leden
2008

městské části Brno-střed

Od ledna se zmûnila sídla
lékaﬁsk˘ch pohotovostí v Brnû
S platností od 1. ledna 2008 a v pﬁípadû zubního o‰etﬁení od 14. ledna 2008 do‰lo ke zmûnû
sídel lékaﬁské sluÏby první pomoci.
Pohotovost je obãanÛm k dispozici v pracovní dny v dobû od 17.00 hod. do 7.00 hod.,
o víkendech a o svátcích funguje nepﬁetrÏit˘ provoz.

POHOTOVOST PRO DùTI:
Dûtská nemocnice
âernopolní 9
Brno-âerná Pole
tel.: 532 234 935
MHD: tramvaje ã. 3, 5, 11,
zastávka Dûtská nemocnice

POHOTOVOST PRO DOSPùLÉ:
Úrazová nemocnice
Ponávka 6
Brno-Zábrdovice
tel.: 545 538 538
MHD: tramvaje ã. 2, 4, 9, zastávka Körnerova,
autobus ã. 67, zastávka Koli‰tû

ZUBNÍ POHOTOVOST:
Stomatologické centrum K 11
Karáskovo námûstí 11
Brno-Îidenice
tel.: 548 424 242
MHD: tramvaj ã. 13, zastávka
Buzkova,
autobus ã. 58, zastávka Jílkova

Dobr˘ den,
v‰echno krásné míjí, a tak i vánoãní svátky jsou jiÏ minulostí a pﬁed námi je cel˘
dal‰í rok. Rok, kter˘ je pro nás zatím velkou neznámou. Ale záleÏí pﬁedev‰ím na
nás na v‰ech, jak˘ bude. Vracíme se zpût
k v‰ednímu Ïivotu, naplnûnému v‰edními
událostmi. Ale i ty v‰ední události mohou
b˘t krásné. Pﬁeji Vám, váÏení spoluobãané-aby tûch krásn˘ch a radostn˘ch bylo
co nejvíce. Radujme se z kaÏdé maliãkosti, neãekejme na nûjakou mimoﬁádnou
událost, ta nemusí pﬁijít. Ale kolem nás je
mnoho dÛvodÛ k radosti a ‰tûstí.
Pﬁijímat na zaãátku roku nûjaká pﬁedsevzetí vût‰inou nevede ke k˘Ïenému
v˘sledku. A tak bych si pﬁála, aby kaÏd˘
z nás jenom více chtûl na‰í mûstskou
ãást stále krásnûj‰í, aby kaÏd˘ pﬁispûl
sv˘m dílem - vÏdyÈ kaÏdá maliãkost mÛÏe
b˘t zaãátkem velké vûci.
Za nás slibuji, Ïe budeme pokraãovat
v zapoãatém díle, uji‰Èuji Vás, Ïe chceme
pro na‰í mûstskou ãást jenom to nejlep‰í.
Je‰tû jednou Vám v‰em pﬁeji úspû‰n˘
rok 2008 a drÏme si palce, aÈ si na jeho
konci mÛÏeme ﬁíci: „Byl to dobr˘ rok!“
Se srdeãn˘m pozdravem
Dagmar Hrubá

Z OBSAHU

LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOST
Lékárenská pohotovostní sluÏba
funguje nepﬁetrÏitû na dvou
místech v centru Brna.
Lékárna Koli‰tû
Koli‰tû 47, Brno
tel.: 545 424 811

Kostelní vûÏe nás tentokrát pﬁilákaly na dal‰í
místo v Brnû do Konventu minoritÛ
Více na stranû 4

Lékárna KobliÏná
KobliÏná 7, Brno
tel.: 542 216 388
542 212 110
Jako kaÏdoroãnû v tento ãas informujeme
o zápisech do mateﬁsk˘ch ‰kol
Více od strany 10
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ných finančním auditem a doporučila řediteli Základní školy Brno,
Úvoz 55, příspěvkové organizace zkvalitnění práce při vedení účetnictví této příspěvkové organizace.

34. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané ve středu 28.11.2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení, která byla mediálně prezentována)

36. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané ve středu 19. 12. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení, která byla mediálně prezentována)

Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) schválila smlouvu
o pořádání akce „Vánoce na Moravském náměstí 2007“.
RMČ BS revokovala usnesení 133.100. ze dne 07.11.2007 - vzala na
vědomí a schválila smlouvu o dílo na akci „Hvězdová - hřiště na kopanou“ za celkovou cenu 200.000,- Kč vč. DPH.
RMČ BS projednala žádost MŠ Brno, Biskupská 7 a MŠ Úvoz 57,
příspěvkové organizace o výjimku z nejvyššího možného počtu dětí na
25 dětí ve třídě od 01.01.2008 - žádostem vyhověla.
Usnesením 134.95. projednala urbanistickou studii „Výškové zónování v Městské památkové rezervaci (dále jen MPR) a jejím ochranném pásmu“ s připomínkami a upozorněním na nutnost odstupu výškové zástavby od hranice MPR v prostoru pod Petrovem.
RMČ BS odsouhlasila pronájem mobilní ledové plochy třetímu subjektu na sezónu 2007/2008 Sportovního a rekreačního areálu Kraví
hora, příspěvková organizace.
Usnesením 134.100. odsouhlasila žádost na investiční dotaci
z rozpočtu města Brna na rok 2008 ve výši 10 mil. Kč na zajištění
financování nezbytných výdajů na rekonstrukci objektu ZŠ Brno,
nám. Míru 3.
RMČ BS posoudila záměr změny územního plánu na ul. Žižkova
a doporučila požádat OÚPR MMB, Kounicova 67, Brno o pořízení
aktualizace ÚPZ Kraví hora.
Usnesením 134.102. schválila záměr změny Územního plánu města
Brna (ÚPmB) - Římské nám.
RMČ BS souhlasila s podáním žádosti Kulturního a vzdělávacího
střediska „U Tří kohoutů“, příspěvková organizaces na finanční podporu z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na pořízení
„Zvukového a světelného zařízení na vybavení dětského Divadla
Polárka“ a odsouhlasila předložený projekt.

Usnesením 136.54. RMČ BS schválila pronájem nebytových prostor
v ZŠ Antonínská, ZŠ Bakalovo nábř., ZŠ Horní, ZŠ Hroznová a ZŠ
a MŠ Kotlářská za účelem umístění automatů na výdej mléčných
výrobků.
Dále schválila podání žádosti o financování projektu „ZŠ Horní –
zateplení budovy“ z fondů EU v rámci operačního programu Životní
prostředí a žádosti o financování projektu „ZŠ a MŠ Husova – dětské
hřiště ve dvoře budovy Rašínova 3“ z fondů EU v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Jihovýchod.
Školskou tématikou se zabývala i v usnesení 136.61., kdy RMČ
BS vzala na vědomí termín a dobu vydávání přihlášek v MŠ ve
dnech 22. – 23.01.2008 a potvrdila termín odevzdání (podání)
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2008/2009 ve dnech 05. – 06.02.2008. (Místem odevzdávání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání budou jednotlivé mateřské školy).
RMČ BS projednala a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DOS, production, spol. s r.o., na projekt a realizaci veřejného
skateparku ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora, příspěvková organizace.
Usnesení 136.70. schválila složení „Povodňová a havarijní komise
MČ Brno-střed“.
7. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného v pondělí 17. 12. 2007 od 14.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
(výběr z usnesení, která byla mediálně prezentována)

35. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané ve středu 5. 12. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení, která byla mediálně prezentována)

Starosta pan Mgr. Michal Bortel na základě výzvy klubu zastupitelů
ODS rezignoval na svou funkci starosty městské části Brno-střed.
Podle zákona o obcích pověřila statutární zástupkyně starosty MUDr.
Hrubá místostarostu pana Mgr. Šťástku, aby se ujal řízení zasedání
ZMČ BS. Pan Mgr. Šťástka funkci přijal a vedl jednání.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu Kontrolního a Finančního výboru. Současně byl předložen návrh rozpočtu na rok 2008, který ZMČ
BS schválilo.
ZMČ BS se zabývalo navrhovanou směnou pozemků v katastru
Veveří mezi fy FRAMA a městem Brnem - směnu odsouhlasilo
s doplňující podmínkou. Neodsouhlasilo záměr změny Územního
plánu města Brna (dále jen ÚPmB) při ulici Vinohrady. S výhradou
(zásobování) odsouhlasilo změnu ÚPmB na Římském náměstí.
ZMČ BS vzalo na vědomí zprávy týkající se provozu a ekonomiky
tržiště na Zelném trhu včetně ankety mezi občany s jejich pohledem na
současnou a budoucí podobu trhu včetně předložených návrhů na řešení budoucího fungování trhu.

RMČ BS vzala na vědomí analýzu fungování tržiště Zelný trh, zpracovanou odborem obchodu.
Usnesením 135.49 RMČ BS schválila 14. etapu pronájmu půdních
prostor schváleným vybraným žadatelům, případně jejich příslušným
náhradníkům vyjma bytového domu Grohova 8 a Hybešova 57.
RMČ BS schválila podání žádosti o financování projektu
„Automatický parkovací dům na ulici Kopečná“ z fondů EU v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod příslušným
orgánům statutárního města Brna.
Usnesením 135.75. schválila RMČ BS znění rozhodčí doložky
a potvrdila její postupné zapracování do všech smluv a dodatků uzavíraných všemi odbory ÚMČ Brno-střed kromě smluv o nájmu bytu,
které uzavírá bytový odbor ÚMČ Brno-střed.
RMČ BS odsouhlasila podání žádosti na financování projektu „ZŠ
Úvoz 55 – sportovní hřiště“ z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod příslušným orgánům statutárního
města Brna;
Usnesením 135.100. odsouhlasila smlouvu o dílo ve věci veřejně
prospěšných prací se společností AVE CZ, odpadové hospodářství,
s.r.o. Usnesením 135.103. vzala na vědomí informace, týkající se probíhajících kontrol Vánočních trhů na náměstí Svobody.
RMČ BS uložila řediteli ZŠ Úvoz 55 odstranění nedostatků zjiště-

OZNÁMENÍ REZIGNACE STAROSTY
VáÏení obãané,
dne 17. prosince 2007 na 7. zasedání Zastupitelstva mûstské
ãásti Brno-stﬁed rezignoval Mgr. Michal Bortel na funkci starosty
mûstské ãásti Brno-stﬁed a jeho kompetence tak ze zákona pﬁe‰ly
na statutární zástupkyni starosty MUDr. Dagmar Hrubou. Chod
Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed stejnû jako v˘kon samosprávy na
území mûstské ãásti Brno-stﬁed nejsou touto událostí dotãeny.
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DRUH¯ ROâNÍK
SENIOR-AKADEMIE V BRNù

DaÀové zmûny od 1. 1. 2008
DaÀ z nemovitostí:
ZdaÀovacím obdobím 2007 skonãilo osvobození od danû ze staveb
podle ustanovení §9 odst. 1 písm. h) a i) zákona ã. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon o dani
z nemovitostí“), tj. u obytn˘ch domÛ vrácen˘ch v restituci fyzick˘m osobám a u obytn˘ch domÛ ve vlastnictví fyzick˘ch osob, postaven˘ch do
roku 1948, které mají více neÏ polovinu nájemních bytÛ, nebo které byly
nejménû 15 let obsazeny téÏ jin˘mi uÏivateli neÏ vlastníkem ãi osobami
jemu blízk˘mi.
Dnem 31. 12. 2007 tak do‰lo k uplynutí stanovené lhÛty osvobození,
a pokud u poplatníka nedo‰lo k jin˘m zmûnám skuteãností rozhodn˘ch
pro stanovení danû, které by zakládaly povinnost podat daÀové pﬁiznání, poplatník není povinen podat daÀové pﬁiznání ani dílãí daÀové pﬁiznání, ani není povinen ukonãení osvobození oznámit správci danû. Na
zdaÀovací období roku 2008 bude v takovém pﬁípadû daÀ vymûﬁena
správcem danû ve v˘‰i poslední známé daÀové povinnosti, zv˘‰ené
o ãástku ukonãeného osvobození.
V˘‰e daÀové povinnosti bude poplatníkovi danû z pﬁedmûtn˘ch nemovitostí sdûlena platebním v˘mûrem nebo hromadn˘m pﬁedpisn˘m seznamem.
UpozorÀujeme v‰ak, Ïe jestliÏe poplatník mûl u tûchto staveb uplatnûno je‰tû osvobození z jiného dÛvodu a jedná se o tzv. soubûh osvobození, je tﬁeba, aby podal alespoÀ dílãí daÀové pﬁiznání, aby mu mohla b˘t
stanovena daÀová povinnost ve správné v˘‰i.
Dále bychom chtûli upozornit na povinnost podat pﬁiznání k dani
z nemovitostí na bytové jednotky, jednotky garáÏe, garáÏového stání
a nebytové jednotky, které pﬁe‰ly do osobního vlastnictví v roce 2007
a nebo v‰echny, kteﬁí vlastní tyto nemovitosti a je‰tû tak neuãinili.
Termín podání daÀového pﬁiznání je do 31.1.2008!
DaÀ dûdická, darovací a z pﬁevodu nemovitostí:
Od 1.1.2008 nab˘vá úãinnosti zákon ã. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veﬁejn˘ch rozpoãtÛ.
Tímto zákonem dochází ke zmûnû mimo jiného u:
1. Zdanûní bezúplatného nabytí vûcného bﬁemene nebo jiného plnûní
obdobného vûcnému bﬁemeni pﬁi bezúplatném pﬁevodu nemovitosti
z dosavadní danû z pﬁevodu nemovitostí na zdanûní daní darovací.
2. Roz‰íﬁení osvobození od danû dûdické pﬁi nabytí majetku dûdûním
i na poplatníky zaﬁazené do II. skupiny osob pro úãely v˘poãtu danû
dûdické (§19 odst.1 a 2 zákona ã. 357/1992 Sb., v platném znûní).
3. Zavedení osvobození od danû darovací u bezúplatn˘ch nabytí
majetku osobami zaﬁazen˘mi do I. A II. Skupiny (§19 odst. 3 a 4 zákona
ã. 357/1192 Sb., v platném znûní).
Zaﬁazení osob pro úãely v˘poãtu danû dûdické a danû darovací je
upraveno v §11 zákona ã. 357/1992 Sb., v platném znûní.
Pro posouzení osvobození od danû dûdické je rozhodující datum
úmrtí zÛstavitele. Pro posouzení osvobození od danû darovací je rozhodující bezúplatné nabytí majetku na základû právního úkonu.
Pokud dojde k úmrtí zÛstavitele nebo k bezúplatnému nabytí majetku
na základû právního úkonu pﬁed nabytím úãinnosti zákona ã. 261/2007
Sb., tj. pﬁed 1.1.2008, osvobození se neuplatní.
JUDr. Miroslava Kapounová vedoucí referátu I
oddûlení majetkov˘ch daní a ostatních agend
Finanãní úﬁad Brno I
telefon: 545 561 444,
e-mail: miroslava.kapounova@br1.br.ds.mfcr.cz

Jako vÏdy na zaãátku nového roku, tak i letos jsou pﬁíslu‰n˘mi úﬁady
vyhodnocovány loÀské statistiky, srovnávající hodnoty t˘kající se
poãtu krádeÏí, podvodÛ, násiln˘ch trestn˘ch ãinÛ a jin˘ch oblastí
nezákonné ãinnosti. Dáme-li si tyto údaje do souvislosti s demografick˘m v˘vojem v âR, vychází nám jiÏ ﬁadu let v˘sledek, Ïe je potﬁeba se stále více vûnovat preventivním projektÛm, zamûﬁen˘m na bezpeãí seniorÛ.
ZpÛsobÛ, jak kriminalitû pﬁedcházet, je mnoho, a moÏnosti jsou
ohraniãené, jako témûﬁ u kaÏdé ãinnosti, pﬁedev‰ím finanãními limity
a hlavnû nápaditostí tvÛrcÛ jednotliv˘ch projektÛ. Stejnû tak je v‰ak –
bohuÏel – bohatá i vynalézavost nepoctivcÛ a násilníkÛ, parazitujících na spoleãnosti. TakÏe, co s tím? Mûstská policie Brno nabízí
v rámci situaãní prevence napﬁíklad montáÏ bezpeãnostních ﬁetízkÛ
na vstupní dveﬁe do bytu, nebo pﬁipojení na centrum tísÀového signálu, a také ‰iroké informaãní sluÏby, aÈ uÏ v rámci poradenské ãinnosti v Preventivnû informaãní místnosti na Zelném trhu ã.13, nebo
prostﬁednictvím vzdûlávání v Senior-akademii.
Senior-akademie umoÏÀuje posluchaãÛm pﬁipravit se tak, aby nejrÛznûj‰ím podvodníkÛm, vykutálencÛm a násilníkÛm nedávali
mnoho pﬁíleÏitostí k jejich pokusÛm získat prostﬁedky nelegální cestou a v ideálním pﬁípadû se jakémukoli konfliktu úplnû vyhnuli.
Odborní lektoﬁi se ve svém v˘kladu zamûﬁují pﬁedev‰ím na rozpoznání pﬁípadného nebezpeãí a moÏnosti, jak taková nebezpeãí
eliminovat, nebo se jim zcela vyhnout. Probírané okruhy jsou
proto peãlivû zvoleny podle aktuálních problémÛ souãasnosti
a obsahují: Prevenci násiln˘ch útokÛ, domácího násilí a majetkov˘ch trestn˘ch ãinÛ, dále zabezpeãení majetku, základy psychologie – viktimologie, problematiku sekt a spolkÛ, návykov˘ch látek,
závislost dûtí, základní vûdomosti t˘kající se pﬁestupkÛ, pﬁehled
z ãinnosti Mûstské policie Brno, souãasné preventivní projekty
a dopravní v˘chovu.
Druh˘ roãník pﬁinesl sv˘m posluchaãÛm také nûkolik novinek. Za
prvé posluchaãÛm pomohla pﬁi studiu novû vydaná skripta, která pﬁi
zahájení obdrÏeli. Za druhé je ãekalo – stejnû jako v loÀském roce –
nûkolik exkurzí. Byl to stﬁeleck˘ v˘cvik, prohlídka Mûstského operaãního stﬁediska a v˘cvik sluÏebních psÛ. Cílem tûchto akcí je
nahlédnout do bûÏné ãinnosti stráÏníkÛ a lépe tak poznat a pochopit
jejich nároãné povolání. Dále mûli zájemci moÏnost v˘bûru z nûkolika doplÀujících kurzÛ: Stejnû jako v prvním roãníku to byla velmi
Ïádaná sebeobrana, a dále leto‰ní novinky: první pomoc a prevence
internetové kriminality. Zájem o úãast byl mimoﬁádn˘, takﬁka na hranici lidsk˘ch i technick˘ch moÏností. Dal‰í pﬁíjemnou informací pro
posluchaãe laãné dal‰ího vzdûlávání je prÛbûÏné roz‰iﬁování tzv.
Knihovny bezpeãí. V té mají moÏnost zapÛjãit si na dobu jednoho
mûsíce literaturu prakticky ze v‰ech probíran˘ch oblastí. V leto‰ním
roãníku zde pﬁibylo více jak 50 titulÛ, takÏe je dnes k dispozici celkem pﬁes 100 odborn˘ch publikací.
Po ‰esti mûsících vytrvalého vstﬁebávání informací bude druh˘ roãník Senior-akademie zakonãen slavnostním vyﬁazením dne 31. 3.
2008. Pﬁi tomto ceremoniálu obdrÏí slavnostnû naladûné dámy
a pánové z rukou primátora mûsta Brna Osvûdãení o absolvování,
a pro odbor prevence MP Brno se stanou neformálními partnery –
Asistenty prevence kriminality. Následná aktivita a iniciativa absolventÛ bude závislá v˘hradnû na nich samotn˘ch. JiÏ nyní je v‰ak
moÏno pozorovat na velké ãásti z nich nad‰ení pro dal‰í dobrovolnou ãinnost, která jistû bude vítan˘m pﬁínosem pro dal‰í projekty,
jako jsou napﬁíklad StráÏci pﬁechodÛ, Zóny vzájemné pomoci a dal‰í.
Popﬁejme tedy v‰em seniorÛm, kteﬁí nechtûli pouze pasivnû sedût
u televizní obrazovky, ale mûli i ve vy‰‰ím vûku zájem o aktivní
zapojení do veﬁejného Ïivota, hodnû ‰tûstí a pûkn˘ch záÏitkÛ, které
jim tyto aktivity pﬁinesou.
Dal‰í informace k preventivním projektÛm MP Brno je moÏno získat na webov˘ch stránkách: http://www.mpb.cz/mestska-policie/prevence.
Odbor prevence
Mûstská policie Brno
prevence@mpb.cz

V návaznosti na úãinnost zákona ã. 261/2007 Sb., o stabilizaci veﬁejn˘ch rozpoãtÛ, dochází k 1. lednu 2008 ke zru‰ení dávky sociální péãe, zv˘‰ené
Ïivotní náklady poskytované podle §42 vyhlá‰ky Ministerstva práce a sociálních vûcí âR ã. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpeãení a zákon o pÛsobnosti orgánÛ âR v sociálním zabezpeãení, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Ing. Marie Kudlová
ﬁeditelka odboru sociální politiky MPSV ‚âR
Komentáﬁ k zákonu:
Ru‰í se opakovan˘ pﬁíspûvek na zv˘‰ené náklady související s pouÏíváním
kompenzaãních pomÛcek – francouzské hole, baterie do naslouchadla, epitézy, kyslíkové koncentrátory, kolostomické pomÛcky, dále pﬁíspûvek úplnû
nebo prakticky nevidom˘m obãanÛm. Poslední v˘plata pﬁíspûvku náleÏí za
prosinec 2007.
Mgr. Eva Maláãová
vedoucí sociálního odboru
Úﬁad mûstské ãást Brno-stﬁed
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Kostelní vûÏe ve stﬁedu mûsta

diem. Stﬁedovûk˘ mor se klá‰teru nevyhnul. Pomohli opût BrÀané,
kteﬁí klá‰teru pﬁáli, a svûdãí o tom i dochované nástûnné malby v kﬁíÏové chodbû, datované k roku 1504 nebo 1508.
Za stavovského povstání v letech 1619–1620 byl pro katolické bohosluÏby ve mûstû ponechán pouze minoritsk˘ klá‰terní kostel sv. JanÛ
a kostel dominikánÛ, do ostatních kostelÛ byli uvedeni luteráni. Roku
1639 ode‰li z klá‰tera ital‰tí minorité. Klá‰ter utrpûl za ‰védsk˘ch válek.
Podle údajÛ místní kroniky do‰lo poãátkem 60. –70 let 17. století k renovaci kﬁíÏové chodby a ke sníÏení gotické vûÏe. V následujících letech se
v‰ak klá‰ter ocitl pravdûpodobnû ve ‰patném postavení, neboÈ prodal
ãást pozemkÛ na severov˘chodní stranû klá‰tera mûstu a na stranû
v˘chodní mû‰ÈanÛm.
Roku 1733 dokonãil Moﬁic Grimm barokizaci celého objektu, pﬁi níÏ
vznikly stavební skvosty Loreta a Svaté schody. Rozkvût konventu vyvrcholil v polovinû 18. století a klá‰ter nezru‰il ani Josef II. v rámci sv˘ch
reforem. Roku 1784 do‰lo k pﬁemûnû klá‰terního chrámu na farní kostel,
jehoÏ duchovní správa byla ponechána men‰ím bratﬁím. V roce 1872 se
do klá‰tera sv. JanÛ pﬁestûhovala z Besedního domu ãeská ‰kola o poãtu
531 ÏákÛ. Nacistickou okupaci minoritsk˘ areál sice pﬁeÏil, ale na konci
druhé svûtové války byl váÏnû po‰kozen bombardováním. V roce 1950
klá‰ter zabral stát. Kostel zÛstal farní. âást knihovny pﬁevzala Univerzitní
knihovna v Brnû. Konventní budovy byly vyuÏívány ãásteãnû jako internát a zãásti jako kanceláﬁské zázemí Moravské galerie. Po revoluci 1989
se men‰í bratﬁi znovu ujali svého klá‰tera, jako jedin˘ ﬁád ve mûstû sídlící na stejném místû jiÏ témûﬁ 800 let.
„Co dodat?“, ptáme se svého prÛvodce.
Jedná se o nejv˘znamnûj‰í barokní dílo sakrálního komplexu uprostﬁed chránûné památkové rezervace mûsta Brna.
V roce 1996 byl objeven unikátní ranû gotick˘ portál v kapitulní síni.
V areálu klá‰tera je dnes moÏné vidût ãásti staveb ve slohu románském, gotickém, renesanãním i ve vrcholném baroku.
Vzácné nástropní malby.
Za zmínku stojí i nepﬁehlédnuteln˘ vstupní portál do kostela sv. JanÛ
a do Lorety, kter˘ se zachoval v pÛvodním rozsahu.
Barokní varhany od Antonína Rigy z roku 1733.
Skvostná stavba Lorety se Svat˘mi schody, která je pﬁístupná bohuÏel
jen v˘jimeãnû.
„Jak myslíte na náv‰tûvníky?“ plyne druhá otázka.
Kostel b˘vá dennû pﬁístupn˘ v dobû: 9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 hod.
V rámci doprovodného programu nadace FONS SALUTIS, nadace
Konventu minoritÛ v Brnû jsou následující moÏnosti:
• prohlídky klá‰tera s odborn˘m v˘kladem (plánujeme na pﬁelomu jaro/léto 2008, k vidûní dvÛr klá‰tera, kﬁíÏová chodba, kapitulní síÀ
s unikátním ranû gotick˘m portálem, hrobka pod kostelem, Rajsk˘ dvÛr,
Loreta se Svat˘mi schody – tzv. Nazaretská ch˘‰e, ãi domek Panny Marie
– obdoba budovy v italském Loretu).
• pﬁedná‰ky v Kapitulní síni s rÛzn˘m zamûﬁením – na brnûnské podzemí, kulturu, historii (Prof. PhDr. Josef Unger, CSc., MUDr. Ludmila
Lázniãková a Ing. Ale‰ Svoboda,…
• Divadlo jednoho herce v Kapitulní síni - Miroslav Gabriel âástek
• Komorní kocerty
• Dal‰í koncerty (Hradi‰Èan, Spirituál kvintet, Eva Henychová, Irena
Budwei-serová, Iva Bittová se synem, Martin Jakubíãek, …)
Pﬁesnûji na stránkách www.fonssalutis.cz sekce DOPROVODN¯
PROGRAM
„Chceme splnit tﬁetí pﬁání – nûco zdarma“; obracíme se na na‰eho
prÛvodce.
Náv‰tûva Lorety (zdarma) bûhem tzv. Velikonoãního Tridua“ (Zelen˘
ãtvrtek 20.3.2008, Velk˘ pátek 21. 3. 2008 a Bílá sobota 22. 3. 2008)
v rámci poboÏností na Svat˘ch schodech vÏdy od 7.00 do 19.00 hod.
V kostele sv. JanÛ aÏ do 2. února 2008 (zdarma) nejvût‰í brnûnsk˘
Betlém mistra VaÀka. ( Jeho krátká historie: Vznikl tûsnû po 2. svûtové
válce. Betlém má takﬁka 20 metrÛ, na jeho ohradû jsou reliéfy nav‰tívení,
obﬁezání, obûtování a útûk do Egypta. Figury jsou z lipového dﬁeva
o velikosti 0,5 - 1 m, poslední z nich pﬁibyla roku 1990 pﬁed autorovou
smrtí a pﬁedstavuje sv. AneÏku âeskou. Raritou jsou figury dvou chlapcÛ
– ﬁezbáﬁovi synové a postava pana ·krdlíka – na jehoÏ Ïádost Betlém
zaãal vznikat. Postavení Betléma letos zvládla skupina 6-ti umûleck˘ch
truhláﬁÛ firmy A.Q. Attentus Qualitatis, s.r.o. za rekordních 12 hodin).
Dûkujeme.
Dal‰í informace:
http://brno.minorite.cz a www.fonssalutis.cz

Konvent minoritÛ v Brnû
Na‰e kroky, redakce Zpravodaje mûstské ãásti Brno-stﬁed, zamíﬁily
smûrem od kostela sv. Michala, na‰í poslední náv‰tûvy, smûrem na
v˘chod Panskou a Jánskou ulicí aÏ na roh ke Konventu minoritÛ
v Brnû. Konvent je komplexem budov kostela sv. JanÛ, Lorety a klá‰tera. JestliÏe pokraãujete po Jánské ulici kolem Centrumu, zaboãíte
doprava na Mûnínskou ulici a vydáte se zpût po Orlí nahoru a opût
doprava do ulice Minoritské, máte za sebou obvod celého Konventu.
PrÛvodcem po areálu se nám stal Mgr. Leslaw Mazurowski, kvardián
Konventu.
Historie vzniku Konventu se datuje s pﬁíchodem minoritÛ do ãesk˘ch zemí pﬁed rokem 1230. Do období prvního rozmachu ﬁádu
patﬁí zaloÏení brnûnského klá‰tera, kter˘ dobﬁe zapadl do procesu
konstituování Brna jako stﬁedovûkého mûsta poãátkem 13. století
pﬁemûnou pﬁedmûstsk˘ch vsí a rozpt˘len˘ch osídlení v kompaktní
hrazen˘ mûstsk˘ organismus. Dûjiny poãátku klá‰tera jsou znaãnû
nejasné. Podle barokní kroniky sepsané P. Christem je zakladatelem
Jan Velen âernohorsk˘ z Boskovic. Naopak listina krále Václava I.
hovoﬁí o „Pﬁibyslavovi se znakem tﬁí ‰tik“. âas se nezastaví a pﬁesné
datum vzniku zÛstane asi v tajnosti. V roce 1257 byl klá‰terní kostelík sv. Jana Kﬁtitele vysvûcen olomouck˘m biskupem Brunem. TéhoÏ
roku byli brnûn‰tí minorité Bartolomûj a Lambert jmenováni inkvizitory v âechách a v Polsku a klá‰ter se navíc stával místem konání
duchovních soudÛ. Nûkolikrát vyhoﬁel. Na opravy a opûtné zvelebení pﬁispûly udûlené královské odpustky. Celkovou stavbu konventu
dal dokonãit Artleb z Boskovic, kter˘ také v klá‰teﬁe men‰ích bratﬁí
nalezl místo posledního odpoãinku tak jako olomouck˘ biskup,
brnûnsk˘ minorita Martin, kter˘ vysvûtil presbytáﬁ. Brnûnská mûstská
rada pﬁispûla v polovinû 14. století na pﬁístavbu sakristie na jiÏní stranû presbytáﬁe. Za husitsk˘ch válek se do klá‰tera sv. JanÛ uch˘lilo
mnoho minoritÛ z âech vãetnû premonstrátÛ ze Zábrdovic. Po skonãení bojÛ povolal kvardián Jan Hufnagl (†1452) kvÛli nedostatku
domácích mnichÛ nové ﬁeholníky z Itálie. Klá‰ter byl v této dobû
také sídlem ãesko-polsk˘ch provinciálÛ a proslul sv˘m ﬁádov˘m stu-
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Zábrany k vjezdu do centra jiÏ rostou ze silnice a chodníkÛ
Kdo nav‰tívil po 1.1.2008 stﬁed mûsta a procházel ulicemi Orlí,
Zámeãnickou, Bûhounskou a dal‰ími, které vedou pﬁímo do srdce
mûsta, si jistû pov‰iml zábran, které vyrostly neobvykle právû v zimû.
Dnes jiÏ není tak jednoduché vjet do centra, protoÏe zábrany tomu
nedovolí. Auta mohou vjíÏdût jen mezi 17. hodinou odpolední aÏ
9. hodinou ranní. Pro zásobování je je‰tû moÏnost ãasÛ 11-13 hodin s
váÏn˘m odÛvodnûním. Dnes je pohyb obãanÛ v centru znaãnû vy‰‰í,
neÏ tomu bylo v minulosti, a proto doufáme, Ïe tato mechanická pomoc
nám chodcÛm pﬁinese více místa.

ZÛstal jiÏ jen vzpomínkou
Námûstí Svobody se opravdu mûní pﬁed oãima. Na Vánoce 2007 bude
ﬁada z nás vzpomínat na TûsnohlídkÛv Vánoãní strom, kter˘ protentokrát
trochu vystra‰il sv˘m neobvykl˘m vzrÛstem. Dnes jiÏ po nûm zbyla jen
malá hromádka jehliãí a pﬁíroda zase dokázala, Ïe je pevná a odolná. Co
dÛleÏitûj‰ího se v‰ak na námûstí odehrálo, je sbírka âerveného kﬁíÏe pro
potﬁebné. Chtûli bychom vám v‰em podûkovat, kteﬁí jste se pﬁi‰li podívat
na námûstí Svobody, okusili kouzlo Vánoc a nezÛstali jen u teplého nádhernû vonícího moku, ale i zavzpomínali a pﬁispûli tûm, kteﬁí moÏná
takové ‰tûstí nemají.

Dûti si vyzpívaly pingpongové stoly
Dûti ze základních ‰kol Bakalovo nábﬁeÏí a Kotláﬁská vystoupily 18. prosince loÀského roku v rámci kulturního programu na akci Vánoce na
Moravském námûstí. Za své pûvecké umûní byly odmûnûny drobn˘m poho‰tûním a jejich ‰koly dostaly z rukou statutární zástupkynû starosty MUDr.
Dagmar Hrubé a místostarosty Mgr. Libora ·Èástky dárkové ‰eky na pingpongové stoly. Dûní na Moravském námûstí zpestﬁila nejen v˘stava vyﬁezávaného betlému Jiﬁího Halouzky, ale i prezentace v˘sledkÛ práce chovatele drobného hospodáﬁského zvíﬁectva.

Dostaveníãko pod ZelÀákem
I v tento vánoãní a novoroãní ãas si nûkteﬁí udûlali volno na neobvyklou
náv‰tûvu brnûnského podzemí. Takto velké prostory jsou napﬁíklad pod
Zeln˘m trhem. JiÏ del‰í dobu se uvaÏuje, Ïe by se mohly otevﬁít ‰iroké
veﬁejnosti. Jsou na mnoha místech betonové, jinde krásnû vyzdûné. KdyÏ
ãlovûk vstoupí do podzemní, náhle je uná‰en zvlá‰tním kouzlem, jakmile se dozví, Ïe se právû nalézá u Reduty nebo se dívá kanálem na rohu
námûstí. Podzemí neopl˘vá Ïádn˘m komfortem ani krásou pohodlí, ale
prostory jsou mnohde potemnûlé a tajemné. AÏ dojde k jejich otevﬁení,
nenechte si náv‰tûvu ujít.

Komu se nelení tomu se zelení
Neobvyklou pﬁípravu na Vánoce si zvolili primátor Statutárního mûsta
Brna Roman Onderka a senátor za Brno Richard Svoboda. Obãané procházející kolem Grandhotelu si jich jistû v‰imli. Primátor i senátor se
v ranních hodinách dne 29.11.2007 setkali pﬁed Grandhotelem Brno na
Bene‰ovû tﬁídû nikoli jen na formální schÛzce, ale s úmyslem zasadit
novou zeleÀ. To je nádhern˘ poãin, Ïe se tak rozhodli, uchopit lopaty
a r˘ãe, vyhrnout si rukávy a dát se do díla. Stromy jsou potﬁeba v‰ude
a takov˘ pﬁíklad kaÏd˘ z nás uvítá, protoÏe zelenû je v ulicích podezﬁele
málo.
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• ‰kolní druÏina, provoz od 6 do 17.00 hodin
• kvalitní stravování ve ‰kolní jídelnû, moÏnost dietní stravy, zdravé
pﬁesnídávky
• velmi dobrá dopravní dostupnost linkami MHD ã. 1, 2, 8, 44, 51, 60,
61, 84

Charakteristika ‰koly:
• vyuÏití metod daltonské v˘uky ve v‰ech roãnících uÏ od mateﬁské
‰koly
– dÛraz je kladen na samostatnost, zodpovûdnost a spolupráci mezi
dûtmi
• v˘uka anglického jazyka od 1. roãníku Z· a v pﬁed‰kolním oddûlení
M·
• vzdûlávání nadan˘ch a mimoﬁádnû nadan˘ch dûtí
• vzdûlávání dûtí se specifick˘mi poruchami uãení
• v 6. - 9. roãníku standardní tﬁídy i tﬁídy s roz‰íﬁenou v˘ukou matematiky, pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ a informatiky
• plavání, bruslení, ‰koly v pﬁírodû, lyÏaﬁské kurzy
• velké mnoÏství zájmov˘ch útvarÛ veden˘ch DDM Junior a SVâ
LuÏánky pﬁímo ve ‰kole
• ve spolupráci s ãeskou poboãkou Mensy Klub nadan˘ch dûtí a jejich
rodiãÛ

Aktuální informace o ‰kole:
Den otevﬁen˘ch dveﬁí 16. 4. 2008
Den s Mensou – leden 2008, testování v‰ech zájemcÛ
Zápis do 1. tﬁíd –
úter˘
15. 1. 2008
stﬁeda
16. 1. 2008
sobota
19. 1. 2008
Pﬁijímací ﬁízení do 6. tﬁíd s roz‰íﬁenou v˘ukou matematiky, pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ a informatiky – ãtvrtek 15. 5. 2008
Více informací najdete na http://www.zskridlovicka.cz
zobcovou flétnu, mají moÏnost pracovat v keramické dílnû, pravidelnû plavat
a bruslit, zúãastÀují se rÛzn˘ch v˘ukov˘ch programÛ, jezdí na ‰koly v pﬁírodû, sportují a soutûÏí, pracují na poãítaãi, zkrátka Ïijí jako dûti, ale bez stresu
a drilu.
V˘uka anglického jazyka probíhá na na‰í ‰kole uÏ od mateﬁské ‰koly, kde
je realizována formou krouÏku jedenkrát t˘dnû.
Na prvním stupni se anglick˘ jazyk vyuãuje od 1. roãníku, ve skupinách
maximálnû 16 ÏákÛ. Dûti se seznamují s cizím jazykem hravou formou. Uãí
se mu porozumût a reagovat na nûj. Vytváﬁejí si vlastní portfolio z anglického
jazyka. Pﬁi v˘uce je vyuÏíváno prvkÛ divadla, dûti se zúãastÀují interaktivních
divadelních pﬁedstavení. Cílem je dûti nadchnout pro cizí jazyk a motivovat
je pro jeho pozdûj‰í dÛkladné studium.
Mûﬁítkem úspû‰nosti na‰í ‰koly mÛÏe b˘t i to, Ïe se k nám Ïáci hlásí
i v dobû, kdy uÏ na‰i ‰kolu opustili. VÏdy se pﬁijdou pochlubit se sv˘mi
v˘sledky, pﬁijdou si i jenom obyãejnû popovídat. âasto se také Ïáci, jejich
rodiãe a uãitelé setkávají na rÛzn˘ch neformálních akcích, jako jsou sportovní odpoledne, spoleãenské veãery, besídky, ale i spoleãné víkendy apod.

Vzdûlávání nejmlad‰ích ÏákÛ na Z· Kﬁídlovická
Orientace v ãase a prostoru patﬁí k základní v˘bavû kaÏdého z nás. Není
v‰ak samozﬁejmostí. âlovûk se jí uãí. Na‰im prvÀáãkÛm prostor ‰koly nedûlá
problémy. ·kola je barevná, útulná a pro Ïáka velice pﬁehledná. Nezabloudí
v ní, neztratí se. Zorientovat se v ãase je v‰ak sloÏitûj‰í. Prvními ãasov˘mi
hranicemi je zaãátek a konec hodiny, zaãátek a konec dne, t˘dne, mûsíce,
roku. Tû‰í se na Vánoce, na prázdniny. Ptáte se, k ãemu je ale dÛleÏitá orientace v ãase? DÛleÏitá je napﬁ. pﬁi urãení ãinnosti, kterou se budu zab˘vat, pﬁi
odhadnutí mnoÏství úkolÛ v závislosti na schopnostech kaÏdého jednotlivce.
Dûti se velice rychle nauãí vybrat si ãinnost efektivní a pﬁínosnou pro nû
samotné. Pokud to dítû zvládne jiÏ v raném dûtství, pokud pﬁitom navíc
je‰tû pozná úspûch a radost, pﬁekoná pak mnohem snadnûji roky pubertálních tûÏkostí.
V˘uka na na‰í ‰kole je koncipována tak, Ïe poskytuje prostor kaÏdému
jednotlivci. JiÏ v první tﬁídû jsou nûkolikrát bûhem t˘dne zaﬁazovány hodiny
se speciální náplní. Dítû je seznámeno s úkoly na urãité období a tyto úkoly
pak plní. ZáleÏí ãistû na dítûti, jak˘ postup zvolí. K ãinnosti je moÏno vybrat
si z nabízen˘ch prostor nejlépe vyhovující. Dítû hledá v pﬁípadû “nouze” pﬁi
plnûní úkolÛ i vhodnou pomoc. Cestu nemá jednoduchou, ale brzy se ji
nauãí zvládat. První pomoc není pouze “paní uãitelka”. Pomoc spoãívá ve
vyhledávání informací v uãebnicích, encyklopediích, dále mÛÏe pomoci
i kamarád a vyuãující. Hosté, kteﬁí na‰i ‰kolu nav‰tívili, obdivovali v˘kon
i chování ÏákÛ. Ti jsou po velice krátké dobû schopni zcela samostatné
práce.
Na‰i Ïáci jsou v prvních a druh˘ch tﬁídách hodnoceni slovnû v plném rozsahu, v dal‰ích roãnících se slovní hodnocení t˘ká vybran˘ch pﬁedmûtÛ.
DÛleÏité je, Ïe se dítû neuãí pro dosaÏení urãité známky, ale pro to, aby
nûco zvládlo. V‰e se dûje nenásilnou formou a Ïák po ãase reálnû zhodnotí
svÛj v˘kon ve srovnání s druh˘mi.
V rámci v˘uky na prvním stupni se dûti seznámí kromû jiného i s hrou na

Nadané dûti na základní ‰kole Kﬁídlovická
Jen nûkolik ‰kol v âeské republice umoÏÀuje vzdûlávání nadan˘ch a
mimoﬁádnû nadan˘ch dûtí v komplexním programu. ModelÛ zaãlenûní takov˘chto nadûjn˘ch dûtí do ‰kolního prostﬁedí je v âR nûkolik. Na základní
‰kole Kﬁídlovická se zaãal rozvíjet zcela unikátní program vzdûlávání zaloÏen˘ na integraci tûchto dûtí do bûÏného dûtského kolektivu. Tato práce je
velmi nároãná a vyÏaduje vysokou odbornost a pracovní nasazení v‰ech
pedagogÛ . ·kola musí splÀovat i dal‰í nároãná kritéria pro moÏnost zaﬁazení vzdûlávání nadan˘ch a mimoﬁádnû nadan˘ch dûtí do svého vzdûlávacího
programu, resp. profilu ‰koly.
Po rok trvajícím v˘cviku a pﬁípravû uãitelÛ jsou nyní v kaÏdém roãníku I.
st. pﬁipraveny tﬁídy pro zaﬁazení nadan˘ch a mimoﬁádnû nadan˘ch ÏákÛ. Na
II. st. pﬁicházejí tito Ïáci na doporuãení PPP do existujících „matematick˘ch“
tﬁíd.
Dûti pracují na základû individuálních vzdûlávacích plánÛ v rámci své
kmenové tﬁídy. Uãitelé vyuÏívají netradiãních forem v˘uky, napﬁ. problémové
úkoly, dlouhodobé projekty, obohacování a akcelerace uãiva, kognitivní
mapy, skupinové vyuãování dle zamûﬁení dûtí napﬁíã roãníky, stáÏe v jednotliv˘ch pﬁedmûtech ve vy‰‰ích tﬁídách atd. Ve spolupráci se ‰kolním psychologem a pedagogicko-psychologick˘mi poradnami se daﬁí zapojovat do
projektu studenty vysok˘ch ‰kol, kteﬁí zde pÛsobí jako asistenti nadan˘ch
dûtí. Nemalou roli pﬁi v˘uce hraje i vyuÏívání daltonsk˘ch prvkÛ, které
umoÏÀují prohloubit individualizaci vzdûlávání tûchto dûtí.
V mûsíci listopadu zaãal pﬁímo ve ‰kole pracovat ve spolupráci s ãeskou
poboãkou Mensy Klub nadan˘ch dûtí a jejich rodiãÛ, kter˘ je otevﬁen˘
v‰em zájemcÛm. z Brna i okolí. Dûti ãeká zajímav˘ program rozvíjející nadání. Rodiãe zde mohou nejen diskutovat a vymûÀovat si zku‰enosti mezi
sebou, ale získat i dal‰í informace od odborníkÛ.
Nov˘ program ‰koly reflektuje také rozsáhl˘ v˘zkumn˘ zámûr
Pedagogické fakulty MU v Brnû „Îáci se zvlá‰tními vzdûlávacími potﬁebami“.
Základní ‰kola Kﬁídlovická se tak stala blízk˘m terénním pracovi‰tûm pro
v˘zkumníky a studenty z partnerské V·.

·kola v pﬁírodû Buchlovice
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Rozhovor + Naše školy
Tﬁídy s roz‰íﬁenou v˘ukou matematiky
Více neÏ tﬁicetiletou tradici mají na‰e tﬁídy s roz‰íﬁenou v˘ukou matematiky, pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ a informatiky pro Ïáky 6. – 9. roãníku.
Uãební plán tûchto tﬁíd je pﬁizpÛsoben dûtem s matematick˘m nadáním
a zájmem.
V matematice pracujeme s uãebnicemi a sbírkami pro niÏ‰í roãníky
vícelet˘ch gymnázií. Kromû uãiva vymezeného osnovami se zamûﬁujeme
na rozvoj logického úsudku, prostorové pﬁedstavivosti, pamûti, abstraktního my‰lení, ﬁe‰ení netradiãních úloh, pﬁíkladÛ z rÛzn˘ch soutûÏí - napﬁ.
z matematické olympiády, Pythagoriády, matematického Klokana.
K dobré pracovní atmosféﬁe pﬁispívají i tradiãní matematická soustﬁedûní.
Ta jsou zamûﬁena na vyuÏití matematiky v praxi a ﬁe‰ení zajímav˘ch
a zábavn˘ch úloh.
Hodiny pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ – fyziky, chemie a pﬁírodopisu –
jsou obohaceny o praktická cviãení, pokusy a laboratorní práce v odborn˘ch uãebnách.
Îáci tûchto tﬁíd b˘vají kaÏdoroãnû velmi úspû‰ní v pﬁijímacím ﬁízení na
stﬁední ‰koly a dosahují v˘born˘ch v˘sledkÛ v mnoha soutûÏích a olympiádách.

Matematické soustﬁedûní VIII.D
Brumov–Bylnice, 3.–5. 10. 2007
Letos se na‰e dlouho oãekávané matematické a sportovní soustﬁedûní
uskuteãnilo uÏ na zaãátku ‰kolního roku. Z Brna vyjíÏdûla na‰e tﬁída
VIII.D 3. ﬁíjna o pÛl osmé ráno. Na‰ím cílem byla malá vesniãka
Brumov–Bylnice, leÏící v pﬁenádherné krajinû Bíl˘ch Karpat. Po pﬁíjezdu
na nádraÏí, jsme, jak uÏ
to b˘vá, museli ujít nûjak˘ch tûch pár metrÛ
k na‰í krásné romantické chaloupce – Hájence.
Po pﬁíjezdu jsme
samozﬁejmû
museli
Hájenku podrobnû prozkoumat. Dole byla sice
malá, ale zato stylová
pûkná jídelna s kuchyÀkou. Pak také sál s pingpongov˘m
stolem
a men‰í sál s televizí, V˘roba ‰ifrovací tabulky
kter˘ nám slouÏil jako
na‰e matematická dílna. V prvním pokojovém patﬁe bylo ‰est pokojÛ,
koupelny a toalety.
Ale abych se také dostal k tomu, jak vlastnû na‰e matematicko-sportovní soustﬁedûní probíhalo! Pro nás kluky bylo velmi potû‰ující zprávou, Ïe
hned vedle Hájenky leÏelo malé fotbalové hﬁi‰tû, na kterém jsme trávili
vût‰inu svého volného ãasu. Pokud nám tedy pﬁálo poãasí. Odpoledne
byl na programu turnaj v ringu. Nemyslete si, Ïe v ringu boxerském,
n˘brÏ v ringu, kde se dva krouÏky pﬁehazují pﬁes síÈ. Je‰tû neÏ byl turnaj
oficiálnû zahájen, museli jsme udûlat nûco málo z matematiky. Turnaj
v ringu trval v podstatû po celou dobu na‰eho soustﬁedûní, pokud pﬁálo
poãasí. Paní uãitelka Trnková a pan uãitel Stibor vylosovali dvojice, které
potom mezi sebou
v matematice soupeﬁily.
Veãer bylo na programu
vyrábûní lítacích drakÛ.
Tam jsme si uÏ dvojice
mohli vybrat sami,
dostali jsme struãn˘
návod, nûjak˘ materiál
a hurá do práce!!!
Druh˘ den bylo na
dopoledním programu
samozﬁejmû
uãení.
Nebyla
to
Ïádná
hrÛza,
Pou‰tûní drakÛ
ale uãení formou lu‰tûní
rÛzn˘ch hlavolamÛ a rébusÛ. Ve zbytku dopoledne jsme znovu hráli
ringo. Po obûdû a krátkém odpoãinku jsme dodûlali své draky a mûli
jsme je jít pou‰tût. Poãasí nám v‰ak nepﬁálo, a tak jsme museli poãkat, aÏ
pﬁestane pr‰et. Dlouho jsme v‰ak na‰tûstí neãekali a vyrazili jsme na
nedalek˘ kopec. Po nároãném v˘stupu, kter˘ jsme absolvovali, to ale
stálo za to. Otevﬁela se pﬁed námi malebná podzimní krajina Bíl˘ch
Karpat. Opravdu krásn˘ pohled. To bylo ov‰em jediné, co nás potû‰ilo.
Podmínky pro pou‰tûní nebyly vÛbec dobré, a tak jedin˘, komu drak
létal, byl pan uãitel:). Po návratu do Hájenky jsme koneãnû dohráli turnaj
v ringu. A veãer byla na programu tzv. „Hra na 7“. Potmû nás vytáhli ven,
rozdûlili do t˘mÛ, krátce nám vysvûtlili pravidla, a my jsme se postupnû
rozbûhli do okolí, kde jsme hledali a lu‰tili rÛzné kﬁíÏovky a hlavolamy.
Poté jsme si pro potû‰ení uspoﬁádali diskotéku.
Tﬁetí a poslední den na‰eho soustﬁedûní jsme strávili v Hájence, protoÏe venku „pr‰elo a pr‰elo a pr‰elo“. Hráli jsme turnaj v matematickém
bingu, kter˘ byl prokládán rÛzn˘mi hrami a soutûÏemi. Pak následovalo
velkolepé vyhla‰ování v˘sledkÛ. Po obûdû jsme vyklidili Hájenku a vydali jsme se na Brumovské nádraÏí a do Brna. Matematické soustﬁedûní
bylo rázem za námi. Celé soustﬁedûní probíhalo za pﬁísného dozoru
kamery Z· Kﬁídlovická v rukou mého spoluÏáka Toma Coufala. Teì
z natoãeného materiálu stﬁíháme film.
Já osobnû si myslím, Ïe soustﬁedûní se letos moc a moc povedlo, Ïe
jsme si jej v‰ichni v˘bornû uÏili, a Ïe to takhle bude pokraãovat i pﬁí‰tí
rok. TakÏe ‰kole zdar a matice zvlá‰È!!!
Ondﬁej ·imeãek, Ïák VIII. D
Vyhrát!
Je dobr˘ pocit vyhrát, ale kdyÏ se vyhrává moc ãasto, kazí to charakter.
Je dÛleÏité se taky nauãit prohrávat. Je totiÏ daleko vût‰í ‰ance, Ïe se prohraje. Je dÛleÏitûj‰í prohrát víckrát, abychom se to nauãili.
David Pelán, IV. A
Vyhrát!
Vyhrát je moc hezk˘ pocit, ale nechtûl bych vyhrávat poﬁád, protoÏe
by mû to uÏ nebavilo. Neumût prohrávat je ‰patná vlastnost.
Jan Furi‰, IV. A

Rozhovor s Lenkou Fialovou, Ïákyní IX. C ve ‰kolním roce 2006/7
Leni, nedávno jsi na závûr svého studia na
na‰í ‰kole prezentovala svÛj v˘stupní projekt s názvem ,,Moje kniha“. MÛÏe‰ nám jej
pﬁiblíÏit?
Mluvila jsem o své knize ,,Královské tajemství“,
kterou jsem zaãala psát asi pﬁed dvûma lety,
protoÏe jsem v hlavû mûla jakousi my‰lenku, ve
které se vyskytovala dobrá i zlá postava, a tuto
my‰lenku jsem nemûla kam v mozku dát.
Vznikla z ní dobrodruÏná fantasy o královnû
a princi, kteﬁí bojují s kletbou, ale i s bezohledn˘m zloãincem. Pﬁi pﬁedãítání mé knihy kamarádÛm po mnû je‰tû nikdo niãím nehodil a dokonce ani neusnul, coÏ povaÏuji za úspûch.
Ke své knize jsi v rámci projektu vytvoﬁila i ilustrace. MÛÏe‰ nám
je alespoÀ trochu popsat?
Na ilustracích jsou znázornûny pﬁedev‰ím postavy z knihy v rÛzn˘ch
situacích. Nûkdy jako siluety, jindy jako linie a kaÏdá postava má svoji
barvu. Napﬁíklad královna je modrofialová, princ modr˘ a zloãinec oranÏov˘. Je‰tû bych mohla ﬁíct, Ïe vût‰ina ilustrací je ladûna do studen˘ch
barev.
Co ti práce na projektu pﬁinesla?
Umûní víceménû objektivnû zhodnotit vlastní v˘tvor. Neshodit ho, ale
ani nehodnotit pﬁíli‰ pﬁíznivû.
Jak se ti líbily projektové dny na na‰í ‰kole?
Kdybych je mûla oznámkovat, ﬁeknu, Ïe první den v˘bornû, druh˘
chvalitebnû. Pﬁece jen to, Ïe nûkteré mé spolutrpitelky mûly problém se
zklidnit, pÛsobilo trochu ru‰ivû.
VraÈme se k literatuﬁe. Jakou literaturu má‰ ráda? Co tû zajímá?
Co právû ãte‰?
Mám ráda fantasy, hlavnû knihy J. R. R. Tolkiena, Andrzeje
Sapkowskiho, Roberta Jordana a Vladimíra ·lechty. Ráda si pﬁeãtu také
ãeskou literaturu druhé poloviny 20. století a nûkdy zabrousím i k nûkter˘m romantick˘m a realistick˘m svûtov˘m autorÛm. Nepohrdnu ov‰em
ani váleãnou literaturou a kníÏkami o chytání ‰íleného a zároveÀ geniálního virologa. Právû teì mám rozeãteno ,,Na dvoﬁe vévodském“ od
Aloise Jiráska a ,,Orcigard“ od Vladimíra ·lechty.
Konãí‰ své studium na Z· Kﬁídlovická. Prosím tû o zhodnocení
uplynul˘ch let.
Myslím si, Ïe na na‰í ‰kole byla stále taková zvlá‰tní atmosféra, jako
by tu mnoho lidí vûdûlo, Ïe máme pﬁece jen dobrou úroveÀ.
Nepﬁipadalo mi, Ïe by mû nûkdy uãitelé do nûãeho nutili, nebo Ïe by se
chovali jako diktátoﬁi. Bylo tu moc hezky a ráda si na ty ãtyﬁi roky vzpomenu.
V leto‰ním roce ses zúãastnila mnoha olympiád. Kter˘ch
a s jak˘mi úspûchy?
Byla to chemická, biologická, dûjepisná a ,,ãe‰tináﬁská“ olympiáda.
Biologická dopadla nejhÛﬁe, ale aspoÀ jsem ji s úspûchem vyﬁe‰ila.
Staãilo to na první dvacítku. V dal‰ích olympiádách jsem v okresních
kolech obsadila pﬁíãku v první desítce a postoupila do krajského kola.
Dûjepisnou a chemickou jsem pouze úspû‰nû vyﬁe‰ila, „ãe‰tináﬁská“ se
povedla lépe. Skonãila jsem v kraji druhá a nyní zapínám mozek kvÛli
republikovému kolu.
Jak si pﬁedstavuje‰ svou budoucnost?
Jako obrázek seismoloÏky, která se kromû zkoumání sopek vûnuje
i literatuﬁe, má nûjaké fanou‰ky a obãas dostane pozitivní ohlas na své
dílko.
S Lenkou Fialovou si povídala Mgr. Lenka Hofírková
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Inzerce
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přikrývek
AKČNÍ NABÍDKA!

CHCETE INZEROVAT?
volejte
544 210 252, 774 531 591
pište:
inzerce@zpravodajebrno.cz

Po předložení tohoto inzerátu:

– při koupi soupravy (polštář + peřina)
= polštář s 50% cenou!
– Sleva na ostatní služby až 15%!
Neváhejte a přijďte nás navštívit,
nabídka platná do konce února!!

Šalina

Pobočky:
BRNO: Údolní 31, Botanická 61
Moravské nám. 12, Purkyňova 46
Nám. Karla IV. 17

Dopravní podnik města Brna, a.s. od 15. listopadu 2007
vydává rozšířenou a inovovanou verzi časopisu pro brněnskou
cestující veřejnost. Tento časopis nese nově název Šalina
a jeho cílem je poskytovat Brňanům a návštěvníkům města
Brna aktuální informace pro snadnější cestování městskou
hromadnou dopravou. Přináší zajímavosti z dopravy a s předstihem reaguje na změny jimiž se městský dopravce vyrovnává
s rozvojem městské infrastruktury a aktuální dopravní situací
na městských komunikacích. Šalina přináší také informace
z okruhu společenského, sportovního a kulturního dění, úzce
i volněji spjatého s městskou hromadnou dopravou.

Telefon: 542 219 822, www.luzkoviny−janecek.cz

Příjem inzerce:
inzerce@zpravodajebrno.cz
tel.: 544 210 252, 774 531 591
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Inzerce
SIMPLY CLEVER

Tomáš Vacek,
mechanik servisní sítě
Škoda:
„VÁŠ VŮZ JE PRO NÁS
OSOBNÍ ZÁLEŽITOST,
PROTO POUŽÍVÁME
ŠKODA ORIGINÁLNÍ DÍLY...“

A tím naše péče zdaleka
nekončí. Jako autorizovaní servisní partneři Škoda
pracujeme se špičkovým
dílenským vybavením,
nejmodernějšími diagnostickými systémy a výhradně dle technologických
postupů předepsaných
výrobcem. To vše dohromady zajišťuje bezchybnou
funkčnost a spolehlivost
Vašeho vozu.
Další informace získáte
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

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.

OČNÍ OPTIKA
Husova 6, Brno
Otevřeno:
po – pá 8.30–18 hod.,
sobota 9–12 hod www.giacintov.cz

Volejte: 543 237 105,
602 521 766 – prodej,
606 111 267 – pronájem.

NABÍDKA 1+1 zdarma

ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO ANGLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Brýlové obruby BOGNER, SILHOUETTE, JAGUAR,
MENRAD, JOOP, FLAIR a INFACE z kolekce
ZIMA 2007/08 s dárkem: vrtaná antialergická
obruba zdarma. Nabídka platí do vyčerpání dárků.

Mezinárodní Montessori Základní škola, Hlaváčova 6, Brno-Obřany

Výuka v angličtině dle Montessori pedagogiky.
Otevíráme věkově smíšené třídy (6–9 a 9–12). Pro školní rok 08/09 zapisujeme
nastávající první, druhý a třetí ročník. Znalost angličtiny není podmínkou k přijetí do ZŠ.
Zápis se bude konat v pátek 25. 1. 2008 od 14 do 18 hod.
a v sobotu 26. 1. 2008 od 9 do 12 hod.

Přejeme všem svým zákazníkům šťastný a úspěšný rok 2008.

Bližší informace na tel: 603 226 844 a na www.msperlicka.cz

MEZINÁRODNÍ MONTESSORI MŠ PERLIČKA
Hlaváčova 6, Brno-Obřany

ZÁPIS NA ŠK.ROK 2008/9 SE BUDE KONAT VE DNECH 14.–16. 2. 2008
Prodej inzertní plochy zpravodajů

ČT 14. 2. 14–16 h, PÁ 15. 2. 14–17 h, SO 16. 2. 10–12 h

Starý Lískovec, Bohunice, Brno-střed, Šalina

Montessori pedagogika v angličtině. Nízký počet dětí ve třídě. Velký výběr kroužků.
Vaše děti se u nás naučí nejen anglicky…

inzerce@zpravodajebrno.cz
tel./fax: 544 210 252, gsm: 774 531 591

Bližší informace na tel: 603 226 844 a na www.msperlicka.cz
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Školní příloha

Zápis dûtí do mateﬁsk˘ch ‰kol
VáÏení pﬁátele v souvislosti s blíÏícími se zápisy do
mateﬁsk˘ch ‰kol jsme pro Vás pﬁipravili pﬁehled mateﬁsk˘ch ‰kol, zﬁizovan˘ch statutárním mûstem Brnem, mûstskou ãástí Brno-stﬁed.
Vydávání pﬁihlá‰ek pro pﬁijetí dûtí k pﬁed‰kolnímu vzdûlávání od ‰kolního roku 2008/2009 bude v na‰ich mateﬁsk˘ch ‰kolách probíhat ve dnech 22. a 23. 1. 2008. Termín
pro odevzdání Ïádostí ve vybrané mateﬁské ‰kole byl ﬁeditelkami a ﬁediteli stanoven na 5. a 6. 2. 2008.
O pﬁijetí dûtí k pﬁed‰kolnímu vzdûlávání rozhoduje ﬁeditel/ka pﬁíslu‰né mateﬁské ‰koly, pﬁípadná odvolání ﬁe‰í
odbor ‰kolství krajského úﬁadu.
Ve ‰kolním roce 2007/2008 je naplnûnost mateﬁsk˘ch ‰kol
v Mâ Brno-stﬁed 91 %. Mateﬁské ‰koly nacházející se v samot-

ném centru mûsta a Masarykovû ãtvrti mají vÏdy zcela naplnûnou kapacitu, proto doporuãujeme rodiãÛm, aby podali
Ïádosti o pﬁijetí sv˘ch dûtí ve stanoven˘ch termínech.
Úplata za pobyt dítûte v mateﬁské ‰kole je stanovena
ﬁeditelem ãi ﬁeditelkou pﬁíslu‰né mateﬁské ‰koly dle v˘‰e
provozních nákladÛ na dítû v uplynulém ‰kolním roce.
Informace o vzdûlávacím programu, úplatách, krouÏcích
a dal‰ích aktivitách jednotliv˘ch mateﬁsk˘ch ‰kol jsou uvedeny v následujícím pﬁehledu.
Pevnû doufáme, Ïe následující informace Vám pomohou
pﬁi v˘bûru nejvhodnûj‰í mateﬁské ‰koly pro Va‰e dítû.
Jan Nevoral
referent pro M·
Odbor ‰kolství, sportu a mládeÏe

MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Bayerova 5
Kontakt : tel. 549 247 695
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 370,- Kã
Mateﬁská ‰kola je zamûﬁena na tûlesn˘ rozvoj a posilování zdraví dûtí (tûlesné aktivity – Sportík, cviãení na rehabilitaãních
míãích). Pro dûti je zaji‰tûna odborná logopedická péãe, krouÏek
seznamování s angliãtinou. Organizuje náv‰tûvy divadel, v˘stav
a vzdûlávacích akcí, spoleãné akce s rodiãi (pobyt s dítûtem
v dobû ranních her a odpoledních ãinností a zapojení do her
a ãinností). Mateﬁská ‰kola pro‰la v leto‰ním roce rekonstrukcí
a je od ‰kolního roku 2007/2008 jednotﬁídní.
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí jsou ve dnech vydávání pﬁihlá‰ek.

projektu „Zaãít spolu“, „Zdravá M·“, pro dûti organizuje v˘lety do
pﬁírody, náv‰tûvy kulturních a vzdûlávacích poﬁadÛ.

MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Bílého 24
Kontakt : tel. 543 242 916
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 290,- Kã
Trojtﬁídní mateﬁská ‰kola se nachází v klidné ãásti mûsta Brna –
Masarykovû ãtvrti. Zaji‰Èuje v‰estrann˘ rozvoj dûtí v rámci tvoﬁivû
humanistické v˘chovy v láskyplném a harmonizujícím prostﬁedí.
Dále nabízí pro dûti plaveck˘ v˘cvik, keramick˘ a taneãní krouÏek a zábavné cviãení s moderními pomÛckami, náv‰tûvy divadel, kin, muzeí a vzdûlávacích akcí. V rámci pﬁed‰kolní v˘chovy
zabezpeãuje zdarma ve spolupráci se Z· nám. Míru 3 pro nejstar‰í dûti seznámení s prací na PC a krouÏek angliãtiny. Dûti mohou
rovnûÏ vyuÏívat jarní ‰kolu v pﬁírodû a zimní lyÏaﬁsk˘ v˘cvikov˘
kurs.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO , Biskupská 7
Kontakt : tel. 543 235 224
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 280,- Kã
Tato mateﬁská ‰kola na Biskupské ulici je od roku 1990 ‰kolou
s kﬁesÈansk˘m zamûﬁením. Je umístûna v tûsné blízkosti Petrova, má
velkou prostornou zahradu. Dûtem nabízí krouÏky v˘tvarn˘, pracovní, hudební s v˘ukou hry na flétnu, pohybov˘, dále seznamování s angliãtinou a pﬁedplaveck˘ v˘cvik. Dûti rovnûÏ nav‰tûvují kulturní akce, divadla, kino, koncerty. RodiãÛm pﬁed‰kolákÛ nabízí
edukativnû-stimulaãní skupiny pro pﬁípravu dûtí do základní ‰koly.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Francouzská 50
Kontakt : tel. 545 572 536
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 210,- Kã
Budova této mateﬁské ‰koly pro‰la v letech 2006 – 2007 celkovou rekonstrukcí a nyní slouÏí pouze mateﬁské ‰kole. Je novû
a modernû vybavená, má k dispozici velkou zahradu, která je
vyuÏívána k co nejdel‰ímu pobytu dûtí. ·kola je zamûﬁena na
rozvoj komunikativních dovedností, preventivní logopedickou
péãi a individuální pﬁípravu dûtí na vstup do Z·.
Mateﬁská ‰kola poskytuje nûkteré nadstandardní aktivity –
taneãní krouÏek, pﬁedplaveck˘ v˘cvik., aplikuje nûkteré prvky

MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Francouzská 50
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Hlinky 46
Kontakt : tel. 543 240 331
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 300,- Kã
Tato mateﬁská ‰kola je odlouãen˘m pracovi‰tûm M· Vinaﬁská 4
a nachází se v blízkosti centra mûsta s dobrou dopravní obsluÏností. V prÛbûhu leto‰ního roku byly prostory ‰koly rekonstruovány. Mateﬁská ‰kola nabízí reálné aktivity a vyuÏívá vznikl˘ch
situací k rozvíjení v‰ech stránek osobnosti, pﬁi v˘chovû respektuje individuální zvlá‰tnosti dûtí. ·kola rozvíjí aktivity dûtí v krouÏcích Sportík, Rytmik, plavání a anglického jazyka.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, „Na kopeãku u zvoneãku“,
Brno, Horní 17
Kontakt : tel. 543 212 880
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 254,- Kã
Mateﬁská ‰kola s rozlehlou zahradou je umístûna v klidném prostﬁedí naproti základní ‰kole, se kterou spolupracuje pﬁi práci s dûtmi.
·kola se zamûﬁuje na ekologickou a estetickou v˘chovu. Pomocí edukativnû-stimulaãních skupin pomáhá ‰kola rozvíjet schopnosti dûtí
s nerovnomûrn˘m v˘vojem a s odkladem ‰kolní docházky.
Organizuje plavání v bazénu s moﬁskou vodou, v˘tvarn˘ a keramick˘
krouÏek, pro dûti rovnûÏ zabezpeãuje v˘uku angliãtiny hrou. Dûti
mají moÏnost pravidelnû nav‰tûvovat kulturní akce, divadla, kina,
koncerty a v˘stavy. Souãástí je ‰kolní kuchynû pﬁímo v budovû mateﬁské ‰koly, která dûtem zaji‰Èuje ãerstvou nerozváÏenou stravu.
Mateﬁská ‰kola má celoroãnû pro v‰echny „den otevﬁen˘ch dveﬁí“.
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MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Jánská 22
Kontakt : tel. 542 214 470
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 400,- Kã
Mateﬁská ‰kola se nachází v centru mûsta a je souãástí Základní
‰koly a mateﬁské ‰koly Husova 17, ‰kola je jednotﬁídního typu se
smí‰en˘m oddûlením. Prostory i jejich uspoﬁádání plnû vyhovuje
individuálním a skupinov˘m ãinnostem dûtí s reÏimem stanovenoven˘m tak, aby vyhovoval potﬁebám rodiãÛ a dûtí. Na budovu
M· bezprostﬁednû navazuje zahrada s pískovi‰tûm a prostorem
pro sportovní vyÏití dûtí. Cílem M· je zdravé spokojené dítû
vedené ke zdravému Ïivotnímu stylu. Ve vzdûlání a v˘chovû M·
uplatÀuje prvky daltonského vzdûlávání.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Kamenná 21
Kontakt : tel. 543 213 180
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 250,- Kã
Tato mateﬁská ‰kola rodinného typu je zamûﬁena na spolupráci
s rodinou, rozvíjení osobnosti dítûte, jeho individuality, intelektuálních schopností a dovedností a poloÏení základu celoÏivotního
vzdûlávání. Zamûﬁuje se na oblast ekologie. Pro dûti organizuje
v˘uku plavání, cviãení a ãasté náv‰tûvy divadel, koncertÛ a v˘stav.
Souãástí této dvoutﬁídní mateﬁské ‰koly je pûkná a velká zahrada.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Kotláﬁská 4 a Kotláﬁská 11
Kontakt : tel. 549 121 086
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 250,- Kã
Mateﬁské ‰koly Kotláﬁská 4 a Kotláﬁská 11 jsou souãástí právního subjektu Z· a M· Brno, Kotláﬁská 4. M· se nacházejí ve dvou
budovách, z nichÏ Kotláﬁská 4 pro‰la v leto‰ním roce celkovou
rekonstrukcí. Pro pﬁed‰kolní dûti pﬁipravuje M· v˘uku angliãtiny
hravou formou, pﬁedplaveck˘ v˘cvik, aerobic, hru na foukací
harmoniku, edukativnû stimulaãní skupiny. Dûti nav‰tûvují divadelní pﬁedstavení, ZOO, planetárium. Rodiãe mohou pob˘vat
s dûtmi v mateﬁské ‰kole v prÛbûhu ranních her nebo odpoledních zájmov˘ch ãinností.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Kﬁenová 76a
Kontakt : tel. 543 241 731
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 300,- Kã
Dvoutﬁídní M· se nachází na bﬁehu Svitavy u parãíku se
Zderadov˘m sloupem a je ze dvou stran obklopena novou
v˘stavbou. Dûti mají moÏnost vyuÏít prostornou zahradu. ·kola
pracuje podle ‰kolního vzdûlávacího programu s názvem „Jsme
rádi na svûtû“. Pro dûti M· nabízí logopedickou péãi, v˘uku angliãtiny, cviãení s hudbou, plavání, keramiku, v˘tvarn˘ krouÏek,
‰kolu v pﬁírodû a spolu s rodiãi pobyty u moﬁe.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Kﬁídlovická 30b
Kontakt : tel. 543 213 367
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 280,- Kã
Dvoutﬁídní mateﬁská ‰kola je souãástí Z· a M· Brno, Kﬁídlovická
30b. V˘chovn˘ program vyuÏívá prvky daltonského vzdûlávání
a úspû‰nû pﬁipravuje dûti pro ‰kolní v˘uku. Mateﬁská ‰kola se
zamûﬁuje na pohybové aktivity: Sportík, plavání, bruslení. ·kola
provozuje v˘tvarné aktivity v keramickém ateliéru, nav‰tûvuje knihovny a divadla, rovnûÏ organizuje krátkodobé pobyty i ‰koly
v pﬁírodû. ·kolku je moÏno nav‰tívit po domluvû s uãitelkami.

v pﬁírodû. V areálu M· je k dispozici víceúãelové hﬁi‰tû s umûl˘m
povrchem a zahradním domkem.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Nádvorní 3
Kontakt : tel. 543 213 309
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 320,- Kã
M· je zamûﬁena na tûlesn˘ pohyb a otuÏování. Dûti nav‰tûvují
kurs plavání, mohou vyuÏívat saunu v areálu ‰koly. Pro zájemce M·
organizuje taneãní krouÏek, bruslení, v˘uku angliãtiny, ‰kolu v pﬁírodû s rehabilitaãním programem, náv‰tûvy filmov˘ch a divadelních
pﬁedstavení, koncertÛ, v˘stav. Na dûti ãeká novû zrekonstruovaná
prostorná budova ‰koly s velkou zahradou. Dny otevﬁen˘ch dveﬁí
jsou shodné s termínem podávání Ïádostí o pﬁijetí dítûte do M·, po
dohodû s ﬁeditelkou je moÏné si M· kdykoliv prohlédnout.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, nám. 28. ﬁíjna 21
Kontakt : tel. 545 212 165
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 87,- Kã
Tato jednotﬁídní mateﬁská ‰kola je souãástí Z· a M· Brno, nám.
28. ﬁíjna 22. Je umístûna blízko stﬁedu mûsta. V blízkosti ‰koly se
nachází pûknû upraven˘ park s dûtsk˘m hﬁi‰tûm. Pro dûti jsou
organizovány kurzy plavecké pﬁípravy, cviãeníãko, kurz keramiky, logopedická prevence a estetická v˘chova. Kurzy jsou vedeny
specialisty v oboru.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, „ZDISLAVA“, Brno, Pellicova 4
Kontakt: tel. 543 212 371
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 250,- Kã
·estitﬁídní mateﬁská ‰kola je umístûna v pﬁekrásné lokalitû uprostﬁed Brna pod ·pilberkem. M· je zamûﬁena na ekologii, Ïivotní
prostﬁedí a na zdrav˘ Ïivotní styl. Pro dûti zaji‰Èuje plavání na
Ponávce, Sportík, Logo – poradnu, krouÏek Dovedn˘ch rukou
a hudebnû- pohybové ãinnosti. Uãitelé s dûtmi hojnû nav‰tûvují
kulturní akce, zúãastÀují se soutûÏí, poﬁádají vystoupení pro rodiãe.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, P‰eník 18
Kontakt: tel. 543 213 911
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 350,- Kã
Mateﬁská ‰kola pracuje podle ‰kolního vzdûlávacího programu
„Líbí se nám na svûtû“ a je zamûﬁena na v˘chovu ke zdravému
Ïivotnímu stylu. ·kola umoÏÀuje adaptaci dítûte na pobyt v M· za
pﬁítomnosti rodiãÛ. Nabízí zdravou stravu z vlastní kuchynû a moÏnost dietního stravování i pro dûti nemocné celiakií. Souãástí ‰koly
je velká zahrada, která umoÏÀuje voln˘ a bezpeãn˘ pohyb. K aktivitám ‰koly patﬁí cviãení na rehabilitaãních míãích a cviãení
s prvky jógy, krouÏky – Zpívánky a Taneãky, pﬁipravuje rovnûÏ
dûti na vstup do Z· v edukativnû stimulaãních skupinách, umoÏÀuje v˘uku hry na flétnu a aerobic. Dûti nav‰tûvují rÛzné kulturní
a vzdûlávací akce. Rodiãe se mohou kdykoliv pﬁijít do M· podívat.

MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Ml˘nská 27
Kontakt : tel. 543 241 083
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 100,- Kã
Mateﬁská ‰kola je souãástí Z· a M· Brno, Kﬁenová 21. VyuÏívá
v práci s dûtmi zásady zdravého Ïivotního stylu – vychovat dûti
zdravé, aktivní, aby dokázaly vnímat svoji identitu a rÛznost kulturních komunit. Dûti si mohou dennû vybírat z ãinností v˘tvarn˘ch, pohybov˘ch a hrav˘ch. Podle zájmu rodiãÛ M· umoÏÀuje
nav‰tûvovat keramick˘ krouÏek, plavání, v˘uku angliãtiny. Pro
dûti jsou organizovány ãasté v˘lety do pﬁírody, zimní a letní ‰koly
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MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Skoﬁepka 5
Kontakt : tel. 543 257 400
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 300,- Kã
Mateﬁská ‰kola rodinného typu s krásnou zahradou se nachází
v centru mûsta. Je zamûﬁena na etickou v˘chovu a ochranu Ïivotního prostﬁedí – pro dûti jsou organizovány polodenní v˘lety,
ekologické v˘ukové programy a kulturnû vzdûlávací akce. M·
nabízí krouÏky keramiky, plavání v bazénu na Kraví hoﬁe, taneãní krouÏek, ‰koly v pﬁírodû. Pro dûti je zabezpeãena logopedická
péãe a edukativnû stimulaãní skupiny. ·kola pravidelnû poﬁádá
pobyty dûtí a rodiãÛ u moﬁe. V dobû zápisu do M· si mÛÏe rodiãovská veﬁejnost celou mateﬁskou ‰kolu prohlédnout.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Soukenická 8
Kontakt : tel. 530 310 418
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 450,- Kã
Mateﬁská ‰kola Soukenická 8 se nachází v klidném prostﬁedí v blízkosti dopravního uzlu hlavního nádraÏí. Souãástí mateﬁské ‰koly je
pﬁekrásná zahrada se vzrostl˘mi stromy. V˘chova v M· probíhá podle
‰kolního vzdûlávacího programu „Barevné kamínky“ s respektem
k osobnosti dítûte. ·kola se zamûﬁuje na logopedickou péãi, pﬁedcházení specifick˘m v˘vojov˘m poruchám uãení a péãi o dûti s odkladem ‰kolní docházky. Dûti mají moÏnost v˘uky angliãtiny, práce ve
v˘tvarném a taneãním krouÏku, moÏnost hry na flétnu, plavání.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Stará 13/15
Kontakt : tel. 545 575 323
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 87,- Kã
Dvoutﬁídní mateﬁská ‰kola je souãástí Z· a M· Brno, nám. 28. ﬁíjna
22. Je umístûna v blízkosti stﬁedu mûsta , ve dvorní ãásti objektu Z·
Stará 13/15. Souãástí M· je dobﬁe vybavená zahrada. Do ‰kola dochází logopedka z odborné specializované kliniky. V M· pracují krouÏky
taneãní a keramick˘ a dûti se úãastní rÛzn˘ch soutûÏí. V˘chovn˘ program je zamûﬁen na v‰estrann˘ rozvoj dítûte. Dûti se úãastní divadelních pﬁedstavení a akcí pro pﬁed‰kolní dûti poﬁádané mûstem Brnem.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Tuãkova 36
Kontakt : tel. 549 241 195
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 400,- Kã
Dvoutﬁídní mateﬁská ‰kola s vybavenou zahradou se nachází
v blízkosti centra mûsta, ale zároveÀ v klidném místû. ·kola je
zamûﬁena na estetickou a environmentální v˘chovu s cílem
vytvoﬁit dûtem v mateﬁské ‰kole vstﬁícné prostﬁedí pro v‰estrann˘
rozvoj osobnosti. Dûti mají moÏnost úãastnit se vánoãní besídky,
dûtského karnevalu, vycházek s poznáváním Brna, ‰kolních v˘letÛ, náv‰tûv divadel. V rámci v˘uky je pro dûti pﬁipraven krouÏek
v˘tvarn˘, hudební, keramick˘, seznamování s angliãtinou.
Den otevﬁen˘ch dveﬁí je spojen se zápisem do M·.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Údolní 68
Kontakt : tel. 543 245 271
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 400,- Kã
Mateﬁská ‰kola s prodlouÏen˘m provozem je situována pﬁímo
u zastávky tramvaje ve vilové ãtvrti. ·kola si vytvoﬁila vlastní ‰kolní vzdûlávací program „Letadélkem za poznáním a zábavou“, ve
kterém se zamûﬁuje na rozvoj esteticko–pracovních dovedností.
Pro dûti celoroãnû poﬁádá pﬁedplaveck˘ v˘cvik, ãasté polodenní
v˘lety, v˘tvarnou v˘chovu, v˘uku anglického jazyka, práci
s poãítaãem, hru na zobcovou flétnu, pohybovou v˘chovu.
Samozﬁejmostí jsou pravidelné náv‰tûvy divadel, koncertÛ, v˘stav.
Mateﬁská ‰kola úzce spolupracuje se Z· nám. Míru 3.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, „Pod ·pilberkem“, Brno, Údolní 9a
Kontakt : tel. 542 214 876
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 350,- Kã
Mateﬁská ‰kola je zamûﬁena na v˘chovu ke zdravému Ïivotnímu
stylu. Pracuje podle projektu „Podpora zdraví v M·“, v rámci kterého
respektuje individuální a v˘vojové potﬁeby dûtí v souvislosti s jejich

ãinnostmi v M· a snaÏí se vytváﬁet nestresující a pohodové prostﬁedí.
Dûti pracují s keramickou hlínou a vyrábûjí z pﬁírodnin, úãastní se cviãení se Sportíkem, plavání, kurzu angliãtiny, hry na zobcovou flétnu,
‰kol v pﬁírodû, rovnûÏ je k dispozici logopedická péãe i prevence.
Pﬁed‰koláci mohou nav‰tûvovat edukativnû stimulaãní skupiny
a kurzy grafomotoriky. Souãástí M· je i velká zahrada ve svahu pod
·pilberkem. M· je otevﬁena pﬁítomnosti rodiãÛ, umoÏÀuje adaptaãní
reÏim, rodiãe mají moÏnost kdykoliv pﬁijít do tﬁíd a úãastnit se programu dûtí. S Klubem rodiãÛ jsou pravidelnû poﬁádány spoleãné akce.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Úvoz 57
Kontakt : tel. 541 245 823
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 360,- Kã
Mateﬁská ‰kola je situována v klidném prostﬁedí pod Kraví horou,
v blízkosti MHD. Ke ‰kole patﬁí velká zahrada s mnoha herními
prvky. Její prostory umoÏÀují dûtem dostatek pohybu. Mateﬁská
‰kola je zamûﬁena na rozvíjení celkové pohybové kultury a na
povzbuzení zájmu o pohybovou aktivitu dûtí. M· pro dûti organizuje vánoãní dílny, karneval, zahradní slavnosti, náv‰tûvy divadel
a loutková pﬁedstavení v M·, sportování se Sportíkem, taneãní
krouÏek, bruslaﬁsk˘ v˘cvik. Pﬁed‰koláci mohou nav‰tûvovat edukativnû stimulaãní skupiny a je pro nû zaji‰tûna logopedická péãe.
M· pracuje podle ‰kolního vzdûlávacího programu „Cesta kolem
svûta“ se zamûﬁením na harmonick˘ v˘voj celé osobnosti dítûte.
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí probûhnou ve dnech vydávání pﬁihlá‰ek.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, VídeÀská 39a
Kontakt : tel. 530 319 221
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 260,- Kã
Mateﬁská ‰kola se nachází ve vnitrobloku ulic VídeÀská
a Vojtova. Budova atriového typu má tﬁi tﬁídy navazující na zrekonstruovanou ‰kolní zahradu. Pﬁedností ‰koly je rovnûÏ vlastní
kuchynû. Vzdûlávání probíhá podle ‰kolního vzdûlávacího programu „Rok v mateﬁské ‰kole“, jehoÏ cílem je v‰estrann˘ rozvoj
dítûte a hlavním zámûrem podpora zdravého tûlesného v˘voje,
vytváﬁení povûdomí o Ïivotním prostﬁedí. Pro dûti ‰kola poﬁádá
‰koly v pﬁírodû, náv‰tûvy divadel, kin a v˘stav, v˘lety a exkurze.
Pﬁed‰koláci mohou nav‰tûvovat edukativnû stimulaãní skupiny
a je pro nû zaji‰tûna logopedická péãe.
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí se konají 15. a 17.1.2008, po dohodû je
moÏné M· nav‰tívit i v jiném termínu.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, Vinaﬁská 4
Kontakt : tel. 543 240 331
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 300,- Kã
Mateﬁská ‰kola je umístûna ve velmi pûkné a dobﬁe vybavené
zahradû na Vinaﬁské ulici nedaleko BVV a vysoko‰kolsk˘ch kolejí.
Dûtem jsou nabízeny reálné a konkrétní aktivity a jsou vyuÏívány
vzniklé situace k pﬁirozenému v˘voji v‰ech stránek osobnosti dítûte. U dûtí je rovnûÏ podporován zdrav˘ v˘voj zaloÏen˘ na citovosti a mravnosti. ·kola se zamûﬁuje hlavnû na pohybovou v˘chovu.
Své zájmy dûti uplatÀují v krouÏcích umûlecké gymnastiky, flétny,
tenisu, taneãním krouÏku a pﬁi plavání v plavecké ‰kole. V programu ãinností M· jsou rovnûÏ edukativnû stimulaãní skupiny.
MATE¤SKÁ ·KOLA BRNO, V‰etiãkova 19
Kontakt : tel. 543 245 441
V˘‰e mûsíãní úplaty pro ‰kolní rok 2007/2008 : 340,- Kã
Mateﬁská ‰kola se nachází v klidné ulici, v hezkém prostﬁedí pod
Kraví horou. Vilka mateﬁské ‰koly stojí uprostﬁed vybavené zahrady.
M· je zamûﬁena na v‰estrann˘ rozvoj osobnosti dûtí, rozvoj tûlesné
zdatnosti, upevÀování jejich zdraví a doplnûní rodinné v˘chovy.
Pro dûti mateﬁská ‰kola zaji‰Èuje sportování se Sportíkem, ‰koly
v pﬁírodû, lyÏování, pobyty u moﬁe, logopedickou péãi, v˘uku
angliãtiny, krouÏek keramiky, hru na flétnu, taneãní krouÏek, cviãení jógy, seznamování s poãítaãem, pro pﬁed‰koláky edukativnû
stimulaãní skupiny. M· spolupracuje se základními ‰kolami,
kupﬁíkladu se Z· nám. Míru 3, Z· Úvoz 55, Z· Hroznovou 1.
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Kulturní příloha + prostor pro neziskové organizace

MahenÛv památník

Mahenova 8
Trojí v˘roãí v KJM
Knihovna Jiﬁího Mahena v Brnû slaví
trojí v˘roãí:
– 125. v˘roãí narození Jiﬁího Mahena
12. prosince 1882 se narodil první knihovník veﬁejné mûstské knihovny Jiﬁí Mahen.
– 85. v˘roãí otevﬁení Veﬁejné mûstské knihovny
V roce 1921 byla zaloÏena Veﬁejná mûstská knihovna. O rok pozdûji se podaﬁilo
nashromáÏdit potﬁebn˘ fond krásné a populárnû-nauãné literatury a knihovna byla
v listopadu 1922 zpﬁístupnûna veﬁejnosti.
– 15. v˘roãí otevﬁení Mahenova
památníku
Posledním Mahenov˘m bydli‰tûm byla
vilka v Masarykovû ãtvrti, dnes na
Mahenovû ulici. Dle odkazu jeho manÏelky paní Karly Mahenové zde byl 11. prosince 1992 otevﬁen památník s autentickou
Mahenovou pracovnou, knihovnou a prostorem pro kulturní poﬁady.

A KLUBY âR A Poradna Liga za práva vozíãkáﬁÛ, o. s.,
od prosince na Vinohradech!

Poradenství pro lidi, kteﬁí pociÈují, Ïe
mají problém s konzumací alkoholu,
poradenství a pomoc rodinám ohroÏen˘m alkoholismem. SluÏby jsou poskytovány v Brnû a zdarma.
Psychologické ambulantní poradenství
ve formû: individuální, rodinné, skupinové.
Svépomocná skupina - anonymní
alkoholici
KaÏdé pondûlí od 17.30 a stﬁedu od
18.30 v prostorách A KlubÛ. Kontaktní
osoby: Laìka 731 588 017, Marcela
603 912 486, ·árka 776 279 91.
Krizová intervence (linka dÛvûry)
545 241 301, 541 247 233, internetového
poradenství:
e-mail linkaduvery.akluby@seznam.cz,
skype: Linka dÛvûry A kluby âR.
Sociální poradenství zahrnuje pomoc
a podporu pﬁi ﬁe‰ení konkrétních sociálních problémÛ.
Kde nás najdete.
Kﬁenová 62a, Brno, 1. patro. Tel.:
541 247 233, 545 241 300, 603 487 867
E-mail: akluby@seznam.cz, bliÏ‰í informace na www.akluby.cz
Pracovní doba: Po – Pá: 8:00 – 16:00,
pﬁípadnû po domluvû i v jiném termínu.
Na Va‰i náv‰tûvu a pﬁípadnou spolupráci
se tû‰í kolektiv pracovníkÛ A klubu âR.
Abstinence od alkoholu, drog ãi hazardního hraní není podmínkou pro vyuÏití sluÏeb A Poradny!

Na‰e organizace existuje jiÏ od roku
1990 a jejím posláním je pomoc zdravotnû znev˘hodnûn˘m obãanÛm pﬁi integraci do vût‰inové spoleãnosti. Toho
Liga za práva vozíãkáﬁÛ, o.s., dosahuje
provozováním celé ﬁady sociálních
a jin˘ch sluÏeb. Podrobné informace
o nás mÛÏete získat na internetov˘ch
stránkách www.ligavozic.cz.
Od prosince 2007 zahájíme své pÛsobení na nové adrese. JelikoÏ stále roz‰iﬁujeme a zkvalitÀujeme poskytované sluÏby,
není moÏné zÛstat v budovû, která jiÏ
nevyhovuje standardÛm jejich kvality. Po
dlouhém hledání jsme nakonec zvolili prostory gymnázia na Bzenecké ulici ã. 23
v Brnû-Vinohradech.
Jak se k nám dostanete?
V blízkosti na‰eho nového sídla jsou
zastávky tûchto bezbariérov˘ch linek:
trolejbus ã. 25 a 26 – zastávka Pálavské

Základní ‰kola Brno, Pastviny 70 se
sídlem v mûstské ãásti Brno-Komín otvírá od záﬁí ‰kolního roku 2008/09 tﬁídu
s MONTESSORI programem (pro dûti
do prvního a druhého roãníku).
Více na: www.sweb.cz/montessori-morava, www.zspastviny.cz
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námûstí; autobus ã. 78 – zastávka
Pru‰ánecká a ã. 82 – zastávka Pálavské
námûstí; tramvaj ã. 8 – Novolí‰eÀská.
Konkrétní spoje naleznete na internetov˘ch
stránkách DPMB, a.s.: www.dpmb.cz,
odkaz Jízdní ﬁád, pak Spojení (linky DPMB,
a.s.). Ti, kteﬁí jsou odkázáni na plo‰inu, by
si její umístûní ve vozidle spoje, kter˘ si
vybrali, mûli ovûﬁit na informaãní sluÏbû
DPMB, a.s. na telefonním ãísle 543 174 317.
Z Pálavského námûstí se vydejte smûrem k lesíku, kter˘ se jmenuje Sherwood.
Dle pﬁiloÏeného plánku tedy pÛjdete severozápadnû po ulici Tvrdonická, a to aÏ
k brance s logem Ligy, která vede k zadnímu vchodu do gymnázia. Parkovat lze
pﬁímo na hﬁi‰ti, které je za brankou – pﬁed
betonov˘m nájezdem se zelen˘m zábradlím. Po tomto nájezdu se dostanete do
na‰ich nov˘ch prostor.
I pﬁesto, Ïe se na‰e organizace stûhuje,
telefonní ãísla zÛstávají stejná! Ve‰keré
informace o nás i o stûhování proto mÛÏete získávat i nadále na na‰em stávajícím
ãísle 541 249 175-6. O dal‰í informace si
mÛÏete napsat na adresu info@ligavozic.cz.
Hynek Latta, Liga za práva vozíãkáﬁÛ, o.s.

Volný čas
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KVS „U Tří kohoutů“
úter˘ 8. ledna v 19.30 hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
Setkání zaãínajících i pokroãilej‰ích literátÛ
stﬁeda 9. ledna v 19.30 hod.
K. R. BANDa + NEW BAND
GRATIS
Spoleãné bluesování
ãtvrtek 10. ledna v 19.30
hod.
KULTURNÍ ÚDERKA
Ortodoxní bluescore
úter˘ 15. ledna v 19.30 hod.
DISTANT BELLS
Pink Floyd revival
stﬁ eda 16. ledna v 19.30
hod.
Vladimír MI·ÍK – Jaroslav
„Olin“ NEJEZCHLEBA – Pavel
SKÁLA
Komorní koncert hudebních
osobností
ãtvrtek 17. ledna v 19.30
hod.
ZELENÉ KOULE + MY·I
- svérázná poetika ekologick˘ch písní / - písnû s dírami
úter˘ 22. ledna v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad Jiﬁího
âERNÉHO:
Leonard COHEN – hlas vûãn˘ch lásek
stﬁ eda 23. ledna v 19.30
hod.
T¤ETÍ MÍZA
Hostující bluesrocková kapela

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

LEDEN 2008

ãtvrtek 24. ledna v 19.30
hod.
SHERYL CROW tribute
Countryrock z repertoáru
americké písniãkáﬁky
úter˘ 29. ledna v 19.30 hod.
KACU!
Budoucí alternativní hity
stﬁeda 30. ledna v 19.30
hod.
FRANK ZAPPA QUARTET
Velmi Ïiv˘ koncert z repertoáru mrtvého mistra
ãtvrtek 31. ledna v 19.30
hod.
TOM JEGR & GANG
Jihomoravsk˘ bluesrock

ãtvrtek 3. ledna,
8.30 a 10.15 hod.
Lovci mamutÛ

úter˘ 15. ledna,
8.30 a 10.15 hod.
Kytice

pátek 4. ledna,
8.30 a 10.15 hod.
Lovci mamutÛ

stﬁeda 16. ledna,
8.30 a 10.15 hod.
Kytice

sobota 5. ledna, 15.30 hod.
S koníãkem pﬁes hory a doly

ãtvrtek 17. ledna, 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem

pondûlí 7. ledna,
8.30 a 10.15 hod.
S koníãkem pﬁes hory a doly

ãtvrtek 17. ledna, 19.00 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem
– abonentní skupina A

úter˘ 8. ledna,
8.30 a 10.15 hod.
Ha‰teﬁica

ZMùNA
PROGRAMU
VYHRAZENA!

stﬁeda 9. ledna, 9.30 hod.
Mauglí

KLUBOV¯ BAR:
otevﬁen ve dnech programov˘ch akcí od 17 hod.
P¤EDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC - Bûhounská 17
INDIES - Po‰tovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraÏí
âD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel: 543 213 693
www.volny.cz/leitnerka

sobota 19. ledna, 15.30 hod.
Mauglí

ãtvrtek 10. ledna, 9.30 hod.
Mauglí

stﬁeda 23. ledna,
8.30 a 10.15 hod.
Ostrov pokladÛ

ãtvrtek 10. ledna, 19.00 hod.
Mauglí –
abonentní skupina C

pondûlí 28. ledna,
8.30 a 10.15 hod.
Ha‰teﬁica

pátek 11. ledna, 9.30 hod.
Mauglí

Zmûna programu vyhrazena!

sobota 12. ledna, 15.30 hod.
Ha‰teﬁica
pondûlí 14. ledna, 9.30 hod.
Mary‰a

Nově umístěné stojany
se Zpravodajem MČ Brno-střed
ve vstupních prostorách:

pátek 18. ledna,
8.30 a 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem

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

Klub Leitnerova, Leitnerova 2, Brno
Radnice MČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
Radnice MČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno
Plavecký areál Kraví hora, Brno
Divadlo Polárka, Tučkova 34, Brno
Pramen-Brněnka, nám. Míru 1, Brno
Veřejný internet MČ Brno-střed, Masarykova 25/27, Brno
Pramen-Brněnka, Cihlářská 24/26, Brno
Obchodní dům Vichr, Kobližná 19, Brno
Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno
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* Únorov˘ zpravodaj vyjde 6. 2. 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

Lásku, pohodu a úsměv,
v novém roce pouze úspěch.
Radost v srdcích, štěstí plno,
přejí Vám Teplárny Brno.
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