti starou budovu v památkovém
areálu b˘valé infekãní kliniky na âerveném kopci z roku 1888 postupnû oÏivují.
Podaﬁilo se jim opravit vodovod, kanalizaci, omítli nûkteré nejvíce po‰kozené vnitﬁní omítky, provizornû vybudovali na pﬁístupové cestû schodi‰tû. „TakÏe v souãasné dobû jiÏ máme k dispozici dvû klubovny, chodbu a WC. Postupnû chceme upravit na klubovnu je‰tû dal‰í místnost, rovnûÏ nás ãeká ãasem oprava vstupního
schodi‰tû. V okolí chceme také vybudovat
hﬁi‰tû, abychom si mohli bûhem schÛzky
i trochu zaskotaãit,“ shrnuje Procházka.
Své aktivity skauti reportují na webu
91.skaut1stredisko.cz.
Nemocnice aktivity skautÛ velmi vítá.
„Pacienti na âerveném kopci byli zatím
bohuÏel trochu mimo dûní programÛ pro
na‰e pacienty. Zatím aspoÀ takto se daﬁí
tento dluh napravit,“ uvedl mluvãí NMB
Pavel Gejdo‰. Mimochodem b˘valí skauti
a svûtlu‰ky jsou i mezi samotn˘mi pacienty.
Mgr. Pavel Gejdo‰, tiskov˘ mluvãí
Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí Brno

Ratolest Brno pomáhá

Klára své kamarády najde o pár let pozdûji
v blízké hernû. V ‰estnácti bude mít první dítû
s jedním ze sv˘ch „kamarádÛ“. Ani nebude
vûdût, se kter˘m. Skonãí se ãtyﬁmi dûtmi, které
bude hlídat ten nejstar‰í, aby se sv˘m druhem mohla nadávat na Ïivot v non-stopu
vedle hospody, kam chodí její rodiãe.

Ekologický institut Veronika

Akce
1. CO2 Vy na to?
British council a Nadace Partnerství
vyhlásili soutûÏ pro mladé jednotlivce
i malé t˘my (do 35 let) s názvem „CO2 Vy
na to?“
Úkol zní: Navrhnûte opatﬁení, které sníÏí
mnoÏství emisí CO2 ve Va‰í firmû, kanceláﬁi, ‰kole, ãi ve Va‰em domovû. AÏ do
29. února mÛÏete podle propozic na
http://www.emiseco2.cz/ posílat své
námûty.
2. www.brownfieldy.cz
Pﬁilákat nové investice do opu‰tûn˘ch
prÛmyslov˘ch areálÛ – takov˘ je cíl vytváﬁené Národní strategie regenerace brownfieldÛ, jejichÏ souãástí je Národní databáze
brownfieldÛ, kterou od zaãátku roku
spou‰tí na adrese www.brownfieldy.cz
agentura CzechInvest. Seznam obsahuje
podrobné údaje i s fotodokumentací
o vybran˘ch lokalitách a bude se postupnû roz‰iﬁovat a aktualizovat.
3. Ekologická poradna: Klíã k urãování obojÏivelníkÛ a plazÛ
V duchu hesla „Poznej a chraÀ“ je vhodné nauãit se rozpoznat druhy, které chceme chránit. Jednak proto, abychom mohli
stanovit zpÛsob ochrany, kter˘ se druh od
druhu li‰í. K tomu v˘bornû dopomÛÏe

nové vydání klíãe Mojmíra Vla‰ína ilustrované kresbami Jana Dungla. Publikace je
dostupná v e-obchodû http://www.veronica.cz/?id=111&i=368
4. Jak se do Brna volá - 4. - 24. února
Pokraãování v˘stavy nov˘ch fotografii
brnûnsk˘ch ﬁek, zelenû, brownfields, zahrádek a dopravy od autoru Josefa Ptáãka
a Richarda Suchého ve Slévárnû VaÀkovka.
V˘stava je pﬁístupná kaÏd˘ pracovní den
od 9 do 17 h.
Ekologick˘ institut Veronica
Pánská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 750,
e-mail: veronica@veronica.cz
web: www.veronica.cz
Poradna otevﬁena: Po-ât: 9-18, Pá: 9-14

Tﬁídûní odpadÛ
v mûstû Brnû
Kolem tﬁídûní odpadÛ v mûstû Brnû stále
kolují nejasnosti. V ulicích bûÏnû najdete
kontejnery na papír (modré), na barevné
a bílé sklo (zelené a bílé) a na PET lahve
(Ïluté). Do kontejnerÛ na PET lahve patﬁí
skuteãnû jen známé plastové láhve od nápojÛ. Ostatní plast, napﬁ. kelímky od jogurtÛ,
igelitové ta‰ky ãi lahve od ‰ampónÛ, se
v Brnû netﬁídí, protoÏe Brno zatím nemá
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dotﬁíìovací linku ani následného odbûratele.
Tyto plasty, kromû PVC a polystyrenu, kter˘
patﬁí do sbûrn˘ch surovin, tedy patﬁí do
smûsného odpadu. Na jiÏ nepouÏívané obleãení ãi jin˘ textil jsou v ulicích taktéÏ kontejnery, nebo ho mÛÏete pﬁedat Charitû, která
koncem kaÏdého mûsíce provádí sbûr na 5.
nástupi‰ti vlakového nádraÏí. Rozpisy termínÛ a podrobnosti najdete na www.charitabrno.cz. Ostatní odpad do popelnic nepatﬁí
a je nutné ho odvést do sbûrn˘ch stﬁedisek.
Patﬁí sem nebezpeãn˘ odpad (zbytky barev,
ﬁedidel, laky na vlasy apod.), objemn˘ odpad (nábytek, koberce apod.), stavební
materiál (suÈ apod.), elektrozaﬁízení, podléhající bezplatnému zpûtnému odbûru, elektroodpad (neúplné elektrospotﬁebiãe) a kovy.
Zvlá‰È je vhodné tﬁídit na v˘robu nároãn˘
hliník, kter˘ lze donést do na‰í Ekologické
poradny Veronica. Seznam sbûrn˘ch stﬁedisek najdete na internetov˘ch stránkách
www.sako.cz, nebo si mÛÏete zavolat na
jejich zelenou telefonní linku 800 139 139.
Mûsto Brno provozuje internetovou stránku
www.brno.cz/tridime, kde lze v digitální
mapû po zadání ulice nalézt pro Vás nejbliÏ‰í
kontejnery na tﬁídûn˘ odpad. S dotazy a pﬁipomínkami se mÛÏete obracet na na‰i
Ekologickou poradnu Veronica, Panská 9 –
tel. 542 422 750, veronica@veronica.cz,
www.veronica.cz.

Kulturní příloha
2007) 66 dní = 2378, tzn. 36 dennû
Hana Laudátová,
oddûlení vnûj‰í komunikace
tel.: +420 532 169 174,
gsm: +420 724 516 672
e-mail: tisk@moravska-galerie.cz

Moravské zemské muzeum
Brnûnské kulturní centrum uvádí pozoruhodnou v˘stavu „Ostﬁ e sledovan˘
Hrabal“, kterou pﬁipravilo Národní muzeum fotografie v Jindﬁichovû Hradci, v˘jimeãn˘ soubor fotografií Bohumila Hrabala
(brnûnského rodáka), jehoÏ kurátorkou je
Hana Hamplova, která spisovatele osobnû
znala a opakovanû fotografovala. Autory
dal‰ích fotografií jsou jak renomovaní fotografové (Taras Ku‰ãynskyj, Václav
Chochola, Michal TÛma,…), tak i anonymové, jejichÏ identitu se nepodaﬁilo zjistit.
V˘stava potrvá do 29. 2. 2008 na Staré
radnici, Radnická 10.

NÁV·TùVNOST V MORAVSKÉ
GALERII V ROCE 2007
V absolutních ãíslech je poﬁadí v˘stav MG
podle náv‰tûvnosti následující:
1. Jakub Schikaneder (12. 4. – 15. 7.
2007) 71 dní – náv‰tûvnost 6 905 os. (tzn.
97 dennû) + 11 000 osob bûhem Brnûnské
muzejní noci = 17 905, tzn. 252 dennû
2. Slovensk˘ m˘tus. Obraz Slovenska
v umûní 20. století (19. 4. – 5. 8. 2007) 81
dní – náv‰tûvnost 3417 os. (tj 42 dennû) +
7650 osob bûhem Brnûnské muzejní noci
= 11 067, tzn. 137 dennû
3. Josef Sudek neznám˘ (14. 12. 2006 –
25. 3. 2007) 76 dní = 8710, tzn. 115 dennû
4. Umûní restaurovat umûní (30. 11. 2006
– 18. 3. 2007) 79 dní = 8251, tzn. 103
dennû
5. Andy Warhol – Slovenská lekce (24.
5. – 19. 8. 2007) 64 dní = 6863, tzn. 107
dennû
6. Rudolf Kremliãka 1886–1932 (2. 8. –
4. 11. 2007) 69 dní – celková náv‰tûvnost
5123 os.– dennû asi 74 os. + 1100 os. jednorázov˘ vstup Noc v galerii = 6223, tzn.
90 dennû
7. Václav Jirásek: Industria
(16. 11. 2006 – 25. 3. 2007) 96
dní = 4412, tzn. 46 dennû
8. Milo‰ Spurn˘ (16. 8. – 18. 11.
2007) 69 dní – celková náv‰tûvnost 2811 os. – dennû asi 41 os.
+ 950 jednorázov˘ vstup Noc
v galerii = 3761, tzn. 54 dennû
9. Japonská soudobá keramika (6. 9. – 4. 11. 2007) 44 dní –
celková náv‰tûvnost 2795 os. –
dennû asi 64 os. + 810 os. jednorázov˘ vstup Noc v galerii =
3605, tzn. 82 dennû
10. Eva Kmentová (8. 2. – 6. 5.

Hala Dietrichsteinského paláce, Zeln˘ trh
8, Brno. V˘stava potrvá do 26. dubna 2008
Otevﬁeno od úter˘ do soboty vÏdy od 9
do 17 hodin.
V˘stava
Mouchy v kresbách
Franti‰ka Gregora
Mouchy
spolu
s jejich dal‰ími
dvoukﬁídl˘mi pﬁíbuzn˘mi jsou druhovû nejpoãetnûj‰í
skupinou hmyzu
na na‰em území.
V âeské republice
byl zatím potvrzen
v˘skyt témûﬁ osmi
tisíc druhÛ, coÏ navíc jistû není ãíslo
koneãné. Pro pﬁírodovûdce totiÏ dvoukﬁídl˘ hmyz stále pﬁedstavuje zajímavou skupinu, v níÏ není nouze o pﬁekvapivé objevy,
vãetnû popisÛ nov˘ch druhÛ pro vûdu
pﬁímo z na‰eho okolí.
S dvoukﬁídl˘mi se mÛÏeme setkat prakticky ve v‰ech Ïivotních prostﬁedích, na
sou‰i i ve vodû. Nûkteré druhy vûrnû provázejí ãlovûka a jeho domácnosti, vût‰ina
se ale vyskytuje ve volné pﬁírodû, kde se
v˘znamnû podílí na procesech rozkladu
odumﬁel˘ch rostlin a ÏivoãichÛ i regulaci
pﬁemnoÏeného hmyzu. V kolobûhu pﬁírody tak mají nezastupitelnou roli.
Dvoukﬁídlí jsou zpravidla drobn˘ch rozmûrÛ a navíc ãile pohybliví. Málokdo si
tak v‰imne, nakolik jsou mouchy tvarovû
a barevnû rozmanité. V˘stava tﬁiceti pûti
originálních barevn˘ch kreseb pﬁedního
entomologa a mezinárodnû uznávaného
vûdeckého ilustrátora Dr. Ing. Franti‰ka
Gregora je tak v˘bornou pﬁíleÏitostí si
mouchy prohlédnout v klidu a z blízka.
Mgr. Igor Malenovsk˘
Entomologické odd. MZM
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❯❯ Krátce
V¯STAVA FOTOGRAFIÍ Michala Pi‰kuly VRAKY
RUDÉHO MO¤E Stálá akvarijní v˘stava,
Radnická 6, Brno Pondûlí aÏ pátek 9.30 - 17.30
hod sobota, nedûle 9.30 - 16.00 hod.
8. Zoobál zoologické zahrady 29. 2. 2008, 19.00
hod. restaurace Bohéma, Rooseveltova ulice.
Pﬁedprodej vstupenek: Zoologická zahrada
mûsta Brna U Zoologické zahrady 46, 635 00
Brno tel. 546 43 23 61, Ing. Jiﬁina Kubínová,
e-mail: kubinova@zoobrno.cz
Modelov˘ svût na Josefské 7. Zde najdete zábavu nejen pro své dûti – vláãky, autodráha, noãní
provoz s hvûzdami od úter˘ do pátku 10.00 –
19.00 hod., sobota a nedûle 9.30 – 18.00 hod.
GALERIE KATAKOMBY, Centrum experimentálního divadla / Zeln˘ trh 9 / Brno /
tel.: 542 123 428 galerie@ced-brno.cz /
www.katakomby.czweb.org Lubomír Petera —
PELMEL (obrazy a objekty), 7. 2. – 29. 2. 2008.
•••
CIGÁN sa nû prevelice lúbí…plakáty ze sbírek Muzea romské kultury. VERNISÁÎ 14. 2.
2008 v 16:30 V˘stava plakátÛ. V˘stava potrvá
do 13. 5. 2008.
NEVIDITELNÍ fotografie Libora Houdka
VERNISÁÎ 14. 2. 2008 v 16:30. Soubor ãtyﬁiceti
ãernobíl˘ch fotografií z romsk˘ch osad a ghett
z âeské a Slovenské republiky, Ukrajiny
a pﬁedmûstí Saint Denis (Francie). V˘stava potrvá do 31.5. 2008.
P¤ÍBùH ROMÒ Stálá expozice (etapa 1939 aÏ
2005) na historické ose prezentuje hmotnou
i duchovní kulturu RomÛ.
DAL·Í AKCE PRO VE¤EJNOST:
âarovné oãi
V roce 2008 bude pﬁedná‰kov˘ cyklus Kdo
jsou Romové? Náv‰tûvníci se mohou tû‰it na
sedm filmÛ – v mûsících únoru – kvûtnu a ﬁíjnu
– prosinci.
19. 2. 2008 v 18:30: âAROVNÉ OâI, 1923, hrají:
Franti‰ek Havel, Theodor Pi‰tûk, Jan W.
Speerger, Mary Jansová. „Tragická láska statkáﬁova syna ke krásné cikánce“
Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, 602 00
Brno, www.rommuz.cz. Otevírací doba: út–pá
10–18, poslední vstup 17.15. MHD: tramvaj 2, 4,
9, zastávka Tkalcovská www.rommuz.cz
•••
V¯STAVA SUKULENTÒ
se koná v Brnû-Bystrci, v Zahradním centru
âtyﬁlístek, (vedle OBI) tramvajemi 1, 3 a 11
do zastávky Kamenolom, v okolí lze snadno
parkovati, tﬁeba i autobusem. Otevﬁeno bude:
od 14. do 30. 3. 2008, dennû od 10 do 18 hod.
Sukulenty jsou nenároãné a krásnû bizarní
kytiãky z polopou‰tí. V˘bornû se jim proto daﬁí
i v na‰ich such˘ch bytech. Dal‰í v˘hodou sukulentÛ je jejich barevnost a bizarnost tvarÛ.
Kromû toho vás nevystûhují z bytu, neb jsou to
kytiãky drobné a skromné.
Galerii sukulentÛ najdete na www.sukulent.cz.
Jaroslav Honc

Kulturní příloha

Brnûnská oslava Mezinárodního dne prÛvodcÛ ❯❯ Sport

Brnûnské kulturní centrum ve spolupráci
s Asociací prÛvodcÛ âR bude k oslavû
Mezinárodního dne prÛvodcÛ v nedûli 24.
února organizovat speciální prohlídky
mûsta Brna.
Na tento den bude pﬁipraveno nûkolik
specifick˘ch okruhÛ prohlídek po brnûnsk˘ch památkách:
Dûtsk˘ okruh (mapuje stﬁed mûsta –
Stará radnice, Nová radnice, katedrála Sv.
Petra a Pavla, Zeln˘ trh, Kapucínsk˘ klá‰ter, nám. Svobody, kostel sv. Jakub)
Okruh v centru mûsta (mj. i zpﬁístupnûní bûÏnû nepﬁístupn˘ch objektÛ – Nová
radnice, kostel sv. Tomá‰e, âerven˘ kostel, Opatství na Starém Brnû)
Velk˘ okruh (pû‰ky i MHD – Husovice,
Îidenice, Zábrdovice – zpﬁístupnûní místních kostelÛ)
Bezbariérov˘ okruh (nádvoﬁí Staré
radnice, Meãová, Starobrnûnská, Petrov,

KO¤ENY VÚDÚ
V˘stava ze sbírek Národního muzea –
Náprstkova muzea asijsk˘ch, africk˘ch
a americk˘ch kultur a Moravského zemského muzea
Místo konání: Muzeum mûsta Brna,
Mûnínská brána, Mûnínská 7
âas prohlídky: otevﬁeno dennû kromû
pondûlí od 10 do 18 hodin.
Trvání v˘stavy: do 29. 6. 2008
Kurátoﬁi v˘stavy: PhDr. Dana Cejnková,
Mgr. Zuzana Holubová
V˘stava Koﬁeny VÚDÚ zavede náv‰tûvníka nejen k africk˘m poãátkÛm kultu
VÚDÚ, ale seznámí jej s cel˘m pﬁíbûhem
tohoto náboÏenství. Svou pouÈ zaãne
v Africe, kde se setká s náboÏenstvím
JorubÛ, FonÛ a KongÛ, pak pﬁepluje
Atlantsk˘ oceán a pﬁistane na ostrovû
Hispaniola (Dominikánská republika,
Haiti), kam se africké náboÏenství roz‰íﬁilo
vlivem obchodu s otroky.
Základem VÚDÚ je pﬁivolávání bohÛ
a duchÛ, kteﬁí pak prostﬁednictvím knûze

Denisovy sady, Zeln˘ trh, Masarykova,
nám Svobody – za úãasti asistentÛ).
Na kaÏd˘ okruh bude v prodeji 50 vstupenek, které budou k dostání od 11. 2.
2008 na poboãkách TIC v Radnické 8
a NádraÏní 8. Zbylé vstupenky se budou
prodávat v den konání akce na nádvoﬁí
Staré radnice vÏdy pÛl hodiny pﬁed zaãátkem prohlídek – dopoledne v 10.30 hod,
odpoledne ve 12 a 14 hodin. Cena za
vstupenku bude 20 Kã. Dûti do 15 let
a lidé se ZTP zdarma.
Slavnostní zaãátek oslavy bude 24. února v 10.30 na nádvoﬁí Staré radnice.
Více informací o celé akci bude k dispozici od 11. 2. 2008 na www.ticbrno.cz, telefonicky na: 542 211 090, nebo 542 221 450
a také osobnû na poboãkách TICmB.
Brnûnské kulturní centrum, Radnická 4,
658 78 Brno,
www.kultura-brno.cz

vyjeví vyznavaãÛm jejich budoucnost, vû‰tbu i rady k léãbû nemocí. Komunikace
s bohy se dûje pomocí rituálních obﬁadÛ,
které mohou trvat i nûkolik dní a vyÏadují
ãasto krvavou zvíﬁecí obûÈ. Vyznavaãi vúdú
v‰ak znají i jednodu‰‰í zpÛsoby, jak si
naklonit nadpﬁirozené síly a zajistit tak lep‰í
úrodu, zastra‰it zlodûje, ãi získat srdce milované osoby. Návod k získání pﬁíznû duchÛ,
kteﬁí vám pomohou splnit va‰e tajná pﬁání
a vyﬁe‰it problémy, najdete na v˘stavû
a hned mÛÏete vyzkou‰et jeho úãinnost.
V˘stava Koﬁeny VÚDÚ nepátrá pouze
po poãátcích tohoto – pro Evropany stále
je‰tû trochu tajemného kultu – ale chce jej
pﬁiblíÏit jako ucelenou formu víry, která je
dnes souãástí Ïivotního stylu nûkolika
milionÛ lidí. Na v˘stavû proto najdete
nejen po staletí pouÏívané dﬁevûné masky
a feti‰e, ale i vûrnou rekonstrukci oltáﬁe
z dne‰ního Haiti a ukázky souãasného
haitského malíﬁství se zﬁeteln˘mi vlivy
kultu VÚDÚ.
Lektorské programy: Petr Ivanov,
tel. 542 214 946
Muzeum mûsta Brna, www.spilberk.cz

Sport

VALOSUN BRNùNSKÁ LAËKA 2008 S NOV¯M IMAGE
12. února 2008
13. roãník VALOSUN Brnûnské laÈky
2008, probûhne v úter˘ 12. února s mnoha
zmûnami na které se pﬁíznivci dobré atletiky mohou tû‰it. Nejlep‰í skokani svûta se
poprvé v historii Brnûnské laÈky pﬁedstaví
v nové hale na Vodové ul. v Královû Poli,
kde kapacita haly je 3 000 divákÛ, a po tﬁíleté odmlce se opût pﬁedstaví i Ïeny. Na
závûr celého závodu probûhne hodinov˘
koncert populární skupiny NO-NAME ze
Slovenska, která zcela jistû pﬁiláká do haly

mnoho pﬁíznivcÛ. Mezi prvními, kteﬁí potvrdili svoji úãast na 13. roãníku VALOSUN
Brnûnské laÈky 2008 byli na‰i nejlep‰í v˘‰kaﬁi svûta v ãele s drÏitelem rekordu
Brnûnské laÈky a pát˘m z MS v Ósace
Tomá‰em JankÛ, kterého doprovodí po
del‰í odmlce brnûnskému publiku devát˘
z MS v Osace Jaroslav Bába, a celou trojici
doplní tradiãní úãastník a odchovanec
brnûnské atletiky Svatoslav Ton. V této
chvíli probíhají jednání se zahraniãními
manaÏery o startech nejlep‰ích v˘‰kaﬁÛ
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BR≈ùNSKÁ LAËKA VALOSUN 2008 dne
12.02.2008 v Brnû v nové hale na Vodové
od 17,15 hodin Vstupenky koupíte: TICKETSTREAM, CK âEDOK a FIRO TOUR,
knihkupectví KANZELSBERGER, BKC
Bûhounská www.ticketstream.cz, tel.224
263 049,
cena jen 180Kã!!!
PLAVÁNÍ PRO TùHOTNÉ Centrum
nadûje a pomoci nabízí kurz plavání pro
tûhotné. K plavání a cviãení vyuÏíváme
bazén se slanou vodou, která pÛsobí pﬁíznivû na pokoÏku a jiné orgány obdobnû
jako voda moﬁská. Hodina je rozdûlena na
cviãení ve vodû a plavání.
K pﬁihlá‰ení je nutné potvrzení lékaﬁe –
gynekologa o tom, Ïe tûhotná Ïena mÛÏe
plavání absolvovat. Staãí vyjádﬁení v tûhotenské prÛkazce. V˘‰e poplatku: 500 Kã za
4 lekce. objednávky: tel.: 543 331 470,
CENAP, Vodní 13, 602 00 Brno
NA Z· K¤ENOVÁ 21
probíhá od ledna 2008 kaÏdé pondûlí od
16-17 hod. jóga od 17-18 hod. tai-ãi
ÎVS VESNA PO¤ÁDÁ v tûlocviãnû
Vesny (Údolní ul.) kaÏd˘ pátek od 9.15 –
10.00 hod cviãení v tûhotenství kaÏd˘
pátek od 10.15 – 11.00 hod cviãení pro
maminky s dûtmi od 3 mûsícÛ do 1 roku
vûku dítûte info: kanceláﬁ ÎVS Vesna,
Údolní 10, dennû od 16.00-18.00 hod., tel:
733 506 684
MEZINÁRODNÍ ZÁVODY ve vodním
záchranném sportu GRAN PRIX MORAVIE
2008 poﬁádá MS VZS ââK Brno – mûsto
ve dnech 1. - 2. bﬁezna 2008 v plaveckém
bazénu v Brnû - Lesné. Zaãátek sobotního
programu v 8.15 hodin, nedûlního 9.00
hodin.
Závodí junioﬁi do osmnácti let z âR,
Polska, Nûmecka, Rakouska, Slovenska,
Maìarska a Norska. Více informací na
www.vzs-brno.cz
svûta, kdyÏ je jiÏ potvrzen start stﬁíbrného
z halového MS Andreje Tûre‰ina z Ruska
a dal‰ího finalisty z MS v Ósace Michala
Bienika z Polska. V kategorii Ïen probíhají
jednání a zatím ze svûtové ‰piãky nejsou
potvrzeny Ïádné starty, ale jednání jsou na
dobré cestû, aby do Brna zavítaly finalistky
z MS v Ósace.
Pﬁípravy na 13. roãník VALOSUN Brnûnské laÈky 2008 jsou v plné proudu a rozhodnû se diváci mohou tû‰it na tradiãnû skvûlou
sportovní podívanou, kterou zpestﬁí vystoupení populární skupiny NO-NAME.
VALOSUN BRNùNSKOU LAËKU 2008
mÛÏete sledovat v pﬁímém pﬁenosu na
www.yotiva.tv

Volný čas
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KVS „U Tří kohoutů“
ÚNOR
úter˘ 5. února v 19.30 hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
Setkání zaãínajících i pokroãilej‰ích literátÛ
Autorské ãtení: Marie Veselá
stﬁeda 6. února v 19.30 hod.
STAROSTOVI MUÎI
Hard / heavy rock
ãtvrtek 7. února v 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou
tváﬁí
úter˘ 12. února v 19.30 hod.
P¤ÍSTAV
Folk-trampová kapela
stﬁeda 13. února v 19.30 hod.
HUKL
Folková kapela
ãtvrtek 14. února v 19.30 hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiãní sdruÏení vícehlasého zpûvu
stﬁeda 20. února v 19.30 hod.
MOCCA SOUL BAND
Zd. BlaÏka
Bíl˘ soul a rhythm & blues

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

ÚNOR 2008

úter˘ 26. února v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad
Jiﬁího âERNÉHO:
RADÒZA
stﬁeda 27. února v 19.30 hod.
BAOBAB
Cimbálová muzika tradiãnû
i netradiãnû

sobota 2. února, 15.30 hod.
Rumcajs

pátek 15. února, 10.15 hod.
Ha‰teﬁica

pondûlí 4. února,
8.30 a 10.15 hod.
O králi Rastislavovi
a ãarovné Marii

sobota 16. února, 15.30 hod.
Ha‰teﬁica

úter˘ 5. února, 8.30 a 10.15 hod.
S koníãkem pﬁes
hory a doly

ãtvrtek 28. února v 19.30 hod.
BACKSIGHT
Mladá blues-soulová kapela

stﬁeda 6. února, 8.30 a 10.15 hod.
S koníãkem pﬁes
hory a doly

ZMùNA PROGRAMU
VYHRAZENA!

ãtvrtek 7. února, 9.00 hod.
Ostrov pokladÛ
ãtvrtek 7. února, 19.00 hod.
Ostrov pokladÛ – abonentní
skupina D

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

pátek 8. února, 8.30 a 10.15 hod.
Ostrov pokladÛ

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

sobota 9. února, 15.30 hod.
Pohádky krále Jeãmínka
úter˘ 12. února, 9.30 hod.
Mary‰a
stﬁeda 13. února, 9.30 hod.
Mary‰a

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

ãtvrtek 14. února, 9.30 hod.
Mauglí
ãtvrtek 14. února, 19.00 hod.
Mauglí – abonentní skupina B

sobota 23. února, 16.30 hod.
Romeo a Julie aneb Mûsto
hﬁíchu - PREMIÉRA
pondûlí 25. února, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb Mûsto
hﬁíchu
úter˘ 26. února, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb Mûsto
hﬁíchu
stﬁeda 27. února,
10.15 a 14.15 hod.
Lovci mamutÛ
ãtvrtek 28. února, 10.15 hod.
Lovci mamutÛ
ãtvrtek 28. února, 19.00 hod.
Romeo a Julie aneb Mûsto
hﬁíchu – abonentní skupina C
pátek 29. února, 9.30 hod.
Romeo a Julie aneb Mûsto
hﬁíchu
Zmûna programu vyhrazena!
Kontakt:
Divadlo Polárka,
Tuãkova 34, Brno,
tel.: 541 247 274, 603 559 481,
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www. divadlopolarka. cz

Premiéra v Polárce!
William Shakespeare, Hana Mikolá‰ková:
Romeo a Julie aneb Mûsto hﬁíchu
Veleznámá Shakespearova tragédie o ryzí lásce, které rodiãe nepﬁejí. Taneãní
férie vám pﬁedstaví klasické dílo dramatické literatury v novém hávu.
Vá‰eÀ, kterou ani jed neotráví, ani víko hrobky nezadusí. V hﬁí‰ném
mûstû Verona se uÏ léta roztáãí kruh nelítostné vendety. Kdo se neuch˘lil k silnému gangu, nepﬁeÏije. Tady si gangy vyznaãují svá území. Chudé
rodiny se choulí pod mosty. Bohaté rodiny si opékají tuãné berany.
A královna noci Mab spﬁádá své sítû snÛ, ve kter˘ch uÏ uvázlo nejedno
mladé srdce… Láska pr˘ v tomto svûtû nemá co pohledávat. Láska nic
nehledá. Láska tragicky vzplane! Nevinn˘ kvût bude za‰lapán v krvavém
bahnû velkomûsta!
Úprava textu a reÏie: Hana Mikolá‰ková. Choreografie: David Strnad
Hudba: Petr Hromádka. Scéna a kost˘my: Zuzana Pﬁidalová
Premiéra: 23. 2. 2008
Pﬁedstavení je urãeno ÏákÛm druhého stupnû základních ‰kol,
stﬁedních a vysok˘ch ‰kol, pro diváky stﬁedního i pokroãilého
vûku.
Zpravodaj mûstské ãásti Brno-stﬁed, roãník XVII, ãíslo 2, 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 27. 2. 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 * Bﬁeznov˘ zpravodaj vyjde 6. 3. 2008 *
V˘roba, distribuce a správa inzerce: Samab Brno Group, a.s., Valchaﬁská 6, Brno * Oficiální webové stránky radnice Brno-stﬁed: www.stred.brno.cz * Registrováno MK âR E 12188
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Inzerce

Opel Corsa
s klimatizací zdarma!

Navíc speciální bonus pro skladová vozidla.
Sedíš si tak v pohodiăce na terásce, popíjíš svoje oblíbené choca-mocha frappacappucino a najednou
TÝJO! Co se to tam zalesklo? To je pĳece naše nová Corsa. To je ale fáro! Aerodynamika, jen to
sviští. A k tomu natáăecí svĕtlomety a nosiă na bike v zadním nárazníku. A sakra, kafe na košili.
To víš, nová Corsa tĕ dostane. No tak, C’MON!
Corsa získala pĕt hvĕzdiăek v testech Euro NCAP za ochranu dospĕlých ălenĽ posádky. Platí pĳi výbavĕ se šesti airbagy.
Spotĳeba 4,5–7,9 l/100 km. Emise CO2: 119–189 g/km. Zobrazení modelu je pouze ilustrativní.

Corsa získala pĕt hvĕzdiăek
v testech Euro NCAP za ochranu
dospĕlých ălenĽ posádky.

BS auto Brno, a. s., autorizovaný dealer Opel,

Veslaĳská 2, Jundrov, 637 00 Brno, tel.: 541 221 515, www.bsauto.cz
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