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Vrtkavé podzimní poãasí nedovoluje pﬁi rekonstrukci hﬁi‰tû na míãové hry pﬁi ulici
StrÏ postupovat tak rychle, jak bychom si v‰ichni pﬁáli, ale dûti si mohou hﬁi‰tû vyzkou‰et,
aÏ bude teplej‰í poãasí.

Mûstská ãást Brno-stﬁed rekonstruuje
dûtské hﬁi‰tû pﬁi ulici StrÏ
Po úspû‰né rekonstrukci dûtského hﬁi‰tû
pﬁi ulici Hvûzdové se mûstská ãást Brnostﬁed je‰tû na podzim leto‰ního roku
rozhodla provést úpravy také dûtského
hﬁi‰tû pﬁi ulic StrÏ v katastrálním území
·t˘ﬁice. Tato rekonstrukce, schválená
radou mûstské ãásti na jejím zasedání
dne 10. ﬁíjna, se tentokrát t˘ká hﬁi‰tû na
míãové hry a jejím cílem je pﬁedev‰ím
zlep‰it vyuÏitelnost stávající asfaltové
hrací plochy. Rekonstrukce hﬁi‰tû spoãívá zejména v opravû povrchu, na kter˘
budou následnû barevnû vyznaãeny plochy hﬁi‰È pro jednotlivé míãové hry (basketbal, volejbal); komplexní opravou
UPOZORNùNÍ
Úﬁad mûstské ãásti Brno-stﬁed
upozorÀuje obãany, Ïe v pondûlí
31. prosince 2007
není úﬁední den

prochází i stávající zábradlí a novû je
postaveno 4 m vysoké oplocení pﬁi krat‰ích stranách hﬁi‰tû. Na hﬁi‰tû, u nûhoÏ
si náklady na úpravu vyÏádaly cca 400
tis. korun, jsou instalovány branky kombinované s ko‰i na basketbal a v jeho
stﬁedu jsou pak umístûny stojany na
volejbalovou síÈ.
Navazujeme tak na na‰i ãinnost
v minul˘ch letech, kdy jsme rekonstruovali napﬁ. hﬁi‰tû na námûstí 28. ﬁíjna
nebo hﬁi‰tû pﬁi ulici P‰eník. V postupn˘ch úpravách dûtsk˘ch hﬁi‰È ve správû
mûstské ãásti Brno-stﬁed bychom rádi
pokraãovali i v dal‰ích letech tak, aby
zaﬁízení na tûchto veﬁejn˘ch prostranstvích poskytovala dûtem a mládeÏi co
nejlep‰í podmínky pro trávení jejich volného ãasu.
Mgr. Libor ·Èástka
místostarosta mûstské
ãásti Brno-stﬁed

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MùSTSKÉ âÁSTI BRNO-ST¤ED
Zveme obãany na 7. zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Brno-stﬁed,
které se uskuteãní v pondûlí
17. prosince 2007 od 14.00 hod.
ve Spoleãenském centru radnice mûstské ãásti Brno-stﬁed, Dominikánská 2, Brno

VáÏení pﬁátelé, obãané Brna-stﬁedu!
NeÏ se nadûjeme, pﬁijde jedno z nejkrásnûj‰ích období roku – svátky vánoãní.
T˘dny pﬁedcházející tûmto svátkÛm jsou
naplnûny pﬁípravami, pﬁem˘‰lením o tom,
ãím udûláme na‰im blízk˘m radost, ãím
bychom je nejvíce potû‰ili, a také oãekáváním, jaké Ïe letos Vánoce budou.
A pak pﬁijde ten oãekávan˘ ãas – dûti se
tû‰í na dárky pod stromeãkem, dospûlí na
milá setkání, odpoãinek. Vánoce jsou ãas,
kdy by lidé – víc neÏ kdy jindy – nemûli
zÛstávat sami, je to ãas setkávání a pﬁátelství.
Období mezi Vánocemi a Nov˘m rokem
je vût‰inou také obdobím bilancování,
pﬁem˘‰lením o tom, co jsme udûlali dobﬁe
a co bylo ‰patné. Doufám, Ïe v leto‰ním
bilancování bude jaz˘ãek vah na stranû:
bylo to dobré.
A pak pﬁijde rozlouãení s rokem 2007
a pﬁivítání roku 2008.
A tak Vám v‰em pﬁeji pﬁeÏití pﬁedvánoãního shonu, proÏití krásn˘ch a spokojen˘ch Vánoc, kladné zhodnocení roku
2007 a dÛstojné pﬁivítání roku 2008.
Pro mne je nejdÛleÏitûj‰í vûdomí, Ïe
jsme v‰ichni spolu na jedné lodi – Brnûstﬁedu a Ïe v‰ichni chceme jenom to nejlep‰í.
VáÏení pﬁátelé – s pﬁáním krásn˘ch
Vánoc a ‰Èastného Nového roku Va‰e
Dagmar Hrubá

Z OBSAHU

Obãané si pﬁipomnûli 9. a 11. 11. 2007
v˘znamné v˘roãí, Den váleãn˘ch veteránÛ,
poloÏením vûncÛ a kytic na památn˘ch místech.
Více na stranû 4

Jako kaÏdoroãnû v tento ãas informujeme
o zápisech do základních ‰kol.
Více od strany 11

Informace úřadu, rady a zastupitelstva
n˘ odpad a uloÏila odboru Ïivotního prostﬁedí zajistit zaslání tohoto
usnesení odboru Ïivotního prostﬁedí Magistrátu mûsta Brna.
RMâ BS vyjádﬁila podporu zámûru rekonstrukce a stavbû kruhového objezdu na VaÀkovû námûstí z úrovnû Statutárního mûsta
Brna a podpoﬁila zaﬁazení této rekonstrukce do plánu investic na
rok 2008. Konstatovala, Ïe realizace rekonstrukce VaÀkova nám.
pﬁispûje k bezpeãnosti a plynulosti silniãního provozu nejen na
VaÀkovû námûstí, ale i dopravû v rámci celomûstského tranzitu.
Povûﬁila starostu Mgr. Michala Bortela k jednání v této vûci
s vedením mûsta Brna.
RMâ BS vzala na vûdomí (Usnesení 133.95) návrh ceníku
kryté plavecké haly na rok 2008 a kluzi‰tû na Nov˘ch sadech na
sezónu 2007/2008 Sportovního a rekreaãního areálu Kraví hora,
pﬁíspûvková organizace, a uloÏila projednat v˘‰e uvedené
v komisi mládeÏe, kultury a sportu.
RMâ BS schválila návrh smlouvy na projektovou a inÏen˘rskou ãinnost na akci „Parkovací dÛm Kopeãná – Brno“
a uloÏila starostovi panu Mgr. Michalu Bortelovi a statutárnímu zástupci starosty paní MUDr. Dagmar Hrubé v souladu
s organizaãním ﬁádem uzavﬁít smlouvu.
RMâ BS vzala na vûdomí návrh smlouvy na akci „Hvûzdová –
hﬁi‰tû na kopanou“ a schválila smlouvu o dílo za celkovou cenu
200 000 Kã a uloÏila starostovi Mgr. Michalu Bortelovi a statutárnímu zástupci starosty MUDr. Dagmar Hrubé v souladu s organizaãním ﬁádem podepsat smlouvu o dílo.
Vánoce na Moravském námûstí 2007 (Usnesení 133.101). RMâ
BS schválila konání akce „Vánoce na Moravském námûstí 2007“
v termínu 1.–24. 12. 2007 v parku na Moravském námûstí a uloÏila tajemníkovi JUDr. Radovanu Novotnému zajistit organizaãnû
technické náleÏitosti spojené s konáním akce a smlouvu k zabezpeãení pﬁedmûtné akce.

33. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 7. 11. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení, která byla mediálnû prezentována)
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále RMâ BS) odsouhlasila
„Smûrnici pro posuzování Ïádostí slev na pronájmy sektorÛ
v kryté hale Sportovního a rekreaãního areálu Kraví hora, pﬁíspûvková organizace“ (Usnesení 133.02) a vyzvala ﬁeditele
Sportovního a rekreaãního areálu Kraví hora, pﬁíspûvková organizace, k její zaãlenûní a plnûní.
Usnesením 133.81 vzala RMâ BS na vûdomí pﬁedloÏen˘
seznam aktuálnû voln˘ch bytÛ v Mâ BS a uloÏila bytovému
odboru zajistit jejich postupné obsazování podle platné metodiky
pronajímání bytÛ v Mâ Brno-stﬁed.
RMâ BS na základû ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a ãl. 12
odst. 2 Statutu mûsta Brna vzala na vûdomí zápis z kontroly provedené na základû zákona 320/2001 Sb., v platném znûní, ve
smyslu vyhlá‰ky 416/2004 Sb., v platném znûní, a dal‰ích zákonÛ
a pﬁedpisÛ na Základní ‰kole Brno, Úvoz 55, pﬁíspûvkové organizaci, ze dne 22. 10. 2007 a uloÏila ﬁediteli Základní ‰koly Brno,
Úvoz 55, pﬁíspûvkové organizace, zajistit do 30. 11. 2007 nápravu
nedostatkÛ vypl˘vajících ze Zápisu z kontroly provedené na
základû zákona 320/2001 Sb., v platném znûní, ve smyslu vyhlá‰ky 416/2004 Sb., v platném znûní, a dal‰ích zákonÛ a pﬁedpisÛ ze
dne 22. 10. 2007.
Zmûna Provozního ﬁádu trÏi‰tû Zeln˘ trh (Usnesení 133.90).
RMâ BS odsouhlasila navrÏené zmûny a schválila nové znûní
Provozního ﬁádu trÏi‰tû Zeln˘ trh s okamÏitou platností.
RMâ BS vzala na vûdomí soupis poÏadavkÛ Mâ Brno-stﬁed na
umístûní dal‰ích nadzemních shromaÏìovacích nádob pro separova-

„Bakalka“ slavila 45. v˘roãí zaloÏení ‰koly
Slavnostní akademií si pﬁipomnûli Ïáci a pedagogové
Z· Bakalovo nábﬁeÏí 45. v˘roãí zaloÏení ‰koly. Ve ãtvrtek, 15. ﬁíjna se sál Bﬁetislava Bakaly na Îerotínovû
námûstí zaplnil do posledního místeãka. Akademii
zahájil starosta Mâ Brno-stﬁed Mgr. Michal Bortel. Pak
uÏ následovala pestrá plejáda vystoupení ÏákÛ, jejich
v˘kony byly odmûÀovány bouﬁliv˘mi ovacemi. Díky
zajímavé dramaturgii mûli diváci moÏnost zhlédnout

ãísla taneãní, hudební a dramatická – ta se mnohdy
hrála v jazyce anglickém, nûmeckém ãi francouzském.
Nechybûlo ani pﬁekvapení v závûru – sbor pedagogÛ
‰koly si v pﬁísném „utajení“ nastudoval pûvecké ãíslo –
skvûl˘ v˘kon na konec! Ten den jsme proÏili v bájeãné
atmosféﬁe sounáleÏitosti nádherné odpoledne, které nás
obohatilo o spoustu pﬁíjemn˘ch záÏitkÛ.
Mgr. Ivana Fabiánová
uãitelka Z· Bakalovo náb. 8

Základní ‰kola Bakalovo nábﬁeÏí je po rekonstrukci za 51 miliónÛ
Z v˘sledkÛ této velké investiãní akce se mohou dûti a jejich
pedagogové naplno tû‰it uÏ v tûchto dnech.
„S prvním kolem rekonstrukce se zaãalo jiÏ pﬁed loÀsk˘mi
prázdninami, kdy se vymûÀovala elektroinstalace s rozvody,
radiátory a topn˘ systém, zateplovaly se ploché stﬁechy
a instalovala se nová v˘mûníková stanice,“ ﬁíká starosta mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michal Bortel.
Druhá etapa probíhala od ﬁíjna 2006 do listopadu 2007.
„Tato fáze rekonstrukce spoãívala ve v˘mûnû oken a dveﬁí,
v repasi podlah uãeben a kabinetÛ, v zateplení budovy, v dispoziãní úpravû sociálních zaﬁízení, opravû hydroizolace
a ve zpﬁístupnûní prvního nadzemního podlaÏí ‰koly pro imobilní,“ popisuje provedené práce starosta Bortel.
První ãást rekonstrukce stála celkem 24 miliónÛ korun
a byla financována ze státního rozpoãtu (15 miliónÛ) a z rozpoãtu Statutárního mûsta Brna (9 miliónÛ). Bûhem druhé
etapy se proinvestovalo 27 miliónÛ korun – 2 milióny z rozpoãtu mûstské ãásti Brno-stﬁed, 25 miliónÛ z finanãních prostﬁedkÛ Statutárního mûsta Brna.

Rekonstruovanou ‰kolu si prohlédl primátor mûsta Brna Roman
Onderka (uprostﬁed) za doprovodu starosty mûstské ãásti Brnostﬁed Mgr. Michala Bortela (vlevo) a ﬁeditelky ‰koly PhDr. Yvety
Ga‰parcové (vpravo).
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„Aby se lidé mohli v rámci prosincov˘ch svátkÛ podívat na
místa, která jsme právû pro‰li, pak vyhla‰uji

Kostelní vûÏe ve stﬁedu mûsta
Michal v kostele sv.
Michala
První procházka se starostou mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michalem
Bortelem po brnûnsk˘ch
kostelech v doprovodu
Mgr. Petra Ne‰pora, rektora kostela sv. Michala,
a Mgr. Filipa Dﬁímala,
historika z Diecézního
muzea.

„Den otevﬁen˘ch dveﬁí“
v sobotu 22. 12. 2007 (10.00–18.00 hod.)“ ,
potû‰il Petr Ne‰por.
Pﬁijmûte na‰e pozvání a prohlédnûte si
nádhern˘ kostel sv. Michala.

Záchrana kamenného kﬁíÏe
V Brnû pﬁi ulici Opu‰tûné na volné plo‰e uprostﬁed náletové a ruderální vegetace mohl zpoza plotu pozornûj‰í BrÀan nebo náv‰tûvník
na‰eho mûsta aÏ do léta tohoto roku zahlédnout zcela zapomenut˘
kamenn˘ kﬁíÏ s tûlem Krista, kter˘ se nacházel ve velmi ‰patném
stavu. KﬁíÏ s nûmeck˘m nápisem (postaveno ke cti boÏí novosadsk˘mi a kﬁídlovick˘mi sousedy) a vroãením (datem vysvûcení) 18. srpen
1900, kter˘ se nacházel na území vyuÏívaném v minulosti jako zelináﬁské zahrady, byl silnû poznamenán dobou duchovního úpadku
v pováleãném období, ostatnû jako celá ﬁada dal‰ích památek drobné sakrální architektury, z nichÏ mnohé jiÏ nenávratnû zmizely. Jako
symbol historické kontinuity tohoto území je v‰ak maximálnû Ïádoucí i takové „drobné“ památky pro jejich nesporné historické a architektonické hodnoty zachraÀovat. V pﬁípadû „na‰eho“ kﬁíÏe se o to
zaslouÏil odbor kultury Magistrátu mûsta Brna, jehoÏ jednou z priorit
je i péãe o drobná architektonická a umûlecká díla, a to s pﬁispûním
mûstské ãásti Brno-stﬁed. Na‰e mûstská ãást se na záchranû kﬁíÏe
podílela nejen vytipováním nejbliÏ‰í vhodné a pro kﬁíÏ dÛstojné
lokality – mûstskou ãástí spravovaného parãíku na rohu ulic
Opu‰tûná – Uhelná, neboÈ na stávajícím místû jsou plánovány stavební aktivity vãetnû odsunutého vlakového nádraÏí, ale na základû
zplnomocnûní i poskytnutím souãinnosti pﬁi vyﬁizování potﬁebn˘ch
náleÏitostí podle nového stavebního zákona. Vlastnímu pﬁemístûní
kﬁíÏe – jedná se o typ tzv. jetelového kﬁíÏe s korpusem, umístûného
na kvádrovém odstupÀovaném soklu s prÛbûÏnou ﬁímsou a s tûlem
Krista v rustikálním pojetí s anatomick˘mi disproporcemi, pﬁedcházela i dÛkladná restaurátorská obnova celého kﬁíÏe pod dohledem
památkáﬁÛ.

Kostel sv. Michala je
dûlícím objektem mezi
Dominikánskou ulicí
(Úﬁad mûstské ãásti
B r n o - s t ﬁ e d )
a Dominikánsk˘m
námûstím (Nová radnice – Magistrát mûsta
Br na).
PÛvodní
románsk˘ kostelík získali od moravského
markrabûte Pﬁemysla
mezi lety 1228 a 1238
novû pﬁíchozí ﬁeholníci z ﬁádu dominikánÛ. Ti ke kostelu
v prÛbûhu staletí pﬁistavûli klá‰terní komplex, ve kterém
dnes sídlí v˘‰e zmínûné úﬁady radnice a magistrátu. V prÛbûhu 14. a 15. století byl kostel goticky pﬁestavûn, souãasnou barokní podobu získal ve druhé polovinû 17. století,
v˘zdoba interiéru pak pochází pﬁeváÏnû ze století osmnáctého. Perlami kostela sv. Michala jsou hlavní oltáﬁ a kazatelna od sochaﬁe J. Winterhaldera.
Vstoupili jsme do ztichlého chrámu sv. Michala. „Proã byl zamãen˘?“, otázal se starosta. „DÛvodem jsou nevyãíslitelné ztráty,
které v mnoha kostelech zpÛsobují krádeÏe. Byli bychom rádi,
kdyby byl kostel pﬁes den otevﬁen˘. Je tﬁeba najít nûjaké ﬁe‰ení,
aby se kolemjdoucí mohli bûhem dne do kostela podívat,“ odpovûdûl Petr Ne‰por. „Pouze tﬁi kostely na území mûstské ãásti jsou
celoroãnû zpﬁístupnûny. Mrzí nás to, protoÏe zájem o náv‰tûvu
kostela by byl,“ pﬁipomíná Ing. Jiﬁí Novák, technick˘ správce kostela. Jeho slova potvrzují turisté aÏ z daleké Austrálie, kteﬁí vyuÏívají náhodnû otevﬁen˘ch kostelních dveﬁí a vstupují dovnitﬁ.
„Budeme o tom jednat“, ozval se starosta, „snad najdeme spoleãné ﬁe‰ení.“
Kostel je brnûnskou raritou, protoÏe jeho oltáﬁ je obrácen˘ na
západ, dívá se do tváﬁe ostatním kﬁesÈansk˘m chrámÛm, které
obvykle smûﬁují k v˘chodu. Hlavnímu oltáﬁi vévodí tﬁi sochy
archandûlÛ. Uprostﬁed stojí socha archandûla Michaela drÏícího
váhy a meã, po jeho pravici archandûla Gabriela s lilií a na druhé
stranû archandûla Rafaela s poutnickou holí a kloboukem.
Cenn˘m klenotem kostela sv. Michala je kazatelna. Tvoﬁí ji dva
odli‰né díly. Horní svûtlá ãást pﬁedstavuje andûlské vojsko se sv.
Michaelem v ãele, dolní souso‰í v tmavé barvû pﬁedstavuje padlé
andûly. „Toto dramatické ztvárnûní kazatelny poukazuje na
poslání dominikánÛ, jedná se totiÏ o ﬁád kazatelsk˘,“ vysvûtlil historik Mgr. Filip Dﬁímal. „Pokud se tedy náv‰tûvníci do kostela
bûÏnû nedostanou, co mohou spatﬁit z vnûj‰í strany chrámu?“ otázal se starosta. „PrÛãelí kostela zdobí ãtveﬁice soch svûtcÛ dominikánského ﬁádu – sv. Dominika, sv. Vincence z Ferrery, sv.
Tomá‰e Aquinského a sv. Hyacinta. Pozoruhodná je také pﬁístupová terasa ze strany od Dominikánského námûstí, kterou se stavitelé vypoﬁádali se svaÏit˘m terénem. Zdobí jej desítka barokních soch svûtcÛ a svûtic,“ popisuje Mgr. Dﬁímal.

Informaci poskytl odbor Ïivotního prostﬁedí (pﬁi citaci nûkter˘ch
ustanovení z ãlánku V. Waltera ml. „Opu‰tûn˘ kﬁíÏ na Opu‰tûné
ulici“).

P¤ED REKONSTRUKCÍ
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Stalo se v naší městské části
Den váleãn˘ch veteránÛ si pﬁipomnûli obãané na‰í republiky 11. 11. 2007. V Brnû oslavy zaãaly jiÏ
v pátek 9. 11. 2007, kdy Univerzita obrany Brno zastoupená pplk. Dr. Vladimírem ·idlou, CSc., pozvala
odbornou veﬁejnost na Ústﬁední hﬁbitov v Brnû, kde zástupci mûsta Brna, starostové mûstsk˘ch ãástí, váÏení
akademiãtí hosté a zástupci dal‰ích organizací si pﬁipomnûli v˘znamn˘ den poloÏením vûncÛ. Za na‰i
mûstskou ãást se obﬁadu úãastnil starosta mûstské ãásti Brnostﬁed Mgr. Michal Bortel. Je
nutno podotknout: Pieta je
nutná, neboÈ nebezpeãí války
a váleãné utrpení je stálou
hrozbou i v období míru,
i kdyÏ trvá del‰í dobu. Den
11. 11. pﬁipomíná den podepsání pﬁímûﬁí a ukonãení
1. svûtové války. U nás se slaví
od roku 1999. Pﬁipomíná také
den máku „poppy day“, kterému se za váleãn˘ch dob na
polích velmi daﬁilo. Proto se
v klopách veteránÛ objevují
kvûty vlãího máku.

Dotek se vzdálenou civilizací. Nav‰tívíte-li v˘stavu Eduarda Ingri‰e,
fotografa, filmaﬁe a dobrodruha v Domû pánÛ z Kun‰tátu, mÛÏeme vám
garantovat pohled, kter˘ jen tak nûkde nenajdete. V˘stavu zahájil svou
pﬁítomností zplnomocnûn˘ velvyslanec Peru v âR J. E. Albert Salas
Barahory (první zleva) spolu s manÏelkou autora fotografií Ninou Ingri‰
(první zprava), cestovatelem Miroslavem Zikmundem (druh˘ zprava)
a starostou na‰í mûstské ãásti Mgr. Michalem Bortelem (druh˘
zleva).V˘stava potrvá do 6. 1. 2008.

V Knihovnû Jiﬁího Mahena probûhlo vyhodnocení fotosoutûÏe
na téma „OhÀostroje“ v mûstû Brnû. Na zdaﬁilou akci se pﬁi‰li
podívat nejenom ocenûní, ale mnoho náv‰tûvníkÛ knihovny. Ceny
pﬁedával pﬁímo primátor mûsta Brna Roman Onderka spolu s krajsk˘m hejtmanem Stanislavem Juránkem za dohledu starosty mûstské
ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michala Bortela (vlevo) a fotografa hodnotitelské komise Rostislava Ko‰Èála. (vpravo).

TûsnohlídkÛv Vánoãní strom má nástupce. Starosta obce Bílovic nad
Svitavou Pavel DoleÏal (úplnû vlevo) pﬁedával TûsnohlídkÛv Vánoãní
strom starostovi mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michalu Bortelovi (druh˘
zleva) urãen˘ na námûstí Svobody v Brnû. Sedmnáctimetrovému krasavci sliboval starosta Bortel, Ïe jej ozdobí a rozsvítí na námûstí 30. 11. 2007
v 17.00 hod. a starosta Bílovic slíbil, Ïe se o dva jeho nástupce pﬁedané
mûstskou ãástí Brno-stﬁed dobﬁe postará a rychle je zasadí.

Obãan Rulík je na svûtû. Pû‰í i cestující z tramvajov˘ch linek jedoucích
z âeské na Moravském námûstí mohou pozorovat nûco neobvyklého.
Z 1. na 2. listopadu 2007 z niãeho nic mezi stromy vyrostly tﬁi sochy
s malou zlatavou cedulkou „ Obãan Rulík“. Park jiÏ jednou hostil sochu
obãana Rulíka, ale nakonec park osiﬁel. Tentokrát budeme sledovat jeho
stopy a informovat vás o jeho dal‰ích krocích. Zatím trojso‰í sleduje
kolemjdoucí i jedoucí.
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Adventní slavnosti minoritÛ
Termín:
Pátek 14. 12. 2007 14.00–19.30
Sobota 15. 12. 2007 10.00–18.00
Nedûle 16. 12. 2007 9.00–17.00
Stánkov˘ prodej, ukázka ﬁemesel, tzv.
„JeÏí‰kova dílna“ pro dûti (moÏnost tvorby svíãek z vãelího vosku...) vystoupení
dûtí z brnûnsk˘ch základních ‰kol, betlém na nádvoﬁí, objevit by se mûli i pﬁedstavitelé mûsta...
Program bude navazovat na dûní
v kostele – m‰e, poboÏnosti...
Nahlédnout budou moci náv‰tûvníci do
míst, která nejsou bûÏnû pﬁístupná.

Vánoce ‰etrné k pﬁírodû
(Ïivotnímu prostﬁedí)
Ani Vánoce nemusí b˘t svátky pﬁepychu
a pl˘tvání. Pohoda a radost jistû nejsou
závislé na mnoÏství a cenách dárkÛ ãi
mnoÏství spoﬁádaného jídla. Je to v‰ak
otázka rodinn˘ch zvyklostí a ochoty je
mûnit. Pﬁiná‰íme vám nûkolik tipÛ na
Vánoce ‰etrnûj‰í, jak k pﬁírodû, tak k vám
samotn˘m.
¤ezan˘ vánoãní stromek na jedno pouÏití mÛÏete nahradit Ïiv˘m stromkem
v kvûtináãi, kter˘ lze na jaﬁe vysadit.
Ozdoby jsou nejvhodnûj‰í z pﬁírodních
materiálÛ – oﬁechy, su‰ené ovoce, perníky,

sláma. I pﬁi nákupu dárkÛ lze zároveÀ
poﬁídit vûci pûkné i ekologické. U materiálních vûcí jsou ideální dárky místní –
regionální v˘robky, které se nemusí dováÏet z dálky a podpoﬁí místní v˘robce, vûci
z obnoviteln˘ch materiálÛ – ze dﬁeva, rostlin (konopí, sláma), ovãí vlny apod.,
v˘robky z chránûn˘ch dílen, dárky z benefiãních aukcí, a nejlépe dárky vlastnoruãnû
vyrobené. Naopak co nejménû vûcí z umûl˘ch hmot, vybrat kosmetiku, kterou
v˘robce netestuje na zvíﬁatech, nebo dárky
nemateriální, napﬁ. pﬁedplatné ãasopisu ãi
vstupenky do divadla. Balení dárkÛ je
pÛvabné i do plátûn˘ch pytlíkÛ, balicích
papírÛ z recyklovaného papíru, vázané
provázky z juty s jmenovkami vlastnoruãnû vyroben˘mi napﬁ. ze star˘ch pohlednic.
Stravovací vánoãní „hody“, pokud se bez
nich neobejdeme, lze poﬁádat i z biopotravin a z místních produktÛ, nebo ty, co se
u nás nepûstují (kakao, káva), nakoupit ve
„férovém obchodû“ (Fair Trade). Stále
platí, Ïe nejvût‰ím dárkem je vlastní ãas,
pozornost pro druhé a spoleãn˘ proÏitek.
Podrobnûji, jak mít i Vánoce ekologické,
na www.veronica.cz/vanoce.
Ekologick˘ institut Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
tel. 542 422 750
veronica@veronica.cz
www.veronica.cz
kontaktní osoba: Lucie Nováková,
lucie.novakova@veronica.cz, tel.: 774 216 934
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Tvoﬁivá pﬁedvánoãní dílna
Pﬁijìte si vyrobit pûkné
vánoãní dekorace!
Cenap, Vodní 13, Brno
Klubovna v 1. poschodí
Vstupné 50 Kã
29. 11., 6. 12., 13. 12.
Klub rodiãÛ – klubová setkání pro
maminky a tatínky na „mateﬁské“
Pﬁijìte a naleznûte pﬁijetí v pﬁátelském
prostﬁedí, moÏnost sdílet své starosti
i radosti, pochybnosti i objevy a inspirujte se pro bûÏn˘ kaÏdodenní kolotoã péãe
o dítû a rodinu.
KaÏdé úter˘ 10–12 hod., Cenap, Vodní
13, vstupné 50 Kã.
Dámsk˘ spolek
Klubová setkání pro Ïeny nad 40
Proã se Ïeny potﬁebují spolãovat? *
Syndrom prázdného hnízda * UÏ nejsem
mladá a krásná, jsem jen krásná *
První manÏelky to nemají snadné *
DokáÏu zaãít znovu? * Já a tchynû?! *
Rodiãe uÏ nejsou sobûstaãní *
UÏ to bude poﬁád stejné? * Dá se
dÛchod proÏít tvoﬁivû? * Komu mohu b˘t
uÏiteãná?
KaÏdé úter˘ 18–20 hod. Klubovna
Cenap v 1. poschodí, Vodní 13, Brno,
Vstupné 50 Kã

Vánoční příloha a pozvánky
Strom
splnûn˘ch
pﬁání 2007
V dobû adventu bude jiÏ
tradiãnû
v Obchodní
Galerii Orlí,
Orlí ulice 3,
Brno, vystaven
vánoãní strom,
kter˘ bude
plnit
pﬁání
mentálnû postiÏen˘ch z denního stacionáﬁe
Effeta a Chránûného bydlení sv. Michaela,
zaﬁízení Oblastní charity Brno.
Na vánoãním stromu budou zavû‰eny
desítky pﬁáníãek, které sami vyrobili
mentálnû postiÏení klienti. Pﬁáníãka
obsahují prosby o vûci veskrze obyãejné, ale vÏdy se objeví i velká pﬁání.
Nikdo není pﬁi v˘robû pﬁáníãek omezován ve své fantazii.
Pokud zajdete v dobû od 3. 12. do
19. 12. 2007 do Obchodní Galerie Orlí,
Orlí ulice 3, Brno, vyberete si pﬁáníãko,
koupíte dáreãek a pﬁinesete ho zpût pod
vánoãní strom, splní se urãitû jedno z velk˘ch pﬁání. Ti, kteﬁí nemohou vûnovat
shánûní dáreãkÛ více ãasu, budou moci

pﬁispût finanãnû do úﬁednû zapeãetûné
pokladniãky.
Dûkujeme za podporu a moÏnost uspoﬁádat sbírku v prostorách Obchodní
Galerie Orlí spoleãnosti ODcz brno, s. r. o.
Dûkujeme v‰em dárcÛm!
Ve‰keré informace o Oblastní charitû
Brno a veﬁejné charitativní sbírce
Strom splnûn˘ch pﬁání mÛÏete nalézt
na www.brno.caritas.cz, na hlavní
stranû v odkazu sbírky.
Michaela Koválová, asistent PR, dobrovolnictví, ÎiÏkova 3, 602 00 Brno, e-mail:
michaela.kovalova@caritas.cz, tel.:
545 210 672, mob.: 604 243 104

Tﬁíkrálová sbírka 2008
Tato jiÏ tradiãní dobroãinná akce je nejvût‰í dobrovolnickou akcí v âeské republice.
V celostátním mûﬁítku se uskuteãní
v lednu 2008 jiÏ poosmé.
Také ve mûstû Brnû mÛÏete potkat ve
dnech 2.–13. 1. 2008 skupinky tﬁí koledníkÛ v pﬁevleãení za bájné krále (mudrce z v˘chodu), kteﬁí se podle tradice pﬁi‰li poklonit do Betléma novorozenému
JeÏí‰kovi. Skupinky koledníkÛ chodí od
domu k domu, koledují v ulicích a pﬁiná‰í lidem radostnou zvûst vánoãních
svátkÛ, lidé jsou obdarováváni drob-

nou pozorností. Souãasnû koledníci
poÏádají o finanãní pﬁíspûvek, kter˘
dárci vloÏí do úﬁednû zapeãetûné kasiãky, opatﬁené charitním logem. Vedoucím
skupinky musí b˘t dospûlá osoba, vybavená prÛkazem – plnou mocí koledníka.
V˘tûÏek sbírky je urãen pﬁedev‰ím na
pomoc nemocn˘m, handicapovan˘m,
seniorÛm, matkám s dûtmi v tísni a dal‰ím jinak sociálnû potﬁebn˘m skupinám
lidí. Nejménû desetina v˘nosu sbírky je
kaÏdoroãnû urãena také na humanitární
pomoc do zahraniãí.
Dûkujeme, Ïe nám pomáháte pomáhat.
Upozornûní: V dobû konání sbírky se
po mûstû Brnû pohybují koledníci, kteﬁí
nemají s Charitou nic spoleãného,
a proto finanãní pﬁíspûvky jim dané
nepÛjdou na pomoc potﬁebn˘m v charitních zaﬁízeních a humanitární pomoc.
Ve‰keré informace o Oblastní charitû Br no mÛÏete nalézt na
www.brno.caritas.cz.
Michaela Koválová, asistent PR a dobrovolnictví, ÎiÏkova 3, 602 00 Brno,
tel.: 545 210 672, mob. 604 243 104, email: michaela.kovalova@caritas.cz

Zveme všechny děti na akci

Vánoční Lipka
3.–5. 12. 2007
vždy mezi 15.–18. hodinou na Lipové 20
Zpříjemníte si chvíle čekání, dobu adventu.
Vyrobíte si voskovou svíčku, malý betlémek,
ozdoby z ovčího rouna, voňavý svícínek,
upečete minivánočku.
Zazpíváte si s námi, ucítíte vůni jehličí
i včelího vosku.
A protože středa bude předvečer svátku sv. Mikuláše,
možná ho na Lipce také potkáte.
S sebou si vezměte přezůvky a vstupné 60 Kč.
Těšíme se na vás
Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání, Brno, Lipová 20
AKCE JE PODPOŘENA
STATUTÁRNÍM MĚSTEM BRNEM
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Naše školy + kultura
Halloweenské soutûÏení na Hroznové
V úter˘ 30. listopadu 2007 si Ïáci I. a II. stupnû
Základní ‰koly Hroznová pﬁipomnûli v rámci
v˘uky anglického jazyka Halloween. Tento
svátek anglicky mluvících zemí jsme pojali
netradiãnû. V minulém ‰kolním roce se dûti
s Halloweenem seznámily. Tentokrát pro nû
byla v tûlocviãnû pﬁipravena soutûÏ s patnácti
rÛzn˘mi stanovi‰ti, kde plnily více i ménû stra‰idelné úkoly v angliãtinû (napﬁ. pﬁednes básniãky, dialogy, rozpoznávání slovíãek a pohybové aktivity). Jednotlivé úkoly zadávali a nad
jejich plnûním dohlíÏeli osmáci a deváÈáci
(8. A, 9. A a 9. B), kteﬁí se této role zhostili
perfektnû. Po splnûní daného poãtu stanovi‰È
ãekala na dûti ze 3.–5. tﬁíd malá odmûna. Celá
soutûÏ se odehrávala v halloweensk˘ch maskách pﬁítomn˘ch a atmosféru doplÀovala stra‰idelná hudba. V‰em se akce líbila a zajímavou
formou pﬁispûla k rozvoji jazykov˘ch dovedností a spolupráce na‰ich mlad‰ích a star‰ích
ÏákÛ.
Tímto jsme navázali na ﬁadu obdobn˘ch
událostí, pﬁi kter˘ch se snaÏíme zajímavou formou zprostﬁedkovat dûtem nové poznatky
a záÏitky v rámci v˘uky cizích jazykÛ. Jde
zejména o vystoupení pro spoluÏáky a rodiãe,
projekty pﬁipravované v hodinách a v neposlední ﬁadû v˘jezdy do zahraniãí. Na‰e koncepce vychází nejen z potﬁeby znalostí, klademe
také dÛraz na jejich praktické pouÏití v reáln˘ch situacích. Halloween potvrdil, Ïe Ïáci si
rádi vyzkou‰í, jak na tom s jazykem jsou. âasto
pﬁekvapují sebe i svoje okolí, umí v˘bornû reagovat a uplatÀovat nejen jazykové dovednosti.
Odezva od dûtí, rodiãÛ i uãitelÛ je vÏdy pozitivní a motivující. UÏ nyní pﬁipravujeme dal‰í
novinky. Informace o akcích (i s fotografiemi)
najdete vÏdy na internetov˘ch stránkách ‰koly – www.zshroznova.cz. Mgr. Ludûk Balcaﬁík

Jak jsme oslavili ná‰ Den vody
JiÏ tradiãnû na zaãátku listopadu jsme na
na‰í ‰kole, Z· Horní 16, oslavili Den vody
jako pﬁipomenutí toho, Ïe vody je na na‰í
planetû ménû a ménû a Ïe je potﬁeba vodou
nejen ‰etﬁit, ale také se ji snaÏit udrÏovat ãistou.
Na‰i Ïáci se problematice vody vûnovali jiÏ
v ﬁíjnu v hodinách chemie a zpracovali rÛzná
témata v ﬁadû projektÛ, které si ostatní Ïáci
‰koly mohli prohlédnout na nástûnkách na
chodbû ‰koly. S ekot˘mem jsme pro uãitele,
Ïáky a rodiãe pﬁipravili dotazník na téma
úspor a ãistoty vody a prÛzkum ukázal, Ïe se
v‰ichni snaÏíme jednat více ekologicky. Na‰i
Ïáci také tento den zkontrolovali v‰echny
baterie, jestli nekapou, a také v‰echny WC,
jestli neprotékají.
Hlavní náplní práce dûtí prvního stupnû
byla v˘tvarná soutûÏ „Vodní svût“. V‰echny
tﬁídy se opravdu snaÏily, ale vyhrát mohly
jen dvû. Mezi mlad‰ími byla nejlep‰í
I. A a mezi star‰ími V. A. Tyto tﬁídy dostaly
jako odmûnu keramické ‰neãky a v‰echny
tﬁídy JOJO Delfínky.
Îáci druhého stupnû zase soutûÏili
v ochutnávce vody. KaÏdá tﬁída nominovala
svého ochutnávaãe a jeho úkolem bylo
poznat Rajec, Dobrou vodu, Tomu Naturu,

vodu ze ‰kolního vodovodu a vodu z vodovodu v Modﬁicích. Druh˘m jejich úkolem
bylo urãit, která voda je nejchutnûj‰í.
Nej‰ikovnûj‰í byla Lenka Kulichová
ze VII. C a získala pro svou tﬁídu jako odmûnu keramickou Ïelviãku. Velmi zajímavû
dopadlo hodnocení vzorkÛ vody. Více neÏ
polovina ochutnávaãÛ zvolila za nejchutnûj‰í
vodu ze ‰kolního vodovodu.
Mgr. Alena Va‰íãková

Husova slaví 12,5 desetiletí
Den za dnem, rok za rokem, století a ãtvrt shlíÏí na budovu Základní ‰koly Husova pevnost
·pilberk. Generace za generacemi se vystﬁídaly
ve ‰kolních lavicích, procházely se ‰kolními
chodbami a trávily v lavicích své dûtství.
A tﬁídy sly‰ely perliãky mnoha ÏákÛ a uãitelÛ.
UÏ je to tak. Ode dne, kdy se dveﬁe „‰koly
korunního prince ·tûpána“ poprvé otevﬁely
ÏákÛm, uplyne v kvûtnu leto‰ního ‰kolního
roku pﬁesnû 125 let. Po celou tu dobu ‰kola
nevynechala ve svém poslání jedin˘ ‰kolní rok.
Vzpomínáte na svÛj první velk˘ prÛ‰vih? Na
perliãky, které nezadrÏitelnû rozesmály tﬁídu?
Vzpomínáte na své oblíbené uãitele? Na své
kamarády? Vidíte se pﬁi ãtení tûchto ﬁádkÛ
znovu v lavicích? Nutí vás podívat se do sekretáﬁÛ a hledat za‰edlé tﬁídní fotografie?
Nenechávejte si své vzpomínky jen pro sebe
a podûlte se o nû. Z· a M· Husova pﬁipravuje
u pﬁíleÏitosti 125. v˘roãí od zaloÏení ‰koly
almanach, do nûjÏ budete moci pﬁispût i vy.
Pokud máte nûjaké záÏitky, vzpomínky, fotografie ze ‰kolních akcí a chcete se o nû podûlit,
po‰lete je, pﬁípadnû je pﬁímo pﬁineste na adresu:
Z· a M· Brno, Husova 17, 602 00 Brno
E-mail: zastupce2@zshusovadalton.cz
Tel.: 542 214 899 (Mgr. Tlusto‰)
(ZapÛjãené fotografie si okopírujeme nebo
oskenujeme.)

PrÛmyslováci pﬁeÏili Armageddon
a se ctí 41 let absurdity komunismu.
Nedávno vy‰la kniha „Zatracenû ztracená
generace“. Je to literatura faktÛ o studentech
prÛmyslov˘ch ‰kol 3. a 4. roãníkÛ za 2. svûtové války od záﬁí 1943 do konce ledna 1944
„totálnû nasazen˘ch“ v Berlínû na záchranné
práce, o jejich dal‰ích osudech i o obrodû
svûta po válce. Mezi studenty byli i autoﬁi
knihy. Se ‰tûstím proÏili kobercové nálety
spojencÛ k úplnému zniãení Berlína, známé
pod heslem Armageddon. Nacisté je pustili
domÛ, aÏ uÏ nebylo co zachraÀovat. Po
válce národ poznal, Ïe na‰i osvoboditelé pﬁiná‰ejí s sebou jinou, pro nás nepﬁijatelnou
kulturu a civilizaci. Jejich pﬁedstavitelé se
bezohlednû snaÏili nám svou demagogickou
diktaturu vnutit. Úmysl se zdaﬁil puãem v r.
1948. Diktatura trvala 41 let. Lidem bylo
umoÏnûno pracovat a vytváﬁet hodnoty
v podmínkách svobody a demokracie aÏ po
úplném krachu ekonomiky, etiky a morálky
Sovûtského svazu a jeho satelitÛ, vãetnû
na‰eho státu. PrÛmyslováci, pﬁes absurditu,
v níÏ byli odsouzeni Ïít, svÛj boj proti ní
neprohráli. DÛkazem jsou jejich Ïivotopisy,
ãiny, trvalá snaha po zv˘‰ení odbornosti
a jejího uplatnûní v praxi.
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Pﬁínos knihy je pﬁedev‰ím v pouãnosti
a v˘chovû. Byly vypracovány anal˘zy vynikajících ﬁe‰ení problémÛ ekonomick˘ch
a souvisejících v obrodn˘ch procesech
v Nûmecku a zejména ve Finsku. Pováleãná
obroda v Anglii na základû populismu –
„znárodnûní v‰eho“ – mûla, stejnû jako
u nás, katastrofální dopad na celé hospodáﬁství. Pﬁínosná je staÈ o náboÏensk˘ch
a filozofick˘ch demagogiích na základû
posledních v˘zkumÛ makrokosmu a mikrokosmu.
Ing. Jaroslav Fi‰er,
absolvent PrÛmyslové ‰koly

Knihovna Jiﬁího Mahena
v Brnû slaví trojí v˘roãí. Ptáte se, jaké?
12. prosince 2007 uplyne 125 let, kdy se
narodil Jiﬁí Mahen. Byl dramaturgem, spisovatelem, básníkem, novináﬁem, publicistou,
organizátorem brnûnského kulturního Ïivota
a v neposlední ﬁadû rovnûÏ velk˘m milovníkem pﬁírody. Právû rybaﬁení ho ãasto inspirovalo pﬁi tvoﬁení poezie. Îe jste je‰tû Ïádné
jeho básnû o rybaﬁení neãetli ani o nich
nesly‰eli? Tak to budete moci napravit ve
stﬁedu 12. prosince 2007, kdy KJM pﬁipravila
v Mahenovû památníku poﬁad s názvem
„Básníci Petrova ticha“. Ichtyolog Tomá‰
Lotocki bude ãíst nejen z rybáﬁsk˘ch
Mahenov˘ch básní, ale i dal‰ích ãesk˘ch básníkÛ. Zaãátek poﬁadu je v 18 hod.
85 let od otevﬁení knihovny je druhé v˘roãí, které KJM letos slaví. V roce 1921 Jiﬁí
Mahen zaloÏil Veﬁejnou obecní knihovnu.
O rok pozdûji se mu podaﬁilo nashromáÏdit
potﬁebn˘ fond krásné a populárnû nauãné
literatury a knihovna byla zpﬁístupnûna
veﬁejnosti.
A to tﬁetí v˘roãí? Posledním Mahenov˘m
bydli‰tûm byla vilka v Masarykovû ãtvrti,
dnes na Mahenovû ulici. Podle odkazu jeho
manÏelky paní Karly Mahenové zde byl
vybudován památník s autentickou
Mahenovou pracovnou, knihovnou a prostorem pro kulturní poﬁady. V leto‰ním roce
slaví 15 let od svého vybudování a po celou
tuto dobu nad‰enû vítá v‰echny své ãtenáﬁe
a náv‰tûvníky.
¤íkáte, Ïe jste se stále nedozvûdûli nic
nového, Ïe v‰echno o Mahenovi i jeho
památníku víte? Tak neváhejte a ovûﬁte si své
znalosti ve vûdomostní soutûÏi, která bude
zveﬁejnûna na www.kjm.cz, a mÛÏete vyhrát
i jednu ze zajímav˘ch cen!

Knihovna Jiﬁího Mahena
125. v˘roãí narození Jiﬁího Mahena
15. v˘roãí zaloÏení Mahenova památníku
Program oslav:
12. 12. Básníci Petrova ticha
nejen z rybáﬁsk˘ch básní Jiﬁího Mahena
a dal‰ích ãesk˘ch básníkÛ pﬁipravil
a úãinkuje básník a rybáﬁ
Tomá‰ Lotocki (18 h.).
13.12. Útulek ã. 80. Divadlo improvizace
poﬁad vûnovan˘ Jiﬁímu Mahenovi (19 h.).
vûdomostní soutûÏ na www.kjm.cz
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Inzerce

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

VÁNOČNÍ NABÍDKA 1+1 zdarma
Brýlové obruby BOGNER, SILHOUETTE, JAGUAR, MENRAD,
JOOP, FLAIR a INFACE z kolekce ZIMA 2007/08 s dárkem:
vrtaná antialergická obruba zdarma.
Nabídka platí do konce Vánoc, nebo do vyčerpání dárků.
z Nabízíme multifokální skla s garancí kvalitního vidění na všechny vzdálenosti
a speciální brýle k monitorům pro pohodlnou práci v kanceláři. Parametry oka
odborně vyměříme.
z Pro zimní sporty nabízíme sportovní brýle ADIDAS, včetně dioptrického klipu.
z Aplikujeme měkké a tvrdé kontaktní čočky. Dezinfekční roztoky za nízké ceny.

RK BÍLÝ REALITY
Pekařská 7, 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.

správa inzertní plochy zpravodajů
Brno-střed, Starý Lískovec, Bohunice

inzerce@oranzovareklama.cz
tel./fax: 544 210 252,
gsm: 774 531 591
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Inzerce
SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaFabia 1,2 HTP/
44 kW ve výbavové verzi
Ambiente s klimatizací za
3 990 Kè mìsíènì
V základní výbavě tohoto
modelu mimo jiné najdete také
4 airbagy, ABS, centrální zamykání, posilovač řízení a elektrické ovládání předních oken. Při
využití originálního finacování
od ŠkoFINu s měsíční splátkou
jen 3 990 Kč* (včetně garantované ceny havarijního pojištění
a pojištění odpovědnosti po
celou dobu financování) dostanete navíc zimní kola zdarma.
A ještě jedno překvapení: vůz
Škoda Fabia můžete vyhrát na
celý víkend. Registrujte se telefonicky na čísle 800 600 200.
Také Vás zveme na zkušební
jízdu. Navštivte nás proto co
nejdříve, těšíme se na Vás.
* RPSN od 7,56 %. Splátka předem
100 000 Kč, zůstatková hodnota
30 000 Kč, délka financování 72 měsíců

Kombinovaná spotøeba a emise
CO2 modelu Fabia: 4,6–6,9
l/100 km, 120–165 g/km

JE PODZIM A MY UŽ NADĚLUJEME!

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

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

Paní Svatava Spáãilová – mateﬁská ‰kola na pln˘ plyn
B˘valá ﬁeditelka Mateﬁské ‰koly na VídeÀské
KdyÏ starosta mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michal Bortel dûkoval ﬁeditelce Spáãilové za dlouholetou práci v Mateﬁské ‰kole na VídeÀské, zrodil se
nápad uskuteãnit rozhovor, kter˘ by odhalil nûco z historie a kuchynû
pﬁed‰kolního vzdûlávání. Dohodli jsme se, Ïe si na podzim promluvíme
jak o Ïivotû, tak o díle. Tak se i stalo. Paní ﬁeditelku jsem na‰el v její
b˘valé Mateﬁské ‰kole na Pellicovû ulici a mûl jsem co dûlat, abych jí staãil do schodÛ (do 5. patra), kde nyní pÛsobí a pﬁedává svoje bohaté zku‰enosti. Musel jsem se trochu vyd˘chat, abych mohl poloÏit první otázku.
Jak dlouho pracujete v mateﬁské ‰kole?
Jako malá holka jsem snila o tom, Ïe se stanu uãitelkou v mateﬁské
‰kole. Nyní to bude ãtyﬁicet let, kdyÏ jsem zaãala uãit v mateﬁské ‰kole.
Za „staré“ doby byla práce na umístûnku. Narodila jsem v Blansku a po
skonãení ‰koly jsem ode‰la pracovat podle urãení na Bﬁeclavsko. V roce
1977 jsem se dostala do Brna a zÛstala. Bydlila jsem v Bohunicích a pracovala v Mateﬁské ‰kole na Arménské ulici. V té dobû byl v˘razn˘ rozdíl
mezi dûtmi z vesnice a z mûsta v rozdílném chování a vyjadﬁování. Dnes
nemohu tyto vûci porovnat, protoÏe dlouhodobû pracuji ve mûstû. âím
dál více se ale pﬁesvûdãuji, Ïe ve v˘chovû a pﬁístupu k ní se vûci vracejí
jaksi ve spirále. Mûli jsme dﬁíve smí‰ené tﬁídy s dûtmi od tﬁí do ‰esti let.
Pozdûji se tﬁídy diferencovaly podle vûku. V souãasné dobû jsme se vrátili k modelu smí‰en˘ch tﬁíd. KaÏdé ﬁe‰ení má svoje pro a proti. Podle
mého názoru by bylo dobré, kdyby alespoÀ pﬁed‰koláci tvoﬁili samostatnou skupinu. Dnes se diskutuje nad zpoplatnûním mateﬁsk˘ch ‰kol, ale
je tﬁeba zachovat urãitou spravedlnost, kdy budou v pﬁípadû plateb platit
buìto v‰ichni, nebo nikdo, nikoliv v‰ak jen urãitá vybraná skupina dûtí.
Co na to rodiãe?
Rodiãovská reakce prozatím neprobûhla, ale obecnû je práce a domluva s rodiãi sloÏitá. Nûkteﬁí nab˘vají dojmu, Ïe mateﬁská ‰kola bude plnû
suplovat v˘chovu dûtí a oni budou plnit jen funkci ÏivitelÛ a ochráncÛ.
Vãera jsme se na poradû s kolegynûmi zastavily u tohoto problému a zjistily, Ïe v‰echny máme podobn˘ názor a dojem. Konstatovaly jsme, Ïe
buìto je nûco v nás, nebo se doba tak rapidnû zmûnila. Nicménû nelehká práce je s dospûl˘mi. Dûti jsou spontánní a fajn. Dﬁíve bylo uãitelské
povolání prestiÏní profese, neboÈ patﬁila do skupiny vzdûlan˘ch spoluobãanÛ. Dnes se vzdûlanost znaãnû roz‰íﬁila. Rodiãe mají vysokou ‰kolu,
více starostí a odpovûdnosti, coÏ se projevuje ve sniÏujícím se ãase pro
dûti. Uzavírá se zaãarovan˘ kruh, kdy dûti sedí dlouhou dobu u televize
a poãítaãe, vázne pﬁímé pﬁedávání zku‰eností od rodiãÛ a v dÛsledku
zanedbávané zpûtné vazby na získávané nové informace si dûti osvojují
nezdravé návyky pro budoucí plnohodnotn˘ partnersk˘ Ïivot. Hodnota
vyjadﬁovacích schopností klesá strmû dolÛ a pﬁevládá pasívní zábava,
která je‰tû prohlubuje pokles komunikaãních schopností. Dûti dﬁíve byly
schopny více naslouchat. Dnes jsou hluãné a nûãím nepatﬁiãn˘m se
snaÏí na sebe upoutat pozornost. Ub˘vá spoleãn˘ch ãinností s rodinou.
Poﬁady, které sledují v televizi nebo jinde, jsou vedeny snahou vyniknout a nûkdy za kaÏdou cenu prosadit svoji osobnost pﬁed druh˘mi.
Navzdory v‰em tûmto potíÏím se mnû práce s dûtmi líbí. Naopak po setkáních s kolegynûmi ze základních ‰kol cítím, Ïe jejich vzdûlávací úloha
je znaãnû tûÏ‰í neÏ na‰e, neboÈ pﬁedstupovat pﬁed Ïáky v pubertû pﬁi
dne‰ním stavu legislativy je nadmíru obtíÏné.
Tedy va‰e role spoãívá v nastavení správn˘ch Ïivotních hodnot?
Ano, mohli bychom to takto ﬁíct. Dnes moÏná oproti minulosti se
vyÏaduje ukázat dûtem obû dvû tváﬁe Ïivota. Tu dobrou i ‰patnou. Ze
zku‰enosti v‰ak nab˘vám dojmu, Ïe ‰patné pﬁíklady táhnou dûti spí‰e
naopak zkusit zakázané ovoce. Napﬁíklad boj proti drogám, prevence,
v˘klady spí‰e zpÛsobují opaãn˘ efekt. Rodiãe, aby zamûstnali svoje dûti
a ochránili je pﬁed poklesky, se snaÏí naplnit Ïivot sv˘ch potomkÛ víceãetnou ãinností v mnoÏství krouÏkÛ, ãímÏ uspoﬁí pro sebe ãas. Zvolená
cesta v‰ak má jeden háãek. Souãasné dûti ‰patnû komunikují a nemají
správné vzdûlávací návyky. Nyní pracuji ve tﬁídû s posílenou logopedickou v˘ukou a problémy se sníÏenou komunikaãní schopností dûtí cítím
je‰tû více.
To byla role uãitelky. Co va‰e funkce ﬁeditelky?
Ráda porovnám podmínky za dobu svého pÛsobení skoro 20 let ﬁeditelky M·. Velmi nám pomohlo, Ïe mateﬁské ‰koly získaly právní subjektivitu a o mnoh˘ch vûcech si rozhodují samy podle specifick˘ch potﬁeb.
To v minulém reÏimu nebylo moÏné, tam jsme byli svázáni pﬁesnû

dan˘mi pravidly, která nemohla postihnout specifiku konkrétní mateﬁské ‰koly. Podobnou volnost jsme získali pﬁi sestavování uãebních
plánÛ a programÛ pro dûti. Dﬁíve se dûlalo více papírové pﬁípravy
a ménû ãasu zb˘valo na dûti, dnes je tomu naopak. Pro zjednodu‰ení
a vysvûtlení – mateﬁská ‰kola je financována ze strany zﬁizovatele (mûstská ãást) a pedagogicky je vedena ministerstvem ‰kolství (pﬁes ‰kolskou
inspekci). Pﬁi této pﬁíleÏitosti bych pochválila na‰i mûstskou ãást Brnostﬁed, která nám vûnuje maximální péãi a ‰kolská zaﬁízení na Brnû-stﬁedu jsou mnohdy dál neÏ v jin˘ch ãástech Brna. Hodnû se zhodnotil
a opravil základní ‰kolsk˘ majetek. Finanãní dotace z mûstské ãásti nám
umoÏnily poznat ‰kolství nûkter˘ch evropsk˘ch zemí (napﬁ. ·panûlska,
Holandska, Anglie a dal‰í zemí). ÚroveÀ na‰eho vzdûlávacího procesu
je vysoká.
Abychom se vrátili zpût k dûtem, máte zpûtnou vazbu na své
b˘valé malé Ïáky?
Není to tak dávno, kdy jsme sedûli s uãitelsk˘m sborem a náhle se ke
mnû pﬁitoãil mlad˘ muÏ, kter˘ se hlásil a ﬁíkal: „To je má nejhodnûj‰í
paní uãitelka.“ Ov‰emÏe si mne nemohl pamatovat, ale maminka se mu
s pocity pozdûji svûﬁila a on mne poznal. Pﬁi vstupu do ‰kol dáváme
hodnocení a doporuãení na na‰e dûti. Je málo pﬁípadÛ, kdy se m˘líme
a neúplnû odhadneme jejich schopnosti. BohuÏel se nám i potvrzují
záporná doporuãení, kdyÏ dûti je‰tû nejsou dostateãnû pro ‰kolu vyzrálé
a na pﬁání rodiãÛ pﬁesto postoupí a jsou nuceny se vracet.
Co v‰echno s dûtmi dûláte?
Chodíme plavat na Z· Horní – máme zdarma bazén i trenéra. Cviãíme
hru na flétnu. Dﬁíve jsme chodili do domova dÛchodcÛ na Kamennou
s hudebním pásmem. Vystupujeme na námûstí o vánoãních svátcích.
Nûkdy jsou tvrd‰í povûtrnostní podmínky a obecnû zji‰Èuji, Ïe dûti jsou
málo zdravotnû zdatné a odolné.
Je‰tû jsem se chtûl zeptat na jedno obvyklé téma. Pracujete na
Brnû-stﬁedu. Co byjste zmûnila na centru?
Historické jádro se zastavuje byty, coÏ je pﬁínosné, ale nûkdy jsou
stavby vedeny necitlivou rukou k okolí. Napﬁíklad nov˘ dÛm naproti
u nás v ulici. Jistû má pûkn˘ v˘hled na úkor nás. Jsem jenom laik.
Doprava je také vdûãné téma. Mûli bychom myslet více na ekologii.
Abych zÛstala u profese: „Více se vûnovat v˘chovû mladé generace
a dohlédnout na jejich veﬁejné chování a vystupování.“
V ãem je Brno mimoﬁádné?
Brno je domácké. Lidé jsou o nûco vstﬁícnûj‰í neÏ jinde. Stav nedokáÏu pﬁesnû pojmenovat. Zájem o vûci spoleãné je ve mûstech znaãnû roztﬁí‰tûn˘ oproti obcím. Jistû by byla na místû vût‰í angaÏovanost a tolerance k názorÛm jin˘ch spoluobãanÛ. Pﬁála bych si, aby komunikace mezi
lidmi, vedením mûsta a mûstsk˘ch ãástí fungovala podobnû jako
v na‰em uãitelském kolektivu na Pellicovû, kde máme kaÏd˘ svoje práva
i povinnosti, ale pﬁi spoleãn˘ch vûcech dokáÏeme b˘t jednotní
a semknutí.
Na závûr: Kam byjste nás vzala v Brnû?
Plavat na Kraví horu. To mne drÏí nad vodou. Na doplnûní mám ráda
moﬁe a vycházky. Pohyb je základ, bez nûj bych nedovedla Ïít. Jezdíme
na Pálavu. V‰echny bych vzala a na zpáteãní cestû bych ukázala pohled
„Brno je krásné a historické jádro obzvlá‰tû“.
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Školní příloha

Zápis dûtí do základních ‰kol
VáÏení rodiãe,
vzhledem k blíÏícím se lednov˘m zápisÛm do 1. tﬁíd
základních ‰kol vám pﬁedstavujeme jednotlivé základní
‰koly v mûstské ãásti Brno-stﬁed.
Pﬁipomínáme, Ïe podle ‰kolského zákona zaãíná povinná
‰kolní docházka poãátkem ‰kolního roku, kter˘ následuje po
dni, kdy dítû dosáhne ‰estého roku vûku. Zákonn˘ zástupce je
povinen pﬁihlásit dítû k zápisu, a to v dobû od 15. ledna do
15. února kalendáﬁního roku, v nûmÏ má dítû zahájit povinnou
‰kolní docházku. Pﬁi zápisu ve ‰kole získáte i pﬁípadné informace o moÏnostech a podmínkách odkladu ‰kolní docházky.
Konkrétní dobu zápisÛ do kaÏdé základní ‰koly stanoví ﬁeditel
této ‰koly, termíny naleznete v na‰em pﬁehledu.

O pﬁijetí k základnímu vzdûlávání rozhoduje ﬁeditel ‰koly,
kter˘ je sice povinen pﬁijmout pﬁednostnû Ïáky s místem
trvalého pobytu v pﬁíslu‰ném spádovém ‰kolském odboru,
av‰ak pﬁi dostateãném poãtu voln˘ch míst záleÏí na rodiãích, jakou základní ‰kolu pro své dítû zvolí. V‰echny na‰e
základní ‰koly jiÏ v leto‰ním ‰kolním roce pracují na základû sv˘ch vlastních ‰kolních vzdûlávacích programÛ a nabízejí ‰irokou ‰kálu profilací, mezi kter˘mi si mohou rodiãe
vybrat.
Pﬁehled mateﬁsk˘ch ‰kol zﬁizovan˘ch mûstskou ãástí
Brno-stﬁed pﬁipravujeme do pﬁí‰tího ãísla Zpravodaje.
JUDr. Helena Pietriková
vedoucí odboru ‰kolství, sportu a mládeÏe

Základní ‰kola Brno, Antonínská 3
Kontakt: tel.: 541 213 142; e-mail: zs.antoninska@bm.orgman.cz; web:
www.zsantoninska.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 11. 1. 2008 (8–12 hod., 14–16.30 hod.)
Zápis do prvního roãníku: 16. 1. 2008 (15–18 hod.), 18. 1. 2008 (14–18
hod.), 19. 1. 2008 (9–12 hod.)
Základní ‰kola Antonínská se nachází v klidné lokalitû se snadnou
dopravní dostupností.
JiÏ druh˘m rokem Ïáci pracují podle nového vzdûlávacího programu
V˘hra pro na‰e dûti. Program je zaloÏen na dlouholeté tradici roz‰íﬁené
v˘uky cizích jazykÛ. Od prvního roãníku mají Ïáci formou povinného
pﬁedmûtu v˘uku anglického nebo nûmeckého jazyka ve dvouhodinové
t˘denní dotaci.
Od tﬁetího roãníku se dotace zvy‰uje o jednu aÏ dvû hodiny. Posunem
v jazykové pﬁípravû podle nového vzdûlávacího programu je zaﬁazení
druhého cizího jazyka jiÏ od pátého roãníku.
V˘hodou brzkého zaﬁazení v˘uky cizího jazyka je moÏnost jiÏ na
základní ‰kole skládat mezinárodnû uznávané jazykové zkou‰ky. Patﬁí
mezi nû napﬁ. Fit in Deutsch – zkou‰ka z nûmeckého jazyka na jazykové
úrovni A2 podle Evropského referenãního rámce nebo zkou‰ka KET,
která pﬁedstavuje první stupeÀ z pûti úrovní cambridgesk˘ch zkou‰ek.
Îáci Z· Antonínská díky jazykov˘m dovednostem kaÏdoroãnû vyjíÏdí na
zahraniãní pobyty (Nûmecko, Rakousko, Velká Británie). Podporou jazykové v˘uky je práce rodilé mluvãí z Nûmecka.
PﬁestoÏe je ‰kola zamûﬁena jazykovû, jsou dûtem nabízeny i jiné aktivity. Pro Ïáky s v˘tvarn˘m talentem je zaﬁazena roz‰íﬁená v˘uka V˘tvarné
v˘chovy formou nepovinného pﬁedmûtu ve dvouhodinové t˘denní dotaci.
Novû si Ïáci zvykají na bodové hodnocení své práce v hodinách matematiky a fyziky, stále ãastûji je zaﬁazováno projektové vyuãování. V mnoh˘ch hodinách uãitelé zaﬁazují prvky daltonské v˘uky. V niÏ‰ích roãnících mají Ïáci svÛj pracovní prostor doplnûn relaxaãními balóny.
KaÏdoroãnû v dobû pﬁedvánoãní a velikonoãní se ‰kola promûní
v „dílny“, ve kter˘ch místo klasické v˘uky Ïáci proÏijí den v duchu sváteãních tradic.
V oblasti zájmové ãinnosti je ÏákÛm nabízena celá ‰kála krouÏkÛ –
Keramika, Francouz‰tina, Informatika, Stolní tenis, Dyslektick˘ krouÏek,
Nebojíme se ãe‰tiny…
·kolní druÏina zabezpeãuje dûtem 1. aÏ 5. roãníkÛ vhodnou ãinnost

v dobû pﬁed vyuãováním (6.30–7.45 hod.) i po vyuãování bohatou
zájmovou (do 17 hod.).
Základní ‰kola Brno, Bakalovo nábﬁeÏí 8
Kontakt: tel.: 543 212 725;
e-mail: vedeni@bakalka.cz;
web: www.bakalka.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 9. 1.
2008 (8–12 hod.)
Zápis do prvního roãníku:
15. 1. 2008 (14–18 hod.), 18. 1.
2008 (14–18 hod.), 19. 1. 2008
(9–12 hod.)
Jsme ‰kolou s více neÏ
40letou tradicí roz‰íﬁené v˘uky
cizích jazykÛ. Symbolick˘m
zavr‰ením na‰ich snah o co
nejkvalitnûj‰í v˘uku nejen
v cizích jazycích a s vyuÏitím
dlouholeté tradice ‰koly je
námi vytvoﬁen˘ ‰kolní vzdûlávací program „Na‰e v˘sledky
hovoﬁí cizími jazyky“. Souãástí
tohoto vzdûlávacího programu
je v˘uka angliãtiny od 1. roãníku pro v‰echny Ïáky a povinná
v˘uka druhého cizího jazyka
od 6. roãníku, kde si Ïáci
mohou vybrat mezi jazykem
nûmeck˘m a francouzsk˘m.
Díky tomu, Ïe ‰kola disponuje dostateãn˘m poãtem pedagogÛ, kteﬁí jsou odbornû i pedagogicky zpÛsobilí vyuãovat i jiné pﬁedmûty v anglickém jazyce, vyhovûlo M·MT âR na‰í Ïádosti a s úãinností
od zaãátku ‰kolního roku 2007/2008 vyuãujeme v anglickém jazyce pﬁedmûty pracovní ãinnosti a informatika. Tímto krokem jsme získali jedineãné postavení nejen mezi ‰kolami na území mûsta Brna, Jihomoravského
kraje, ale i v rámci celé republiky. Oba pﬁedmûty nebyly vybrány náhodnû, v pracovních ãinnostech vyuãovan˘ch v anglickém jazyce si Ïáci
posilují jazykové znalosti pﬁímo v konkrétních kaÏdodenních situacích
a v˘uka informatiky vychází z anglické terminologie.
Jako jediná ‰kola v Jihomoravském kraji nabízíme ÏákÛm jiÏ od 2. roãníku pﬁípravn˘ kurs ke Cambridge zkou‰kám, které jsou kaÏdoroãnû
poﬁádány v kvûtnu ve spolupráci s Britskou radou a vedou k získání
mezinárodnû uznávaného certifikátu.
Nejen na podporu a rozvoj jazykového vzdûlávání nabízíme ‰irokou
‰kálu mimo‰kolních aktivit, napﬁ. English Club, krouÏky anglické konverzace, francouzské konverzace, krouÏek ‰panûlského jazyka, krouÏek
informatiky s rÛznou úrovní pokroãilosti, v˘uku náboÏenství, fungující
knihovnu ãesk˘ch i cizojazyãn˘ch titulÛ, v˘uku hry na flétnu, pûveck˘
sbor, ‰achov˘ krouÏek, krouÏek keramiky a v˘tvarné v˘chovy, krouÏek
badmintonu, krouÏek golfu a krouÏek juda.
K ovûﬁování komunikaãních dovedností v cizích jazycích a za úãelem
poznávání ‰kola kaÏdoroãnû poﬁádá kulturnû poznávací zájezdy do Anglie,
Francie, Rakouska, Nûmecka, ·v˘carska, atd. Îáci mají také moÏnost prezentovat nabyté znalosti a dovednosti na veﬁejn˘ch vystoupeních (‰kolní
akademie, besídky, vánoãní vystoupení na nám. Svobody a dal‰í). Na jejich
vystoupení se pravidelnû tû‰í senioﬁi domovÛ dÛchodcÛ a LDN v Brnû.
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Školní příloha
Dlouhodobû nadprÛmûrná kvalita uãitelského sboru byla hlavním kritériem, na základû kterého byla ‰kola vybrána Pedagogickou fakultou
MU k v˘chovû a v˘cviku budoucích pedagogÛ a má statut fakultní ‰koly.
·kola disponuje velmi kultivovan˘m pracovním prostﬁedím. Ke zv˘‰ení
efektivity v˘uky slouÏí ﬁada odborn˘ch uãeben vybaven˘ch nejmodernûj‰í v˘ukovou technikou. Jako v˘raz ocenûní na‰í práce vnímáme úsilí
Statutárního mûsta Brna a zﬁizovatele Mâ Brno-stﬁed o generální rekonstrukci budovy ‰koly, která byla dokonãena v ﬁíjnu 2007. ·kola tak ve
v‰ech ohledech vyhovuje nejvy‰‰ím nárokÛm na materiální podmínky
vzdûlávání a optimální pracovní klima.
Na‰i Ïáci se jiÏ ‰est˘m rokem podílejí na ovûﬁování srovnávacích a pﬁijímacích SCIO testÛ. V˘stupy testování zaji‰Èují zpûtnou vazbu jak pro
na‰e Ïáky, tak pro tvÛrce testÛ.
V loÀském roce probûhlo i bûÏné testování SCIO testy v 9. roãnících
a národní testování CERMAT v 5. a 9. roãnících. V obou tûchto studiích
na‰i Ïáci dosahovali nadstandardních v˘sledkÛ, mnohdy o desítky procent pﬁedãili v úspû‰nosti svoje vrstevníky z Jihomoravského kraje
i z celé âR.
Dal‰ím v˘sledkem práce ‰koly, kter˘ povaÏujeme za velice objektivní,
je vysoká úspû‰nost pﬁi pﬁijímání ÏákÛ na S·, napﬁ. ve ‰kolním roce
2006/2007 bylo z 62 ÏákÛ 9. roãníku pﬁijato 60 ÏákÛ ke stﬁednímu vzdûlávání, z nich 26 na gymnázia, 34 na stﬁední odborné ‰koly a 2 Ïáci na
tﬁíleté obory SOU. Na‰i Ïáci jiÏ tradiãnû v˘raznû uspûli také pﬁi pﬁijetí na
víceletá gymnázia, i kdyÏ v posledních letech je na na‰í ‰kole patrn˘
trend, Ïe na‰i Ïáci a jejich rodiãe dávají pﬁednost dokonãení kvalitního
základního vzdûlání na na‰í ‰kole a na víceletá gymnázia se hlásí z na‰í
‰koly podstatnû ménû zájemcÛ neÏ v dﬁívûj‰ích letech.
Vynikajících v˘sledkÛ dosahují na‰i Ïáci pﬁi olympiádách a soutûÏích,
a to na regionální i celostátní úrovni.
Základní ‰kola Brno, Horní 16
Kontakt: tel.: 543 214 361; e-mail: info@zshorni.cz; web:
www.zshorni.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 14. 1. 2008 (v dopoledních hodinách)
Zápis do prvního roãníku: 15. 1. 2008 (14–18 hod.), 16. 1. 2008 (14–18
hod.)
Na‰e ‰kola zabezpeãuje v˘uku v 1. a 6. roãníku podle vlastního programu „·kola v pohybu“ a v ostatních roãnících podle vzdûlávacího programu Základní ‰kola. Mimo základní vzdûlávací ãinnost pak nabízí i tyto
programy:
– voliteln˘ pﬁedmût informatika v dobﬁe vybaven˘ch poãítaãov˘ch
uãebnách,
– jazykové krouÏky,
– v˘uka plavání v bazénu s „moﬁskou vodou“,
– zájmové krouÏky z oblasti v˘tvarné i sportovní,
– v˘uka pro Ïáky se speciálními potﬁebami.
Poslednû jmenovan˘ program nabízí dvû moÏnosti vzdûlávání ÏákÛ se
specifick˘mi v˘vojov˘mi poruchami uãení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie). První moÏností je v˘uka v bûÏné tﬁídû podle individuálního plánu
a s pomocí speciálního pedagoga, kter˘ podle na‰eho integraãního programu provádí reedukaci poruch v rámci dopolední v˘uky bez nároku
na ãas a peníze rodiãÛ. Druhou moÏností je v˘uka ve speciální tﬁídû
s mal˘m poãtem ÏákÛ a pod vedením speciálních pedagogÛ.
Po celou dobu ‰kolní docházky je ÏákÛm i rodiãÛm k dispozici ‰kolní
psycholog, speciální pedagog, v˘chovn˘ poradce a preventista, kteﬁí
tvoﬁí ·kolní poradenské pracovi‰tû.
Ke zkvalitnûní v˘uky pﬁispívá i skuteãnost, Ïe na‰e Z· je fakultní ‰kolou Masarykovy univerzity v Brnû, spolupracuje s brnûnsk˘mi i mimobrnûnsk˘mi pedagogick˘mi poradnami, s praÏskou spoleãností DYSLEXIE
a v‰ichni vyuãující se pravidelnû úãastní dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ.
Vedle bazénu s „moﬁskou vodou“ je od roku 2004 v provozu atletická
dráha s tartanov˘m povrchem a dvû víceúãelová hﬁi‰tû na kopanou,
házenou, tenis, volejbal, basketbal a nohejbal.
Dal‰í aktivitou na‰í ‰koly jsou pravidelné zimní lyÏaﬁské v˘cvikové
kursy a kvûtnové t˘denní pobyty u moﬁe v Chorvatsku pro Ïáky prvního
i druhého stupnû. Tyto akce jsou mezi dûtmi velmi oblíbené a navíc
napomáhají k vytvoﬁení uÏ‰ích vztahÛ mezi Ïáky a uãiteli. Novinkou je
poﬁádání tﬁídenního v˘jezdu ÏákÛ 6. roãníku s tﬁídními uãiteli. Cílem
tohoto v˘jezdu je stmelení ãasto nového kolektivu podle pﬁedem daného
programu. Ten pro dûti a uãitele pﬁipravuje ‰kolní psycholoÏka, která se
zároveÀ tohoto pobytu úãastní.
Na‰i Ïáci mají moÏnost se stravovat v prostorné jídelnû a vybírat si
z nabídky dvou jídel a nûkolika druhÛ salátÛ.

Základní ‰kola Brno, Hroznová 1

Kontakt: tel.: 543 211 912; e-mail: vedeni@zshroznova.cz; web:
www.zshroznova.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 11. 1. 2008 (8–11.40 hod.)
Zápis do prvního roãníku: 18. 1. 2008 (14–17 hod.), 19. 1. 2008 (9–11
hod.)
V Základní ‰kole Brno, Hroznová 1, budou prvÀáãci jiÏ tﬁetí rok vzdûláváni podle na‰eho vlastního ‰kolního vzdûlávacího plánu. ÎákÛm prvního
roãníku je vûnována maximální péãe, protoÏe toto období povaÏujeme za
rozhodující pro vztah, kter˘ si dûti ke ‰kole vytvoﬁí. Jejich tﬁídy jsou umístûny v samostatné budovû uprostﬁed zahrady, kde je zaruãeno klidné,
nestresující prostﬁedí bez zvonûní, s moÏností ãasového dûlení v˘uky
podle potﬁeb dûtí a uváÏení uãitelky. K ÏákÛm je pﬁistupováno individuálnû, pro mimoﬁádnû nadané existuje moÏnost roz‰íﬁení vzdûlávání prostﬁednictvím v˘ukov˘ch programÛ. ÎákÛm s v˘vojov˘mi poruchami uãení
je nabízena náprava v lekcích veden˘ch speciální pedagoÏkou. Vyuãující
i rodiãe mají jiÏ více neÏ desetiletou zku‰enost se slovním hodnocením
ÏákÛ první tﬁídy, ve kterém budou i v pﬁí‰tím roce pokraãovat.
Exkluzivitou je bezplatná v˘uka angliãtiny od první tﬁídy. Jsme jednou
z deseti pilotních ‰kol projektu Magistrátu mûsta Brna „V˘uka angliãtiny
na vybran˘ch ‰kolách ve mûstû Brnû“. PrvÀáãkÛm jsou urãeny rovnûÏ
krouÏky keramiky, v˘tvarn˘ch i sportovních ãinností a dal‰ích aktivit prostﬁednictvím ‰kolní druÏiny. Dále ‰kola nabízí pro star‰í dûti v˘uku angliãtiny od tﬁetí tﬁídy vãetnû pﬁípravy k mezinárodní jazykové zkou‰ce pro
zájemce. Anglick˘ klub, v˘uku nûmãiny nebo ru‰tiny jako druhého jazyka
poskytujeme od ‰estého roãníku. Informatiku vãetnû vyuÏívání internetu
vyuãujeme formou povinné i zájmové ãinnosti. Obohacením v˘uky jsou
lekce dramatické v˘chovy. Kvalita vzdûlávání a pﬁípravy ÏákÛ na stﬁední
‰koly se ovûﬁuje dlouhodobû pomocí testÛ SCIO. Dûti tak mají moÏnost
vyzkou‰et si zkou‰ky na stﬁední ‰kolu „naneãisto“.
Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Brno, Husova 17

Kontakt: tel.: 542 214 899; e-mail: reditelka@zshusovadalton.cz; web:
www.zshusovadalton.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 15. 1. 2008 (8–10 hod.)
Zápis do prvního roãníku: 18. 1. 2008 (14–17 hod.), 19. 1. 2008 (9–12
hod.), 21. 1. 2008 (14–17 hod.)
Den otevﬁen˘ch dveﬁí i zápis do prvního roãníku probíhá
v budovû Ra‰ínova 3.
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Školní příloha
Na na‰í ‰kole, stojící v samém centru mûsta Brna, probíhá ve v‰ech
tﬁídách v˘uka s vyuÏitím daltonsk˘ch prvkÛ. Na‰e Ïáky vedeme k samostatné práci, volnosti a zodpovûdnosti. Îáci se uãí spolupracovat
v t˘mech. Od druhého roãníku Ïáci pracují ve v˘uce s odbornou i nauãnou literaturou, vytváﬁí si vlastní materiály ke studiu. Pomocí úkolÛ se
uãí vyhledávat, tﬁídit a vyuÏívat informace. Ve v˘uce nachází prostor
k rozvíjení vlastních zájmÛ, protoÏe mají k dispozici ‰irokou nabídku
nepovinn˘ch úkolÛ z rÛzn˘ch oborÛ. Na druhém stupni navazujeme na
dovednosti získané na I. stupni. ·kolní rok zpestﬁují rÛzné projektové
dny, napﬁíklad Den svûtov˘ch náboÏenství, Den pln˘ kultury, Husovská
noc, Veletrh Evropy, Den zdravého Ïivotního stylu atd. V˘stupem devítileté práce ÏákÛ je tvorba vlastní roãníkové práce v posledním roãníku
a její prezentace na ‰kolní konferenci.
Ve ‰kolním vzdûlávacím programu „Na Husovu chodíme rádi“ vyuãujeme angliãtinu od 1. roãníku. V˘uka probíhá dvakrát t˘dnû v mal˘ch pracovních skupinách. Na druhém stupni nabízíme vedle anglického jazyka
jako voliteln˘ pﬁedmût i nûmeck˘ jazyk. Formou nepovinn˘ch pﬁedmûtÛ
dále roz‰iﬁujeme nabídku o rusk˘ a francouzsk˘ jazyk.
Na prvním stupni pravidelnû poﬁádáme ‰koly v pﬁírodû, druh˘ stupeÀ
vedle ‰kolních v˘letÛ absolvuje také tematické exkurze do Prahy, Vídnû
nebo Polska (Osvûtim, Vûliãka, Krakov).
Dále ‰kola nabízí pohybové hry, házenou, fotbal, moderní gymnastiku,
aerobik, sportovní hry, keramiku, v˘tvarn˘ krouÏek, mediální v˘chovu,
konverzaci v anglickém jazyce, sborov˘ zpûv, odbornou práci s dyslektiky, práci s nadan˘mi dûtmi, v˘uku plavání (2. a 3. roãník), v˘uku bruslení (3. a 4. roãník), zdravotní tûlesnou v˘chovu a dopravní v˘chovu.
Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Brno, Kotláﬁská 4

Kontakt: tel: 549 121 099, e-mail: kotlarska@kotlarska.cz, web:
www.kotlarska.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 10. 1. 2008 (8–16 hod.)
Zápis do prvního roãníku: 15. 1. 2008 (14–18 hod.), 16. 1. 2008 (14–18
hod.), 18. 1. 2008 (14–18 hod.), 19. 1. 2008 (9–11 hod.)
·kola pracuje podle vlastního vzdûlávacího programu s názvem „·kola
21. století“. Na 1. stupni nabízí roz‰íﬁení v˘uky zamûﬁené na hudební,
v˘tvarnou nebo tûlesnou v˘chovu a na 2. stupni nabízí roz‰íﬁenou v˘uku
matematiky, pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ a hudební v˘chovy. Angliãtina je
zaﬁazena do v˘uky jiÏ od prvního roãníku. V˘uka zahrnuje kursy plavání,
bruslení a lyÏaﬁské v˘cvikové kursy. ·kola má dobﬁe vybavenou poãítaãovou uãebnu, pﬁipojení na internet ve v‰ech tﬁídách a kabinetech, multimediální uãebnu, novou jazykovou uãebnu, odborné uãebny a tﬁídy pro
v˘uku hudební v˘chovy, keramickou dílnu, dvû tûlocviãny a ve vnitrobloku hﬁi‰tû s parkem.
ÎákÛm na 1. stupni je k dispozici ‰kolní druÏina, kde jsou pro nû pﬁipraveny tvoﬁivé dílny nebo hry na hﬁi‰ti a ve ‰kolním lesoparku. V‰echny
tﬁídy na 1. stupni jezdí na ‰koly v pﬁírodû, na 2. stupni na ‰kolní v˘lety.
V odpoledních hodinách ‰kola nabízí ‰irokou ‰kálu krouÏkÛ, které
uspokojí rozmanité zájmy ÏákÛ v oblasti sportovní, hudební, pûvecké,
taneãní, v˘tvarné, dramatické, jazykové atd.
Na ‰kole dobﬁe funguje ‰kolní poradenské pracovi‰tû, které koordinuje
úspû‰nou reedukaci ÏákÛ s poruchami uãení a poskytuje radu a pomoc
ÏákÛm i rodiãÛm. Pedagogiãtí pracovníci mají zájem se stále vzdûlávat,
nav‰tûvují rÛzné semináﬁe a kursy, kde mají moÏnost se seznamovat
s novinkami ve vzdûlávání. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a s Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou
Masarykovy univerzity v Brnû.

Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Brno, Kﬁenová 21
Kontakt: tel.: 543 212 587, e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, web:
www.zskrenova.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 18. 1. 2008
Zápis do prvního roãníku: 18. 1. 2008, 19. 1. 2008
Základní ‰kola sídlí v historické památkovû chránûné secesní budovû
v tûsné blízkosti centra mûsta. Sv˘m ÏákÛm ‰kola nabízí multikulturní
prostﬁedí s individuálním pﬁístupem ve tﬁídách se sníÏen˘m poãtem ÏákÛ
a ve tﬁídách speciálních v˘uku pro Ïáky se speciálními vzdûlávacími
potﬁebami. V˘uka je zaji‰tûna speciálními pedagogy.
S pﬁípravou dûtí na vzdûlávací proces se zaãíná jiÏ v pﬁípravném roãníku. Na obou stupních ‰koly uãitelÛm vypomáhají asistenti pedagoga,
kteﬁí se osobnû vûnují problémov˘m ÏákÛm. Na ‰kole pÛsobí ‰kolní
poradenské pracovi‰tû, jehoÏ ãleny jsou ‰kolní psycholoÏka, v˘chovná
poradkynû a metodik prevence.
·kola je zapojena do projektu Avas dÏas sikhºol, ãhavore (Pojìme se
uãit, dûcka), kter˘ je financován z ESF a umoÏÀuje dûlení nûkter˘ch
hodin naukov˘ch pﬁedmûtÛ, a tím zlep‰ení individuální péãe o Ïáky.
Tento zpÛsob v˘uky vzbudil u vût‰iny ÏákÛ zájem a lep‰í pﬁístup ke
‰kolní práci. Díky finanãním prostﬁedkÛm z projektu byly novû vybaveny
dvû pracovny nov˘m nábytkem, ICT technologií i uãebními pomÛckami.
V Klubu Kﬁenka, kter˘ byl vybudován díky projektu Nízkoprahov˘
klub Kﬁenka v prostorách M· Ml˘nská 27, se v souãasné dobû díky podpoﬁe Stﬁediska integrace men‰in douãují v odpoledních hodinách Ïáci
‰koly a zároveÀ mohou vyuÏít zaﬁízení klubu k smysluplnému trávení
svého volného ãasu.
Ze sportovních aktivit je nutné zmínit fotbalov˘ krouÏek a moÏnost
sportovního vyÏití ÏákÛ v posilovnû. K dispozici je také moderní víceúãelové hﬁi‰tû pro Ïáky i pro veﬁejnost.
Zvlá‰tní pozornost vûnuje ‰kola hudební v˘chovû. Ve speciálnû vybavené pracovnû se Ïáci 6. a 7. tﬁíd uãí hrát na kytary, klávesy a bicí
v zájmovém krouÏku, ve kterém jim b˘val˘ ãlen úspû‰né ‰kolní skupiny
Bongo boys pﬁedává své zku‰enosti. V rámci komunitní ‰koly je krouÏek
otevﬁen i pro b˘valé Ïáky ‰koly. ·kola nabízí veﬁejnosti kursy angliãtiny
a práce na poãítaãích.
Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Brno, Kﬁídlovická 30b
Kontakt: tel.: 543 212 716, e-mail: kancelar@kridl.qmail.cz, web:
www.zskridlovicka.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 9. 1. 2008, 16. 4. 2008
Zápis do prvního roãníku: 15. 1. 2008 (14–17 hod.), 16. 1. 2008 (14–17
hod.), 19. 1. 2008 (9–12 hod.)
Pﬁijímací pohovory do tﬁíd druhého stupnû s roz‰íﬁenou v˘ukou
matematiky, informatiky a dal‰ích pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ:
15. 5. 2008
Ve v‰ech roãnících ‰koly jsou do v˘uky zaﬁazovány daltonské dílny
samostatné práce. Takto organizovaná v˘uka dûtem napomáhá k vût‰í
zodpovûdnosti za uãení, dává jim prostor pro tvoﬁivost a rozvoj osobního
a efektivního uãebního stylu. Cíle i obsah vyuãování vychází z vlastního
‰kolního vzdûlávacího programu, kter˘ byl zaveden v záﬁí 2006. Jeho
souãástí je v˘uka anglického jazyka od 1. do 9. roãníku a druhého cizího
jazyka od 7. do 9. roãníku. Na prvním stupni je do tûlesné v˘chovy zaﬁazeno plavání a bruslení.
Ve v‰ech roãnících druhého stupnû jsou otevírány tﬁídy s roz‰íﬁenou
v˘ukou matematiky, informatiky a dal‰ích pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ.
Îáci tûchto tﬁíd dosahují pravidelnû vynikajících v˘sledkÛ v soutûÏích
a olympiádách i v pﬁijímání na stﬁední ‰koly. Rozsáhlé zdroje informací
ÏákÛm pro vyuãování i individuální pﬁípravu bez omezení zpﬁístupÀuje
propracovan˘ informaãní systém poãítaãov˘ch pracoven, studoven
a databáze v˘ukov˘ch programÛ.
Od ‰kolního roku 2007/2008 pﬁijímá ‰kola nadané a mimoﬁádnû
nadané Ïáky k integraci do stávajících tﬁíd na prvním i druhém stupni.
Úspû‰nou reedukaci dûtí se specifick˘mi v˘vojov˘mi poruchami uãení
zaji‰Èuje ‰kolní poradenské centrum.
Voln˘ ãas dûtí je úãelnû naplnûn v mnoha umûleck˘ch, sportovních, technick˘ch i naukov˘ch krouÏcích. Novû bylo na ‰kole zﬁízeno
odlouãené pracovi‰tû Centra volného ãasu LuÏánky.
Herní den s diagnostikou nadání
V pátek 11. 1. 2008 od 11 do 17 hod. probûhne pod zá‰titou Centra
nadání Praha diagnostická a poradenská akce pro rodiãe a jejich dûti.
MÛÏete se setkat a osobnû promluvit s t˘mem odborníkÛ, zástupci ‰koly
a koordinátorem s PPP Brno o moÏnostech a studijních pﬁedpokladech
va‰eho dítûte. K dispozici bude odborná literatura, moÏnost zahrát si
nûkterou deskovou hru a získat informace o volnoãasov˘ch aktivitách
a programu ‰koly. Testy jsou pﬁipraveny pro zájemce bez rozdílu vûku.
Zájemci se mohou pﬁedem pﬁihlásit telefonicky (543 212 716, 605 253 893)
nebo elektronicky (www.mensa.cz, www.centrumnadani.cz).
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Školní příloha
Sport pro v‰echny, Radost. Asociace ‰kolních sportovních klubÛ je zamûﬁena na moderní gymnastiku. Na‰e ‰kola je zapojena do projektu
EKO·KOLA.
V odpoledních hodinách mají Ïáci moÏnost nav‰tûvovat hudební ‰kolu
A.R.K. MUSIC, která vyuÏívá prostory v budovû Z·.
Nová a modernû vybavená ‰kolní jídelna s v˘dejnou stravy dává moÏnost v˘bûru dvou druhÛ jídel.

Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Brno, nám. 28. ﬁíjna 22

Základní ‰kola Brno, Úvoz 55

Kontakt: tel.: 545 212 165, e-mail: info@osmec.cz, web: www.osmec.cz
Zápis do prvního roãníku: 18. 1. 2008, 19. 1. 2008
Z· a M· Brno, nám. 28. ﬁíjna 22, se nachází v centru Brna. ·kola se
specializuje na práci s Ïáky se speciálními vzdûlávacími potﬁebami – se
sociálním znev˘hodnûním. Podaﬁilo se nám vytvoﬁit a uvést do Ïivota
komplexní v˘chovnû vzdûlávací program. Pilíﬁem tohoto programu je
idea ‰koly s celodenním programem. Ve ‰kole pracují krouÏky hudební,
taneãní Jagori, v˘tvarn˘, keramick˘, pﬁírodopisn˘, sportovní a krouÏky
informatiky, pﬁípravy na pﬁijímací zkou‰ky, dále krouÏky pro nadané
Ïáky, krouÏky douãování a krouÏek ‰kolního ãasopisu Amaro Jilo a posilovna. Dne 22. 10. 2007 bylo otevﬁeno modernû vybavené ‰kolní informaãní centrum (‰kolní knihovna, ‰kolní klub).
Na‰e ‰kola má pﬁipravenu nabídku pro v‰echny vûkové kategorie dûtí
(dvû M·, pﬁípravn˘ roãník, devût roãníkÛ Z·, kurs pro získání základního
vzdûlání). Ve ‰kole pracuje ‰est asistentÛ pedagoga a ‰kolní poradenské
pracovi‰tû. ·kola se cílenû vûnuje rozvoji moderních vzdûlávacích metod
opírajících se o IT technologie. Ve ‰kole máme kromû tﬁí poãítaãov˘ch
uãeben i dvû uãebny s interaktivní tabulí (1. i 2. stupeÀ), které vyuÏíváme i v odpoledních hodinách. Práce ‰koly v oblasti IT byla v roce 2006
ocenûna udûlením ãestného názvu Informaãní centrum SIPVZ.
·kola se úãastní v˘stav, filmov˘ch a divadelních pﬁedstavení, projektÛ
a soutûÏí, poﬁádá besedy s osobnostmi, organizuje zájezdy, ‰koly v pﬁírodû. Pro rodiãe poﬁádá ‰kola Vánoãní akademii.
Základní ‰kola Brno, nám. Míru 3
Kontakt: tel.: 543 211 805, e-mail:
zsnmiru3@ipa.anet.cz,
web:
www.zsmirubrno.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 10. 1. 2008
(8–12 hod.), 15. 1. 2008 (8–12 hod.)
Zápis do prvního roãníku: 16. 1.
2008 (15.30–18 hod.), 18. 1. 2008
(15–18 hod.), 19. 1. 2008 (9–11 hod.)
Tato Z· vyuãuje od ‰kolního roku
2007/2008 v 1. a 6. roãníku podle
‰kolního vzdûlávacího programu
·KOLA NA MÍRU a v ostatních roãnících podle dobíhajícího vzdûlávacího
programu Obecná ‰kola.
·kolní vyuãování je doplnûno v˘ukou v Moravské galerii, Lipce,
Planetáriu M. Koperníka, Moravském
zemském muzeu. Estetická v˘chova
je rozvíjena náv‰tûvami divadel,
v˘stav a koncertÛ.
Mimo povinnou v˘uku jazykÛ vyuãuje ‰kola francouzsk˘ jazyk, konverzaci v anglickém jazyce a mÛÏeme
nabídnout pro zájemce v˘uku ruského jazyka. Îáky prvního roãníku
a druhého roãníku vyuãujeme anglickému jazyku v nepovinném pﬁedmûtu.
·kola nabízí práci v keramické dílnû, v dûtském pûveckém sboru
KoÈata, krouÏky práce na poãítaãích a na internetu. Pro získání dal‰ích
informací nad rámec v˘uky mohou Ïáci vyuÏívat infocentra a moÏnosti
bezplatného pﬁístupu k internetu.
Souãástí v˘uky tûlesné v˘chovy jsou i hodiny plavání, které probíhají
v novém plaveckém areálu na Kraví hoﬁe. Pro Ïáky ‰koly je otevﬁena do
veãerních hodin tûlocviãna pro cviãení dûtí, dûtí a rodiãÛ v oddílech

Kontakt: tel.: 541 213 257, e-mail: skola@zsuvoz.cz, web:
www.zsuvoz.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 15. 1. 2008 (8–17.30 hod.)
Zápis do prvního roãníku: 15. 1. 2008 (12–17.30 hod.), 18. 1. 2008
(12–17.30 hod.), 19. 1. 2008 (9–12 hod.)
Z· Úvoz je situována v pﬁíjemném prostﬁedí na úpatí Kraví hory, témûﬁ
ve stﬁedu mûsta. Veﬁejnosti se zapsala do povûdomí jako sportovní ‰kola,
ale v souãasnosti jde o ‰kolu s velmi ‰irok˘m zamûﬁením.
Vyuãování bylo zahájeno 1. 9. 1961. Od roku 1993 je souãástí ‰koly
zimní stadión. Od záﬁí 2006 jsou Ïáci 1. a 6. roãníku vzdûláváni podle
nového ‰kolního vzdûlávacího plánu, kter˘ si klade za cíl vést Ïáky
k vût‰í samostatnosti, tvoﬁivosti a sebehodnocení. Od 1. roãníku je vyuãován anglick˘ jazyk a informatika. V 6. roãníku si Ïáci mohou vybrat ze
‰irokého spektra voliteln˘ch pﬁedmûtÛ: nûmeck˘ jazyk, estetická praktika, matematická cviãení, pﬁírodovûdné praktikum, informatika, fyzikální
cviãení, domácnost, volejbal, hokej.
Ve ‰kolním roce 2007/2008 jsme zahájili v˘uku nadan˘ch a mimoﬁádnû
nadan˘ch ÏákÛ v 1. roãníku. Tempo v˘uky tûchto ÏákÛ bude cílenû
urychlováno, obohacováno a roz‰iﬁováno. Na‰ím cílem je celkov˘ rozvoj
osobnosti ve v‰ech oblastech vzdûlávání s pﬁihlédnutím na specifikum
nadání. Tento typ tﬁíd se postupnû roz‰íﬁí do dal‰ích roãníkÛ 1. stupnû.
Pﬁedpokládáme následné studium ÏákÛ na vícelet˘ch gymnáziích.
Ve volném ãase mohou dûti nav‰tûvovat rÛzné krouÏky – bruslení, dramatick˘ krouÏek, hru na flétnu, keramiku, pohybové hry, klub deskov˘ch her, bojové sporty, moderní tance. Îáci sportovních i v‰eobecn˘ch
tﬁíd vyuÏívají ke své práci moderní odborné uãebny – poãítaãové uãebny, informaãní centrum, vybavenou hudebnu, jazykovou a fyzikální laboratoﬁ, modelovnu, cviãnou kuchyÀku, ‰kolní divadélko. ·kola peãuje
o Ïáky se speciálními vzdûlávacími potﬁebami pod vedením speciálních
pedagogÛ a logopeda. Zaji‰Èujeme plaveck˘ v˘cvik pro Ïáky 3. tﬁíd,
‰koly v pﬁírodû, lyÏaﬁsk˘ v˘cvik, v˘lety, exkurze, koncerty, divadelní
pﬁedstavení, náv‰tûvy knihoven, tvoﬁiv˘ch dílen apod.
KaÏdoroãnû poﬁádáme podzimní ﬁádûní debrujárÛ, pﬁedvánoãní ãertoviny, velikonoãní dílnu, slet ãarodûjnic, barevn˘ a sportovní den, ‰kolní
pﬁebor v atletice, soutûÏe ve ‰plhu atd.
Na‰i Ïáci a Ïákynû dosahují v˘born˘ch v˘sledkÛ v odborn˘ch olympiádách a sportovních soutûÏích, jako jsou Brnûnské bûhy mládeÏe, orientaãní bûhy, turnaje ve vybíjené, hokejbalu a florbalu. Dûti z krouÏku flétny získaly 3. místo v soutûÏi „Pískání pro zdraví“, úspû‰nû se úãastníme
v˘tvarn˘ch soutûÏí.
·kolní druÏina se postará o dûti pﬁed zahájením vyuãování uÏ od 6.30
hod. a po jeho ukonãení aÏ do 17.00 hod. Doba, kterou stráví ve ‰kolní
druÏinû, je vyplnûna rÛznorod˘mi aktivitami, pﬁi nichÏ si dûti odpoãinou,
pobaví se i nauãí nûãemu novému.
Stravování je zaji‰tûno v moderní jídelnû.
KaÏd˘ Ïák pouÏívá uzamykatelnou ‰atní skﬁíÀku.
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Volný čas

KVS „U Tří kohoutů“
PROSINEC 2007
úter˘ 4. prosince v 19.30
hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
Setkání zaãínajících
i pokroãilej‰ích literátÛ.
stﬁeda 5. prosince v 19.30
hod.
COURAGE
Folková kapela
ãtvrtek 6. prosince v 19.30
hod.
218. veãer písní táborov˘ch
ohÀÛ
OZVùNA + LÍSTEK (Praha)
úter˘ 11. prosince v 19.30
hod.
SYMMETRY OF SLUSH
Elektronická hudba napﬁíã
Ïánry
– s Ïiv˘m zpûvem, kytarou a
bicími
stﬁeda 12. prosince v 19.30
hod.
P¤ÍSTAV
Folk-trampová kapela
ãtvrtek 13. prosince v 19.30
hod.
BLUES2

Mladá brnûnská kapela
ZMùNA PROGRAMU
VYHRAZENA!

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

PROSINEC 2007
sobota 1. prosince, 15.30 hod.
Ha‰teﬁica – PREMIÉRA!
nedûle 2. prosince, 15.30 hod.
Ha‰teﬁica
+ Mikulá‰ská nadílka!

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

stﬁeda 5. prosince, 10.15 hod.
Vánoãní hra
+ Mikulá‰ská nadílka!
ãtvrtek 6. prosince, 18.00 hod.
Ha‰teﬁica
+ Mikulá‰ská nadílka!

KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
www.volny.cz/leitnerka
NABÍZÍME:
Pûtimûsíãní KURS KALANETIKY
(cviãení na zformování postavy)
KaÏdé pondûlí
od 17.00 do 18.30 hod.
(1. lekce 7. ledna 2008)
Pﬁihlá‰ky osobnû do 17. prosince 2007
v Klubu Leitnerova
od 17.00 do 19.00 hod.

pátek 7. prosince,
8.30 a 10.15 hod.
Ha‰teﬁica
sobota 8. prosince, 15.30 hod.
Ha‰teﬁica
úter˘ 11. prosince,
8.30 a 10.15 hod.
Vánoãní hra
stﬁeda 12. prosince,
8.30 a 10.15 hod.
Vánoãní hra
pátek 14. prosince,
8.30 a 10.15 hod.
Vánoãní hra
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nedûle 16. prosince,
15.30 hod.
Vánoãní hra
pondûlí 17. prosince,
8.30 a 10.15 hod.
Vánoãní hra
stﬁeda 20. prosince,
10.15 hod.
Ostrov pokladÛ
stﬁeda 20. prosince,
19.00 hod.
Ostrov pokladÛ
– abonentní skupina B
pátek 21. prosince,
8.30 a 10.15 hod.
Vánoãní hra
Zmûna programu
vyhrazena!
Kontakt:
Divadlo Polárka, Tuãkova 34,
Brno,
tel.: 541 247 274, 603 559 481,
e-mail:
info@divadlopolarka.cz
www. divadlopolarka. cz

Informujeme

Plavání pﬁed‰kolních dûtí
s tûlesn˘m postiÏením

Zveme tûlesnû postiÏené dûti od 2 do 6 let
na v˘uku základÛ plavání do bazénu ve
Sportovním a rekreaãním areálu na Kraví
hoﬁe. Zde probíhá pod vedením instruktorÛ
obãanského sdruÏení KONTAKT bB (bez
bariér) v˘uka ve víﬁivce, a to nenásilnû formou hry. Ve vodû dûtem pomáhá rodiã
a postupnû se dûti nauãí uvolnit se, zvládnou polohu na zádech a na bﬁí‰ku, uãí se
d˘chat do vody. Voda dûtem dovoluje voln˘
pohyb bez kompenzaãní pomÛcky, zapojí
nepouÏívané svalové skupiny a dává nové
podnûty dÛleÏité pro celkov˘ rozvoj. V˘uka
probíhá v prÛbûhu ‰kolního roku vÏdy
v pátek od 10 do 11 hodin, na v˘uku navazuje podzimní t˘denní pobytov˘ kurs, kde
kromû plavání také jezdíme na koních, hrajeme si s pejsky (canisterapie), v˘tvarnû tvoﬁíme a setkáváme se s pohádkov˘mi bytostmi. Zájemci o plavání mohou volat na telefon 541 589 333 nebo na mobil
724 372 773, pﬁípadnû psát na e-mail
brno@kontaktbb.cz. O obãanském sdruÏení
KONTAKT bB se více dozvíte na www.kontaktbb.cz, brnûnské aktivity najdete pod
heslem Stﬁedisko Brno.
Marta Vojáãková
KONTAKT bB, stﬁedisko Brno

Vystoupení skupiny

PONOÎKY PANA SEMTAMËUKA
www.ponozkypanasemtamtuka.cz
9. 12. 2007 18.00 Brno Desert klub
(Rooseveltova 11) spoleãné vystoupení se
skupinou POLETÍME?
Obsazení:
Tomá‰ Such˘ – kytara, banjo, zpûv
(kapelník, autor vût‰iny repertoáru)
Franta MuÏík – akordeon, zpûv, recitace
Jirka Hudec – bicí, chrastítka, zpûv
Robert ·karda – tuba
Jakub Schmid – trubka, baskﬁídlovka
Jirka Tarantík - saxofony, trubka,
valcha (j.h.)

STRUâNù Z KULTURY
BRNùNSKÉ KULTURNÍ CENTRUM,
pﬁíspûvková organizace
658 78 Br no, Radnická 4–10, tel.:
542 216 139, bkc@bkcentrum.cz;
www.kultura-brno.cz
PROSINEC 2007
programové oddûlení BKC, tel.:
542 427 111, program@bkcentrum.cz
pﬁedprodej BKC, tel. 542 210 863
Koncerty:
3. 12. Kﬁi‰tálov˘ sál, Radnická 10, 19 hodin
Koncert komorní hudby
Úãinkují posluchaãi AMU Praha – Lenka Îalãíková – klavír, Iveta Kundrátová – flétna,
Luká‰ Mik – housle
Zazní díla W. A. Mozarta, S. V. Rachmaninova,
B. MartinÛ aj.
Vstupenky v pﬁedprodeji BKC a pﬁed zaãátkem koncertu na místû.
9. 12. ErnÛv sál Staré radnice, Radnická 10,
19 hodin
ADVENTNÍ TEREBINT
Koncert brnûnské kﬁestanské skupiny
10. 12. ErnÛv sál, Radnická 10, 19 hodin
Ivo Cicvárek a OKO
Koncert brnûnské skupiny. Jako host
vystoupí Îofie Kabelková.
Vstupenky v pﬁedprodeji BKC a pﬁed zaãátkem koncertu na místû.
POHÁDEâKY PRO DROBEâKY
15. roãník
8. 12. ErnÛv sál Staré radnice, Radnická 10,
10.30
NESEM VÁM NOVINY
Hrají: Vratislav Schilder a Olga Marková
Pásmo ﬁíkadel, zvykÛ a hádanek spojen˘ch
s vánoãní tematikou.
Dal‰í z pﬁedstavení pro dûti a rodiãe.
Vstupenky v pﬁedprodeji BKC a pﬁed zaãátkem pﬁedstavení.
V¯STAVY:
GALERIE MLAD¯CH, Radnická 4
Otevﬁeno pondûlí–pátek od 10 do
18 hodin, vstup voln˘
13. 12.–9. 1. – Barbora Bálková / EVù
ADAM/ fotografie
VernisáÏ ve stﬁedu 12. 12. v 18 hodin
GALERIE U DOBRÉHO PAST¯¤E,
Radnická 4
Otevﬁeno pondûlí–pátek od 10 do
18 hodin, kaÏdou stﬁedu voln˘ vstup
7. 12.–9. 1. – Václav Sika / HRA A ¤ÁD/
malba, objekt
VernisáÏ ve ãtvrtek 6. 12. v 18 hodin
GALERIE KABINET, Radnická 4
Otevﬁeno pondûlí–pátek od 10 do
18 hodin, kaÏdou stﬁedu voln˘ vstup
5. 12.–4. 1. – Martin Koláﬁ / LISTY/ kresba
tu‰í
VernisáÏ v úter˘ 4. 11. v 18 hodin

NOVÁ AKROPOLIS poﬁádá:
Nedûle, 2. prosince v 15 hodin
MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA (vstupné dobrovolné) – maÀáskové pﬁedstavení a mikulá‰ská nadílka
Sobota, 8. prosince, 10.00–18.00 hodin
âÍNA (vstupné 390 Kã (studenti a dÛchodci 300 Kã) – celodenní kurs: pﬁedná‰ky
a doprovodná videoprojekce. Témata:
Mytologie: Stvoﬁení svûta podle starodávn˘ch m˘tÛ. Filosofie a náboÏenství:
Konfucianismus, taoismus, buddhismus.
Umûní: Odraz nebeského ﬁádu na zemi,
Sakrální architektura, Feng-‰uej.
Úter˘, 11. prosince v 19 hodin
SÍLA ILUZÍ (vstupné: 60 Kã (studenti
a dÛchodci 45 Kã). Pﬁedná‰ka na téma:
Svût skuteãnosti a svût iluze. M˘ty souãasného svûta. Lidská pﬁedstavivost – fantazie
jako únik, imaginace jako základ tvÛrãí
inspirace.
Akce se konají na adrese:
Tﬁída Kpt. Jaro‰e 19, Brno
Info. tel.: 545 241 855 (18.00–21.00)
Mobil: 737 384 063
ZÁKLADNÍ UMùLECKÁ ·KOLA J. KVAPILA
poﬁádá:
2. 12. 16.30 ·ãedrin – Janáãek a ãe‰tí skladatelé. HF JAMU, Brno, Komenského nám.
6
10. 12. 18.00 To nejlep‰í z Kvapilky –
pﬁedstavení ÏákÛ LDO ke 125. v˘roãí zaloÏení ‰koly. Divadlo Barka, Brno, Sv. âecha
35a
14. 12. 18.00 Adventní koncert dûtského
sboru Primavera. Sál kanceláﬁe veﬁejného
ochránce práv, Údolní 39
18. 12. 18.00 Slavnostní koncert ke 125.
v˘roãí zaloÏení ‰koly. Vystoupení hudebního, taneãního a literárnû dramatického
oboru ve spolupráci s oborem v˘tvarn˘m.
Besední dÛm Brno, Komenského nám. 8
SLOVÁCK¯ KRÚÎEK V BRNù
poﬁádá v klubu Univerzity obrany, ·umavská 4, Brno, dne 19. 12. v 18.30 hod. besedu s vánoãním programem. Hraje cimbálová muzika krúÏku.
USA v Brnû
Dovolujeme si vás pozvat na ãtení amerického indiánského básníka Simona
J. Ortize, kter˘ patﬁí k nejznámûj‰ím postavám tzv. druhé vlny hnutí naz˘vané
Indiánská renesance. âtení se bude konat
v úter˘ 11. prosince v 16 hod. v konferenãním sále Moravské zemské knihovny,
Kounicova 65a. Vstup voln˘. Nebude tlumoãeno do ãe‰tiny.
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