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městské části Brno-střed

Ihned po otevﬁení nového sportovi‰tû ve vnitrobloku na Hvûzdové si jej vyzkou‰eli první
uÏivatelé z nejbliÏ‰ího okolí a potrápili svoje svaly.

Radnice mûstské ãásti Brno-stﬁed otevﬁela
nové sportovi‰tû pro dûti a mládeÏ
Sportovi‰tû zamûﬁené na dûti a zejména dospívající mládeÏ vybudovala radnice mûstské ãásti
Brno-stﬁed ve vnitrobloku ulice Hvûzdová
v místû pÛvodního dûtského hﬁi‰tû.
„Zvolili jsme soustavu deseti herních prvkÛ od
pﬁedního evropského v˘robce. Provedením jde
o konstrukce z ocelov˘ch trubek a se zemí
pevnû spojené patkami z litého betonu, které
budou lépe odolávat zatíÏení pﬁedpokládanému
v této ãásti Brna,“ uvedl starosta mûstské ãásti
Brno-stﬁed Mgr. Michal Bortel a popsal i moÏné
organizované vyuÏití: „Na hﬁi‰ti bude napﬁíklad
probíhat následná v˘chovná péãe o dûti a mládeÏ ze sociálnû a ekonomicky znev˘hodnûn˘ch
rodin, a to prostﬁednictvím pﬁíspûvkové organizace DROM, která má v plánu do tohoto prostoru posílat své odborníky na uliãní komunikaci.“

Tradiãní Vánoce v Brnû na námûstí
Svobody zaãnou 30. listopadu
Slavnostním rozsvícením Tûsnohlídkova
vánoãního stromu zaãnou v pátek 30. listopadu v 17 hodin Tradiãní Vánoce v Brnû na
námûstí Svobody. Strom rozsvítí primátor
statutárního mûsta Brna Roman Onderka
a starosta mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr.
Michal Bortel, pﬁipraven je kulturní program.
Tradiãní Vánoce v Brnû potrvají do 24. 12.
2007 a BrÀané se opût mohou tû‰it na
vystoupení dûtí z mateﬁsk˘ch a základních
‰kol ãi na koncerty hudebních skupin a na
nákup vánoãních dárkÛ ve stáncích. Ani
letos se nezapomíná na potﬁebné: âesk˘
âerven˘ kﬁíÏ opût poﬁádá tradiãní sbírku pod
vánoãním stromem.

Celkové náklady na rekonstrukci hﬁi‰tû dosáhly ãástky cca 600 000 Kã, z toho 184 tisíc korun
tvoﬁila státní úãelová dotace poskytnutá v rámci
„Programu prevence kriminality na místní úrovni
– Partnerství pro rok 2007“ na vybavení hﬁi‰tû
nerozbitn˘mi prvky, zb˘vající finanãní prostﬁedky byly poskytnuty prostﬁednictvím
Koordinaãního centra prevence kriminality
odboru sociální péãe MMB a odboru ‰kolství
mládeÏe a tûlov˘chovy MMB.
„Nad prostorem hﬁi‰tû je instalován jiÏ od
roku 2001 kamerov˘ systém, kter˘ bude do
konce leto‰ního roku rovnûÏ modernizován
s pouÏitím finanãních prostﬁedkÛ z programu
prevence poskytnut˘ch organizaci DROM“, ﬁekl
starosta mûstské ãásti.
Sportovi‰tû na ulici Hvûzdová je ve správû
mûstské ãásti Brno-stﬁed stejnû jako dal‰ích
14 hﬁi‰È. Ty se nacházejí v následujících lokalitách:
park na nám. 28. ﬁíjna (cel˘ park zaplocen)
Koli‰tû III – pod Janáãkov˘m divadlem
(zaploceno)
vnitroblok Tuãkova – Kotláﬁská – Kounicova
– Zahradníkova
vnitroblok Bayerova – Kotláﬁská – Botanická
– Dﬁevaﬁská (zaploceno)
Obilní trh (zaploceno)
2 hﬁi‰tû na Kraví hoﬁe (1 zaploceno)
vnitroblok Kﬁídlovická – Zahradnická – Poﬁíãí
– Ypsilantiho
vnitroblok Kﬁídlovická – Bezruãova – Nové
sady (za kapliãkou – zaploceno)
park âechyÀská – Zvonaﬁka – ¤eznická
pﬁi ulici Vsetínská
pﬁi ulici Jílová
mezi ulicemi StrÏ – Horní
mezi ulicemi P‰eník – Sovinec

Milí spoluobãané,
pﬁi ãtení tûchto ﬁádkÛ jiÏ nemilosrdnû
ukrajujeme v kalendáﬁi dnÛ mûsíce
listopadu. V mnoh˘ch z nás jiÏ zaãínají probleskovat jemné záchvûvy
vánoãních svátkÛ, jeÏ se blíÏí mílov˘mi kroky. V na‰í práci se projevily pﬁípravou na tradiãní vánoãní trhy na
nám. Svobody. Pro leto‰ní rok jsme se
snaÏili pﬁesnûji vymezit sortimentní
náplÀ trhÛ, neÏ tomu bylo v minul˘ch
letech. MoÏností sice mnoho nebylo,
i pﬁes to vûﬁím, Ïe na‰i snahu vût‰ina
z Vás alespoÀ ocení. Kladné ohlasy
jako obvykle sly‰et nebudou, av‰ak ty
kritické si prostor v médiích urãitû
najdou. Tak uÏ to zkrátka b˘vá.
JiÏ nûkolik desetiletí provází zaãátek adventu Tûsnohlídkova tradice
Vánoãního stromu na nám. Svobody.
Letos tomu nebude jinak. Pﬁijmûte
prosím co nejsrdeãnûj‰í pozvání na
jeho slavnostní rozsvícení, které probûhne v pátek 30. listopadu v 17.00.
Moc se tû‰ím na osobní setkání
s Vámi a pﬁeji v‰em krásnou a pohodovou pﬁedvánoãní atmosféru.
Vá‰ starosta
Michal Bortel

Z OBSAHU

O Brnû, BrÀanech a brnûnsk˘ch zákoutích
jsme mluvili s malujícím právníkem JUDr.
Stanislavem Sedláãkem
Více na stranû 10

Pro v‰echny ty, kteﬁí se chtûjí vrátit do dûtsk˘ch let, zastavit se a sáhnout si na staré
kouzlo Vánoc
Více na stranû 13

Informace úřadu, rady a zastupitelstva
29. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 3. 10. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále RMâ BS) v 16 pﬁípadech odsouhlasila odpovûdi na interpelace z posledního Zastupitelstva, 1 odpovûì odloÏila, 2 interpelace byly staÏeny a 1 vzala na vûdomí. RMâ BS
schválila podpis dohody s Úﬁadem práce na kalendáﬁní rok 2008
(vytvoﬁení celkem 30 pracovních pﬁíleÏitostí v rámci veﬁejnû prospû‰n˘ch prací).
RMâ BS schválila pronájem ãásti pozemku na umístûní reklam
v parku âechyÀská-¤eznická-Zvonaﬁka, na Moravském nám., rohu
ulic Jo‰tova-Opletalova, na Janáãkovû nám., pﬁi Mendlovû nám.
RMâ BS odsouhlasila opravu v domech Mare‰ova 12, Kamenná 42
a Bratislavská 36a. Neschválila Ïádost o zpûtvzetí návrhu na v˘kon
rozhodnutí Stará 23 a projednala a schválila zpûtvzetí v˘povûdi
z nájmu z bytÛ v 5 pﬁípadech a 1 neschválila.
RMâ BS se zab˘vala ve 2 pﬁípadech pﬁevodem ‰kolského majetku,
kter˘ schválila, stejnû tak pﬁeru‰ení ãinnosti ‰kolní druÏiny Z· a M·
Brno, Husova 17 a nám. 28. ﬁíjna 22. RMâ BS posoudila zámûry pronájmÛ nebytov˘ch prostor ve ‰kolních budovách za úãelem umístûní
automatÛ na v˘dej potravin ãi nápojÛ, vzala na vûdomí seznam míst
a schválila zveﬁejnûní zámûrÛ vyuÏití. Jako dal‰í bod posoudila
a schválila pﬁechodné uÏívání tûlocviãny s pﬁíslu‰enstvím Z· Brno,
Úvoz 55.
RMâ BS projednala a odsouhlasila pronájem ãásti pozemkÛ v k. ú.
Veveﬁí, 2x Pisárky, 3x ·t˘ﬁice, 2x Trnitá, Staré Brno, Zábrdovice, pﬁípad PD Rybáﬁská 11 odloÏila a pﬁípady Trnitá, Veveﬁí neschválila.
RMâ BS schválila prodlouÏení nájemní smlouvy na adrese
Václavská 10, Leitnerova 24, Pellicova 1b, Körnerova 4, Hrnãíﬁská 39,
Hybe‰ova 37, Bratislavská 39 a 41, Nové sady 16, Kﬁídlovická 3, Orlí 6,
Cejl 35, Bratislavská 36a, Orlí 26, Francouzská 20, Zámeãnická 8,
Kﬁídlovická 61a, Kﬁídlovická 45, Dornych 25a, Bratislavská 41,
Kﬁídlovická 57, Rybáﬁská 9, Bratislavská 39 a 40, dále neprodlouÏení
nájemní smlouvy – Dvorského 10, Poﬁíãí 21, Kﬁídlovická 53,
Leitnerova 24, Pﬁíãní 25. V jednom pﬁípadû na Hybe‰ovû 65c vzala na
vûdomí pﬁidûlení bytu rozhodnutím Radou mûsta Brna a schválila pﬁidûlení bytu náhradou na Úvoze 118 a Hybe‰ovû 39 a byt. bunûk na
Bratislavské 40.
RMâ BS vzala na vûdomí v˘poãet max. pﬁírÛstku nájemného z bytÛ
pro rok 2008, uloÏila zpracovat celkovou anal˘zu vyuÏití a fungování
trÏi‰tû Zeln˘ trh, schválila zadání pro v˘bûrové ﬁízení veﬁejné zakázky
malého rozsahu na v˘stavbu venkovních hﬁi‰È ve Sportovním a rekreaãním areálu Kraví hora, pﬁíspûvková organizace. Schválila vítûze
v˘bûrového ﬁízení na zji‰tûní stravy pro klienty peãovatelské sluÏby,
sortimentní náplÀ vánoãních trhÛ poﬁádan˘ch spoleãností ARDONA,
s. r. o., s poãtem prodejních míst 137.
30. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 10. 10. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
RMâ BS schválila bytovou náhradu na Soukenická 8 a ﬁe‰ila 1 pﬁípad zaﬁazení do sociálního poﬁadníku. Schválila pﬁidûlení nebytového
prostoru v domû Cejl 27, Pekaﬁská 9, Kapucínské nám. 7, PrÛchodní 2,
Beethovenova 3/5 (Dvoﬁákova 3) a návrhy na zmûnu smluvních podmínek u pronájmu nebytov˘ch prostor Hrnãíﬁská 21, Orlí 8, Hlinky 62
a Lidická 17. Vzala na vûdomí seznam voln˘ch – nabízen˘ch nebytov˘ch prostor k dal‰ímu pronájmu.
RMâ BS se zab˘vala problematikou související se zmûnami
nájemních smluv, Ïádostmi o zpûtvzetí v˘povûdí, o pﬁidûlení bytu,
sníÏení poplatkÛ z prodlení, o posunutí termínu vyklizení bytu
a zru‰ení vyklizení. Zab˘vala se 15 pﬁípady a v 8 pﬁípadech zauja-

la souhlasné stanovisko v 7 pﬁípadech neodsouhlasila navrÏené
ﬁe‰ení.
RMâ BS odsouhlasila opravu komunikace v oblasti Kﬁídlovická
54–66, Leitnerova 2–12 a Zahradnická 2, pronájem ãásti pozemku
v parku pﬁi ulici VídeÀské k umístûní reklamního zaﬁízení nájemci.
Dále jednala o zmûnách Územního plánu mûsta Brna – schválila
zmûnu v pﬁípadû ul. VídeÀské, neschválila zmûnu v ulici Vinohrady
a odloÏila zmûnu v místû ¤ímského nám. a ÎiÏkovy ulice.
RMâ BS projednala 5 pﬁípadÛ se ‰kolskou tematikou – pronájmy,
v˘jimka z poãtu dûtí, pﬁeru‰ení ãinnosti a pﬁidûlení sluÏebního bytu.
Revokovala své rozhodnutí ve vûci v˘povûdí ze smluv na servisní ãinnost v˘tahÛ v oblasti Trnitá a ·t˘ﬁice.
RMâ BS schválila rozpoãtové opatﬁení ã. 13, pronájem nemovitého
majetku ãásti pozemku, k. ú. ·t˘ﬁice, zadání v˘zvy na cenovou nabídku na oddûlení provozní vody z víﬁivky od stávajícího systému provozní vody ve Sportovním a rekreaãním areálu Kraví hora, pﬁíspûvková
organizace, p. o., bere na vûdomí akci StrÏ – úprava dûtského hﬁi‰tû na
míãové hry a projednala odpovûdi na interpelace a dotaz ze 6. zasedání ZMâ BS.
RMâ BS schválila odpis pohledávek v 21 pﬁípadech, opravu na
V˘stavní 28, vypsání v˘bûrového ﬁízení na vydávání a rozná‰ku
Zpravodaje Mâ BS, zadání v˘zvy na cenovou nabídku úpravy vody
v bazénu na Kraví hoﬁe, doãasné uÏívání veﬁejné plochy ve dvou pﬁípadech a bytové náhrady ve ãtyﬁech pﬁípadech.
RMâ BS vzala na vûdomí stanovisko Úﬁadu na ochranu osobních
údajÛ ve vûci poﬁizování záznamu z prÛbûhu zastupitelstva a v˘zvu
k pﬁedloÏení nabídky na dokumentaci na Parkovací dÛm na Kopeãné
ulici v Brnû.
31. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve ãtvrtek 18. 10. 2007 od 14.30 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
RMâ BS projednala pﬁedmût v˘zvy pro pﬁedloÏení nabídky
na vypracování projektové dokumentace a v˘kon inÏen˘rské ãinnosti
pro získání pravomocného rozhodnutí o umístûní stavby
„Automatizovaného parkovacího domu ul. Kopeãná, Brno“.
RMâ BS schválila roz‰íﬁení bytu v domû Masarykova 3, Brno, o prádelnu a su‰árnu, Dohoda s BVaK, a. s., o úhradû nákladÛ, pﬁidûlení
bytu na opravu vlastním nákladem – Kﬁídlovická 43, tﬁ. Kpt. Jaro‰e 4,
Vlhká 19, M. Horákové 5, Stará 17 a VídeÀská 11. Následnû projednala prodlouÏení nájemní smlouvy 4x v domû Koniklecová 5,
4x Francouzská 60, Galla‰ova 8, neprodlouÏení smlouvy v domû
Bratislavská 41 a prodlouÏení nájemní smlouvy Bratislavská 41, Cejl
49 a neprodlouÏení nájemní smlouvy Cejl 49, prodlouÏení nájemní
smlouvy – tﬁ. Kpt. Jaro‰e 4a, Hybe‰ova 65B, Brn,o a dal‰í bytové záleÏitosti.
32. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve ãtvrtek 24. 10. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
RMâ BS schválila finanãní transfer sbor Beseda brnûnská a pro
Domov sv. Markéty, prÛbûh a spolupráci pﬁi foto-a videosluÏbách pﬁi
obﬁadech na Mâ BS, pﬁevod majetku nasvûtlen˘ch pﬁechodÛ
Kotláﬁská/Botanická 2x a VídeÀská/Celní 1x. Provûﬁila a projednala
14 pﬁípadÛ na zmûnu smluvních podmínek u nebytov˘ch prostor a 11
pﬁípadÛ nájmÛ bytov˘ch prostor – smluvních zmûn, zpûtvzetí, sníÏení
poplatku z prodlení a pﬁidûlení náhradního bydlení.
RMâ BS se zab˘vala ‰kolskou tematikou – pﬁechodné uÏívání tûlocviãny a pﬁíslu‰enství, pﬁeru‰ení provozu ‰kolních druÏin Z· Brno,
Antonínská 3, Kﬁídlovická 30b, Kﬁenová 21 a Horní 16. Do stejné problematiky patﬁilo rozhodnutí o pﬁeru‰ení provozu v M· do konce
leto‰ního roku a majetkové pﬁevody mezi ‰kolsk˘mi zaﬁízeními.
RMâ BS schválila cenovou nabídku na zimní údrÏbu v Kamenné
kolonii, doãasn˘ pronájem na âápkovû 41, schválila Rozpoãtové opatﬁení 14, zmûny smluvních podmínek pronájmu nebytov˘ch prostor
Orlí 8/10, opravu sklepních prostor na Dvorského 22a, b, dodatek ke
smlouvû s T-mobile na uÏívání prostor Orlí 22/24 a opravy na
PrÛchodní 2, Bratislavské 36a a Masné 6.
Závûrem RMâ BS rozhodovala o cenov˘ch nabídkách technologick˘ch zmûn na bazénu na Kraví hoﬁe, o projekãních pracích na
Parkovacím domu na Kopeãné ulici, rezignaci ﬁeditele KVS a pronájmu nebytov˘ch prostor na VídeÀské 14 a pﬁidûlení náhradního bytu
na Botanické 45.

V˘zva pro zájemce o práci peãovatelky
Stﬁedisko registrované peãovatelské sluÏby pﬁi Svazu dÛchodcÛ âR, MO Brno, Bûhounská 17, naléhavû hledá mlad‰í seniorky pro práci peãovatelky v odpoledních hodinách bûhem
t˘dne, o víkendech a svátcích. Práce je honorována v souladu
se zákonem ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách. Informace
je moÏné získat na uvedené adrese a na tel. ãísle 545 575 257,
pondûlí aÏ ãtvrtek od 9.00 do 13.00 hod.
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Návod, jak zdárnû absolvovat provedení odeãtÛ bytov˘ch mûﬁidel
VáÏení nájemníci,
z pozice správce bytového fondu vám pﬁiná‰íme návod, jak zdárnû
absolvovat provedení odeãtÛ bytov˘ch mûﬁidel, tedy vodomûrÛ
a pomûrov˘ch mûﬁidel na ÚT.
Odeãty bytov˘ch vodomûrÛ (TUV i SV) provádí v Mâ Brno–stﬁed
spoleãnost Techem, Bytherm a Ecoterm, odeãty bytov˘ch mûﬁidel na
ÚT pak pro domy v Mâ Brno-stﬁed spoleãnost Techem a Ecoterm.
Nûkolik základních rad:
– odeãty vodomûrÛ a odeãty mûﬁiãÛ tepla se obvykle provádûjí
v období 20. 11.–31. 1., vûnujte proto v tomto období zv˘‰enou
pozornost oznámením ve spoleãn˘ch prostorách domu, pﬁípadnû
vám doruãené korespondenci
– oznámení o provádûní odeãtÛ je vÏdy vyvû‰eno ve spoleãn˘ch
prostorách domu, pﬁípadnû vhozeno v‰em uÏivatelÛm domu do
schránky vãetnû kontaktu na osobu provádûjící odeãty
– pﬁed vpu‰tûní osoby provádûjící odeãty do bytu si ovûﬁte, zda se
skuteãnû jedná o pracovníka uvedeného na oznámení o odeãtech
– pokud vám uveden˘ termín v oznámení nevyhovuje, postupujte
dle návodu na oznámení, domluvte si s osobou provádûjící odeãet
náhradní termín, pﬁípadnû jí odeãet mÛÏete do urãitého termínu

oznámit, po tomto termínu aÏ do doby provádûní vyúãtování mÛÏete
odeãet vodomûrÛ oznámit správci objektu a odeãet mûﬁiãÛ ÚT firmû
provádûjící rozúãtování, tzn. firmû uvedené na oznámení o odeãtu
– pokud pro vámi uÏívan˘ byt provedení odeãtu neumoÏníte,
bude spotﬁeba pro potﬁeby vyúãtování dopoãtena v souladu s platnou legislativou (upozorÀujeme Vás, Ïe vlastník domu mÛÏe rozhodnout o nav˘‰ení této dopoãítané hodnoty aÏ na trojnásobek prÛmûrné hodnoty spotﬁební sloÏky u TUV a na 1,6násobek u ÚT)
– pﬁi samotn˘ch odeãtech si pﬁed potvrzením odeãtu (podpisem) ﬁádnû zkontrolujte zapsanou hodnotu v odeãtovém protokolu; jakékoliv pozdûj‰í reklamace odeãtÛ jsou tûÏko prokazatelné a pﬁiná‰ejí s sebou komplikace v podobû opoÏdûní realizace samotného vyúãtování (vyplácení pﬁeplatkÛ z vyúãtování)
a zv˘‰en˘ch nákladÛ na provedení vyúãtování, které Vám
mohou b˘t následnû pﬁeúãtovány.
Vûﬁíme, Ïe tento návod poslouÏí k bezproblémovému prÛbûhu
následujícího provádûní odeãtÛ bytov˘ch mûﬁidel a pﬁispûje ke sníÏení poãtu reklamací vyúãtování sluÏeb spojen˘ch s uÏíváním bytu.
Ma‰a Martin, vedoucí bytové kanceláﬁe
Ager, spol. s r. o, Kotláﬁská 51a, 602 00 Brno

Zimní údrÏba vozovek a chodníkÛ v na‰í mûstské ãásti

Zimní období nastává ve smyslu níÏe citovaného zákona poãátkem mûsíce listopadu a s ním
i ãas, kter˘ nám sv˘mi vrtochy mÛÏe zima
pûknû znepﬁíjemnit. Dovolte nám proto pﬁedat
prostﬁednictvím na‰eho zpravodaje informace
k zimní údrÏbû.
JelikoÏ v dÛsledku náledí ãi snûhov˘ch
kalamit mÛÏe lehce dojít k úrazÛm ãi ke ztíÏen˘m podmínkám pro schÛdnost ãi sjízdnost vozovek i chodníkÛ, upozorÀujeme na
nûkteré skuteãnosti a povinnosti vypl˘vající
jak z níÏe citované legislativy, tak z na‰í
praxe.
Provádûní zimní údrÏby vozovek a chodníkÛ je v na‰í mûstské ãásti (dále jen Mâ) rozdûleno následovnû: Zimní údrÏba vozovek
vût‰ího dopravního v˘znamu s MHD je
v kompetenci Brnûnsk˘ch komunikací, a. s.,
ostatní vozovky jsou pak v tomto smyslu
v kompetenci na‰í Mâ. Tato skuteãnost je
uvedena jednak v Plánu zimní údrÏby
komunikaãního systému na území mûsta
Brna, kde jsou ﬁe‰eny v‰echny mûstské ãásti,
dále pak má na‰e mûstská ãást pro svÛj úãel
kaÏdoroãnû aktualizovan˘ plán zimní údrÏby.
Pokud se t˘ká chodníkÛ, zde platí zásada
odpovûdnosti vlastníka pﬁilehlé nemovitosti.
Vlastník nemovitosti, která v zastavûném
území obce hraniãí s místní komunikací,
odpovídá za ‰kody, jejichÏ pﬁíãinou byla
závada ve schÛdnosti na pﬁilehlém chodníku,
která vznikla zneãi‰tûním, náledím nebo snûhem, pokud neprokáÏe, Ïe nebylo v mezích
jeho moÏností tuto závadu odstranit; u závady zpÛsobené povûtrnostními situacemi
a jejich dÛsledky takovou závadu zmírnit.
Jin˘mi slovy to znamená, Ïe vlastník
domu ãi jiné nemovitosti, napﬁ. zahrady
atp., má odpovûdnost za úraz osoby,
která spadne a utrpí v dÛsledku této
nehody úraz na chodníku, kter˘ vede
podél tohoto domu ãi jiné nemovitosti.
Proto apelujeme na vás, váÏení spoluobãané,
uvûdomte si tuto skuteãnost a preventivnû se

jiÏ nyní pﬁipravte na zimu. Jde pﬁedev‰ím
o zásobení se vhodn˘m posypov˘m materiálem nebo lze uzavﬁít písemnou dohodu s firmou, která tuto sluÏbu na chodníku provede.
Pouze vy jako vlastníci pﬁilehl˘ch domÛ máte
tuto odpovûdnost, pokud si tuto smluvnû
nepﬁenesete na zhotovitele zimní údrÏby.
O rozsahu, zpÛsobu a lhÛtách v odstraÀování
závad ve schÛdnosti místních komunikací informuje téÏ Vyhlá‰ka mûsta Brna ã.16/1998
o schÛdnosti místních komunikací ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, ve které jsou rozsah
a zpÛsob odstraÀování závad ve schÛdnosti
a lhÛty s tímto spojené rozebrány do vût‰ího
detailu, neÏ jak je tomu v jiÏ zmínûném zákonu
ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a dále pak v provádûcí vyhlá‰ce ã. 104/1997 Sb. ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ tohoto zákona.
Zvlá‰tû upozorÀujeme na následující pasáÏe
citované vyhlá‰ky:
1. Závady ve schÛdnosti se odstraÀují
u chodníkÛ ‰ir‰ích neÏ 1,5 m nejménû v ‰íﬁi 1,5
m a u chodníkÛ uÏ‰ích v max. moÏné ‰íﬁi.
2. Závady ve schÛdnosti chodníkÛ, které
slouÏí chÛzi a zároveÀ jako zastávka veﬁejné
linkové dopravy, se odstraÀují v celé ‰íﬁi
a délce minimálnû 22 m.
3. Závady ve schÛdnosti chodníkÛ, pokud
vznikly náledím nebo snûhem, se odstraÀují
odmetením nebo odhrnutím snûhu, o‰krábáním zmrazkÛ a posypem (z vlastních nákladÛ –
pozn. autora) zdrsÀujícími materiály.
4. Sníh se ponechá v hromadách na okraji
chodníku, pﬁiãemÏ je zakázáno ukládat sníh
– do vozovky
– na zastávku hromadné dopravy
– ke stromÛm a keﬁÛm, pokud sníh obsahuje
chem. rozmrazovací materiály (jedná se
o respektování ekologického hlediska – pozn.
autora)
– ke stanovi‰tím nádob na komunální odpad
– k místÛm odtoku povrchov˘ch vod pﬁi
oblevách a tání
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– na mﬁíÏe kanal.vpustí
– na hrany chodníkÛ v kﬁiÏovatkách tam,
kde by sníh znemoÏÀoval bezpeãné pﬁecházení
vozovek
– ke vstupÛm a vjezdÛm do objektÛ
– ke sloupkÛm veﬁejného osvûtlení
– k poklopÛm slouÏícím jako pﬁístupy k sítím
a zaﬁízením uloÏen˘m pod povrchem chodníkÛ
5. Závada ve schÛdnosti musí b˘t odstranûna
co nejdﬁíve, nejpozdûji v 7.00 hodin kaÏd˘ den.
6. Nastane-li závada ve schÛdnosti v dobû od
7 do 20 hodin, nesmí b˘t doba od zji‰tûní vzniku závady do doby zahájení odstraÀování této
závady del‰í neÏ 2 hodiny.
7. SchÛdnost chodníkÛ a schÛdnost vozovek
v místech pﬁechodÛ musí b˘t obnovena do 6
hod. od zji‰tûní závady ve schÛdnosti.
O odpovûdnosti se jiÏ tato vyhlá‰ka, zmûnûná a doplnûná Naﬁízením Statutárního mûsta
Brna ã. 29/2005, nezmiÀuje, protoÏe tyto skuteãnosti ﬁe‰í v tomto ãlánku v˘‰e citovan˘
zákon.
Zabezpeãování zimní údrÏby ploch ostatních
komunikací, stejnû tak jako stanovení období
zimní údrÏby od 1. 11. do 31. 3. a stanovení
poﬁadí v plánu zimní údrÏby je v souladu
s v˘‰e uvedenou legislativou. Plán zimní
údrÏby pro správní území mûstské ãásti
Brno-stﬁed je k dispozici na na‰em ÚMâ
Brno-stﬁed, odd. ãistoty komunikací odboru
Ïivotního prostﬁedí.
Tû‰í nás vá‰ zájem o tuto problematiku
a vûﬁíme, Ïe ná‰ pﬁíspûvek k zimní údrÏbû pﬁispûje k vy‰‰í bezpeãnosti na‰ich spoluobãanÛ
v zimním období.
Se sv˘mi dotazy ãi podnûty se prosím
obracejte na ved. odd. ãistoty komunikací
RNDr. Danu Zále‰ákovou, kontaktní spojení:
542 526 190.
Zpracovala: RNDr. Dana Zále‰áková
vedoucí oddûlení ãistoty komunikací
odboru Ïivotního prostﬁedí
ÚMâ Brno-stﬁed

Stalo se v naší městské části

TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007
444 km historic giro Jihomoravsk˘m krajem
Ve dnech 15.–17. záﬁí se v Jihomoravském kraji uskuteãnil projekt TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007. Slavnostní start projektu hostilo Statutární
mûsto Brno a jeho pﬁekrásn˘m historick˘m centrem se jely první kilometry úvodní etapy. Nad projektem pﬁevzal oficiální zá‰titu pan Roman
Onderka, primátor Statutárního mûsta Brna. Projekt TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007 je zamûﬁen˘ na podporu turistického ruchu v âeské republice.
Hlavní my‰lenkou projektu je propagace Jihomoravského kraje, mûst
a obcí, na prvním místû se Statutárním mûstem Brno, na pozadí unikátních
historick˘ch automobilÛ. Projekt spoãívá ve Spanilé jízdû historick˘ch
vozidel Jihomoravsk˘m krajem. Trasa prochází nejzajímavûj‰ími místy
z hlediska domácího i zahraniãního cestovního ruchu, jako jsou pﬁírodní
krásy, technické a kulturní památky, s dÛrazem na regionální tradice
a gastronomii.
Úspû‰n˘ pilotní projekt se pod názvem TROFEO NIKÉ SILESIA 2006
odehrál 5.–8. kvûtna 2006 v Moravskoslezském kraji. Druh˘ roãník projektu s názvem TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007 je zamûﬁen na propagaci
v˘znamn˘ch mûst a turisticky atraktivních destinací celé Moravy a 15. aÏ
17. ãervna 2007 se pﬁedstavil leto‰ní první díl ve Zlínském kraji.
Titulárním partnerem celého projektu je CzechTourism, kter˘ v ãele
s ﬁeditelem Ing. Rostislavem Vondru‰kou tento jiÏ provûﬁen˘ projekt v˘raznû podporuje. Oficiální zá‰titu pﬁevzal ing. Milan Venclík, 1. námûstek
hejtmana Jihomoravského kraje, kter˘ vítá my‰lenku propagace kraje
touto atraktivní formou. Tolik na úvod.

Na startu Michal Bortel, Radim Bartonûk, Roman Onderka,
Marcela Kupãeková, Karel Loprais (zprava doleva).
k první zastávce v Moravském krasu. Klikatou cestou k hotelu Skalní ml˘n
míjíme kamery âeské televize a uÏ je pro nás pﬁed hotelem pﬁipraveno
uvítání a bezmála 3hodinov˘ program spojen˘ s exkurzí do Punkevních
jeskyní a v˘born˘m slavnostním obûdem pﬁímo ve Skalním ml˘nû.
Jen tûÏko opou‰tíme nádhernou krajinu Moravského krasu, ale pﬁed
námi uÏ je Vy‰kov, Masarykovo námûstí, Vy‰kovsk˘ bigband a poãetná
divácká kulisa. PﬁejíÏdíme do Slavkova u Brna k místnímu zámku.
Nádhernou scenérii architektury, zámecké zahrady a nabl˘skan˘ch historick˘ch vozÛ dotváﬁí vojáci v dobov˘ch kost˘mech a salva na odjezd.
Cíl 1. etapy, Hodonín. PﬁijíÏdíme do víru Slavnosti vína, které jako by na
chvíli utichly a zmûnily se ve slavnosti Trofeo Niké Moravia. Starosta mûsta
v dobovém kost˘mu vítá vozy cílovou vlajkou, potlesk nad‰en˘ch divákÛ
s kaÏd˘m pﬁijíÏdûjícím vozem. Pﬁiznám se, Ïe mi trochu bûhá mráz po
zádech, nádhern˘ emotivní záÏitek. Pﬁijetí panem starostou v Mûstské
obﬁadní síni a pak dle libosti vzhÛru ke Slavnostem vína. Krásné rodné
mûsto T. G. Masaryka.
Druhá etapa má na programu 8 zastávek s cílem v Mikulovû. Startujeme
z Lázní Hodonín. Dvojí zastavení ve StráÏnici otevírá Zámek StráÏnice
a milovníci historick˘ch nejen vozidel obdivují expozici Nástroje lidové
hudby. Pﬁejezd pﬁes BaÈÛv kanál a uÏ se historické unikáty prezentují ve
StráÏnici na námûstí. BaÈÛv kanál v druhém dûjství a cesta Slováckem nás
pﬁivádí do Kyjova. V Kyjovû nám zastavení zpﬁíjemÀuje cimbálová muzika
a velmi sympatick˘ zájem obdivovatelÛ historick˘ch vozÛ projektu.
Po slavnostním obûdû nás ãeká dal‰í milé pﬁekvapení, to kdyÏ nás ve
Svatoboﬁicích-Mistﬁínû podél cesty vítá snad celá obec. V âejkovicích si se
zaujetím prohlíÏíme vinné sklepy vinaﬁského druÏstva Templáﬁské sklepy
âejkovice, a. s. a v Bﬁeclavi zastavujeme pﬁed místním zámkem.
Vzdu‰nou ãarou do cíle 2. etapy uÏ nezb˘vá moc, nás v‰ak je‰tû ãeká
krásné námûstí ve Valticích spolu s tradiãním obãerstvením a Zámek

Primátor Statutárního mûsta Brna pan Roman Onderka startuje
historické vozy, v pozadí Michal Bortel, starosta Mâ Brno-stﬁed
Vlastnímu startu projektu pﬁedcházel slavnostní uvítací veãer v Best
Western Premier Hotelu International Brno pro posádky 27 exkluzívních
historick˘ch vozÛ z âeské republiky i ze zahraniãí. K posádkám postupnû
promluvil Mr. Steve Lydon, prezident projektu, Mgr. Michal Bortel, starosta
mûstské ãásti Brno-stﬁed, za organizátory International Sports Marketing, s.
r. o. a HIKOP, s. r. o. Ing. Marcela Kupãeková, pan Karel Loprais, ãestn˘
prezident projektu a pan Michal ¤iãánek, obchodní ﬁeditel Best Western
Premier Hotelu International Brno.
Od Best Western Premier Hotelu International Brno pod siluetou hradu
·pilberk následující ráno 15. záﬁí projekt odstartoval. V ãele kolony stanul
ãestn˘ prezident projektu pan Karel Loprais s Tatrou Dakar a hned za ním
nejstar‰í vÛz kolony Ford Frontenac z roku 1912, kter˘ se v âeské republice objevil vÛbec poprvé. A za nimi Hispano-Suiza z roku 1926, Praga Alfa
z roku 1930, Aero 1000 S, r. v. 1933, Talbot Lago, r. v. 1935, Aero, 50, r. v.
1936, BMW, 328 r. v. 1937 a dal‰ích 20 exkluzívních vozÛ. Slavnostního
startu se s potû‰ením zúãastnil primátor Statutárního mûsta Brna pan
Roman Onderka, kter˘ nad projektem TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007 pﬁevzal oficiální zá‰titu. Spoleãnû se starostou mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr.
Michalem Bortelem pak ‰achovnicov˘m praporem odstartoval historické
vozy k jejich 444 km Jihomoravsk˘m krajem. Pan primátor Roman
Onderka následnû absolvoval první kilometry právû historick˘m centrem
Statutárního mûsta Brna v majestátném voze Hispano-Suiza z roku 1926.
âervená startovací brána International Sports Marketing, s. r. o., modrá
startovací brána generálního partnera projektu RWE Transgas, a. s. a za
uãasti kamer âeské televize, Malajské televize, regionálních televizí a novináﬁÛ vyjíÏdíme – Dominikánské námûstí, Zeln˘ trh, Moravské námûstí,

Ford A z roku 1928 a Spanilá jízda Trofeo Niké Moravia 2007
Jihomoravsk˘m krajem
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Lednice. ·táb âeské televize nás doprovází na kaÏdém kilometru trasy
a zachycuje neopakovatelné zábûry krásné krajiny jiÏní Moravy a jejích
tradic ve spojení s technick˘mi unikáty. Pﬁed prohlídkou úchvatného
Zámku Lednice se osobnû setkáváme s ing. Milanem Venclíkem, 1.
námûstkem hejtmana Jihomoravského kraje, jenÏ s námi ve voze BMW
326 cabrio absolovuje závûreãn˘ch 14 kilometrÛ krajinou pálavsk˘ch vinohradÛ do Mikulova.
A teì nûco úÏasného. V cíli 2. etapy je na nás pﬁipraveno tolik náv‰tûvníkÛ, Ïe jen stûÏí projíÏdíme námûstí a zaparkujeme historické vozy.
Takové pﬁivítání ãekal jen málokdo, snad jen starosta mûsta, kter˘ s úsmûvem a cílovou vlajkou vítá projekt v Mikulovû. Pﬁíjezdem do Mikulova
ov‰em den nekonãí, ãeká nás slavnostní galaveãer pﬁímo na Zámku
Mikulov, kam veteráni pﬁejíÏdí doprovázeni sluncem sklánûjícím
se k pálavsk˘m kopcÛm.
Slavnostní galaveãer je zahájen za úãasti v‰ech v˘znamn˘ch pﬁedstavitelÛ, jmenovitû ing. Milan Venclík, 1. námûstek hejtmana
Jihomoravského kraje, Mgr. Michal Bortel, starosta mûstské ãásti Brnostﬁed, ing. Pavel Barto‰, viceprezident Hospodáﬁské komory âR, pan
Rostislav Ko‰Èál, starosta mûsta Mikulov, Mr. Steve Lydon, prezident
projektu, pan Karel Loprais, ãest˘ prezident projektu, ing. Marcela
Kupãeková, spoluorganizátor International Sports Marketing, s. r. o.
a pan Zdenûk Kopka, spoluorganizátor HIKOP, s. r. o. Spolu s pﬁedá-

ním hlavních trofejí, skvûl˘m rautem Best Western Premier Hotelu
International Brno, módní pﬁehlídkou Valentiny Armandi, jedineãnou
veãerní prohlídkou zámku a ohÀostrojem se galaveãer stává nezapomenuteln˘m vyvrcholením celého projektu.
K závûreãné 3. etapû startujeme v pondûlní ráno 17. záﬁí ze Zámku
Mikulov a ãeká nás dal‰í nezapomenuteln˘ moment v podobû pﬁejezdu
Pálavy a kouzelné scenérie Pavlova, zﬁíceniny Dívãích hradÛ a ranního
zrcadlení Nov˘ch Ml˘nÛ. V Dolních Vûstonicích nahlíÏíme do archeologické expozice a prohlíÏíme nejen Vûstonickou venu‰i, pﬁipravena je i degustace vína.
Volné etapy si historické vozy uÏívají cestou do Lesné, kde zastavujeme
ve stylovém Muzeu motocyklÛ. Po zajímavé prohlídce a slavnostním
obûdû uÏ nás oãekává Vranov nad Dyjí a s ním trojí zastavení. První krátké na novû otevﬁeném mostû a pﬁi tom druhém mûníme vozy za loì
a vydáváme se na projíÏìku po Vranovské pﬁehradû. Tﬁetím zastavením je
pochopitelnû nádhern˘ Zámek Vranov nad Dyjí, kde po poutavé prohlídce vzniká spoleãná fotografie v‰ech úãastníkÛ trochu symbolizující blíÏící
se cíl celého gira.
Po závûreãn˘ch kilometrech pﬁijíÏdíme do cílového mûsta Znojma, kde
‰achovnicov˘ prapor, pódium a slavnostní pﬁedání trofejí v‰em zúãastnûn˘m posádkám ohlásily poslední záÏitky projektu TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007 v Jihomoravském kraji a jeho poslední 444. kilometr.

Brnûnské kolo v obleÏení. Tradice jsou od toho, aby se nezapomínalo. Îe tomu tak je v pﬁípadû Brnûnského kola, mÛÏeme podûkovat skupinû recesistÛ z klubu brnûnsk˘ch turistÛ. DokáÏou si
dát dÛkladnû do tûla, jak ukázali 6. 10. 2007, neboÈ kutálet okované dﬁevûné kolo 80 cm v prÛmûru a váze 12,5 kg na vzdálenost
Lednice–Brno (cca 60 km) vyÏaduje velkou dávku energie
a elánu.

Zrekonstruované gymnázium na Jaro‰ce. Po rekonstrukci
a roz‰íﬁení prostor gymnázia budova náramnû prohlédla,
ale i v nejvy‰‰ím patﬁe dostala kabát, kter˘ prospûje nejen
studentÛm, ale i kvalitû v˘uky. Na schodech pﬁi otevﬁení 5.
10. 2007 mohli pozvaní hosté vãetnû starosty Mâ Brno-stﬁed
Mgr. Michala Bortela zastihnou opozdilého nic nestíhajícího
studenta.

T˘my A1 GP se byly pﬁedstavit na námûstí Svobody.
Milovníci rychl˘ch vozÛ mohli stanout tváﬁí v tváﬁ legendám
závodního sportu. Mistr svûta F1 Emerson Fittipaldi (druh˘ zprava) a kolega z Holandska Jan Lammers (první zprava) spolu
s Antonínem Charouzem (druh˘ zleva) se byli pﬁedstavit spolu se
závodníky a nádhernou dívãí dekorací BrÀanÛm. Starosta mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michal Bortel dne 11. 10. 2007 v‰echny
pﬁivítal na námûstí Svobody.

Knihovna Jiﬁího Mahena vítala nové ãtenáﬁe. Netradiãní
záÏitek pro nové dûtské ãtenáﬁe uspoﬁádala Knihovna
Jiﬁího Mahena v Brnû. Postupnû jak pﬁicházeli do knihovny pro své první v˘pÛjãky, vítalo je klubko dospûlákÛ
v dobov˘ch pohádkov˘ch kost˘mech. Ze starosty mûstské
ãásti Br no-stﬁ ed Mgr. Michala Bortela se mávnutím
proutku stal král a pasoval dûti na ãtenáﬁe kníÏek knihovny J. Mahena.
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Nová ‰kolní knihovna na Z· a M· Brno, nám. 28. ﬁíjna 22
Mezinárodní den ‰kolních knihoven
(MD·K) se slaví od roku 1999 vÏdy ãtvrté pondûlí v ﬁíjnu. Vyhla‰uje jej kaÏdoroãnû Mezinárodní asociace ‰kolních
knihoven (International Association of
School Librarianship - IASL). âleny asociace jsou uãitelé, kteﬁí se starají o ‰kolní
knihovny, ‰kolní knihovníci a ﬁeditelé
‰kol.
Hlavním cílem oslav Mezinárodního
dne ‰kolních knihoven je upozornit na
dÛleÏité místo ‰kolních knihoven ve
vzdûlávací práci ‰kol. V kaÏdém roce
IASL vyhla‰uje pro M·DK jedno téma,
na které by se v den oslav mûly ‰kolní
knihovny zamûﬁit. V leto‰ním roce jsou
oslavy M·DK neseny heslem: ·kolní
knihovny podporují uãení (Learning
powered by school library).
Letos pﬁipadají oslavy M·DK na 22.
ﬁíjen.
V rámci oslav M·DK v âeské republice byla 22. ﬁíjna 2007 otevﬁena nová
‰kolní knihovna v Základní ‰kole
a mateﬁské ‰kole Brno, nám. 28. ﬁíjna 22,
za úãasti RNDr. Jindﬁicha Kitzbergera,
námûstka ministrynû ‰kolství mládeÏe
a tûlov˘chovy, ﬁeditelky Národní pedagogické knihovny Komenského Mgr.
Ludmily âumplové, ﬁeditelky Ústavu pro
informace ve vzdûlávání RNDr Pavly
Zieleniecové, CSc., starosty Mâ Brno-

stﬁed Mgr. Michala Bortela a zástupcÛ
Jihomoravského kraje, mûsta Brna,
brnûnsk˘ch knihoven a ‰kol.
·kolní knihovna na Z· a M· Brno, nám.

28. ﬁíjna 22, byla vybudována v rámci projektu ESF, realizovaného ‰kolou v období
let 2007 a 2008. Projekt je spolufinancován
z ESF a státního rozpoãtu.

Dûtí zajásaly na P‰eníku
Po 40 letech se také Mateﬁská ‰kola, P‰eník 18
doãkala o prázdninách vût‰í opravy. Zﬁizovatel Mâ
Brno-tﬁed uvolnil finanãní ãástku na opravu elektroinstalace a následné vymalování.
Novû osvûtlené, ãisté a pûkné prostﬁedí umoÏÀuje
lépe realizovat ‰kolní vzdûlávací projekt ,,Líbí se
nám na svûtû“, jehoÏ hlavním cílem je nauãit dûti
základÛm zdravého Ïivotního stylu.
Právû tento projekt a nabídka nadstandardních sluÏeb M·, napﬁ. vaﬁení ‰etﬁící a bezlepkové diety, byly
dÛvodem k tomu, Ïe si ji vybrala pro sponzorství
DM-drogerie markt, s. r. o., âeská republika v akci
„Koruna pro ‰kolku“.
Je to jiÏ druhá mateﬁská ‰kola po M· Údolní 68
v na‰em obvodu, která neunikla pozornosti a hledáãku sponzorÛ, kteﬁí jsou ochotni pomoci na‰im
nejmen‰ím.
Na slavnostní schÛzce v M· dne 20. 9. 2007 pﬁedali zástupci DM – drogerie markt s dodavatelem
hraãek firmy Global Expres certifikát na finanãní
ãástku 45 419 Kã. Radost mûli rodiãe, pedagogové
a v‰ichni, co se podílejí na v˘chovû dûtí, vÏdyÈ
vhodná hraãka je nepostradateln˘m prostﬁedkem pro
vytváﬁení pohody a dobré nálady pﬁi jejich vzdûlávání. Dûti se tû‰í do ‰kolky, protoÏe vûdí, Ïe je ãeká
zábava, bezpeãí a porozumûní. Obû v˘znamné události v˘raznû pﬁispûly ke zlep‰ení podmínek pro realizaci programu ‰koly.
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Maratón 2007 – ‰tafetov˘ bûh dûtí 1. stupnû základních ‰kol

JiÏ popáté organizovala Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Kotláﬁská 4
sportovní soutûÏ Maratón, která byla souãástí „Brnûnsk˘ch dnÛ pro
zdraví“. V soutûÏi se mezi sebou utkalo pût základních ‰kol. Dûti
kaÏdé ‰koly ubûhly 42 km, kaÏd˘ bûÏec 500 m. V jednotliv˘ch ‰tafetách bûÏelo postupnû 84 dûtí od 1. do 5. tﬁídy. Leto‰ního roãníku se
spoleãnû s poﬁádající Z· Kotláﬁská úãastnily dûti ze Z· Botanická, Z·
Novomûstská, Z· Husova a Z· Antonínská.
Dûti Z· Kotláﬁská obhajovaly prvenství ze v‰ech pﬁedchozích roãníkÛ Maratónu a i letos dokázaly, Ïe jsou rychlej‰í neÏ ostatní. JiÏ od
prvních kol, která rozbíhaly dûti ze tﬁetích tﬁíd, bylo zﬁejmé, Ïe by
mohly i letos vyhrát. Po dûtech ze tﬁetích tﬁíd se do ‰tafetového
závodu vydaly dûti druh˘ch a prvních tﬁíd. Doslova bûÏeck˘ koncert
nastal pﬁíchodem ãtvrÈákÛ a páÈákÛ. Dûti z Kotláﬁské dokázaly cel˘
závod ubûhnout za ménû neÏ tﬁi hodiny. âas 2:58:56 sice nepatﬁí
k tûm úplnû nejlep‰ím, ten loÀsk˘ byl o více neÏ dvû minuty lep‰í.
Letos ale staãil bohatû na první místo. Druhé místo patﬁí dûtem ze Z·
Botanická (3:05:34). Tﬁetí místo vybojovaly dûti ze Z· Antonínská
(3:11:22). Ve vût‰inû závodÛ jsme zvyklí sledovat boj o první tﬁi
místa. V leto‰ním Maratónu byl strhující boj o místo ãtvrté a páté. Za

nad‰eného povzbuzování fanou‰kÛ se v prÛbûhu celého závodu na
tûchto místech stﬁídaly dûti ze Z· Husova a Z· Novomûstská. AÏ dramatick˘ závûr posledních dvou kol rozhodl o tom, Ïe Husova
(3:14:34) porazila Novomûstskou (3:15:01) a jejich rozdíl necelé pÛl
minuty byl v tﬁíhodinovém závodu opravdu nepatrn˘.
Jeden rekord proti loÀskému roku v‰ak padl. Je to nov˘ traÈov˘
rekord, kter˘ zabûhl nejrychlej‰í chlapec Tomá‰ Halouzka (Z·
Kotláﬁská) v ãase 1:36. Dal‰í nejrychlej‰í chlapci byli Pavel Klaboch
(Z· Antonínská), ãas 1:42, a Jan Dvoﬁáãek (Z· Husova), ãas 1:45.
Nejrychlej‰ími dûvãaty byly Markéta Fivrá‰ková (Z· Husova), ãas
1:45, Dominika Pakostová (Z· Botanická), ãas 1:47, a ·árka Fleková
(Z· Novomûstská), ãas 1:49.
Podûkování patﬁí v‰em závodníkÛm za skvûlé v˘kony, fandícím
dûtem za vytvoﬁení pûkné atmosféry závodu a pedagogÛm, kteﬁí dûti
na soutûÏ pﬁipravovali a doprovázeli.
Dûkujeme také správû Mûstské zelenû za umoÏnûní uskuteãnûní
závodu a CVâ LuÏánky za zapÛjãení potﬁebného technické zaﬁízení.
Vûﬁíme, Ïe tyto a podobné sportovní akce nejen pﬁi „Brnûnsk˘ch
dnech pro zdraví“ pﬁispûjí k tomu, abychom se uãili o své zdraví
aktivnû peãovat.
Za t˘m zamûstnancÛ poﬁádající ‰koly
Miloslava Schwabová, Stanislav Skﬁiãka

Projekt ochrany Ïivotního prostﬁedí … aneb
„NeÏ odpadky vyhodíme, nûco si z nich vyrobíme!“
âtvrtek 11. ﬁíjna 2007 se pro v‰echny Ïáky 2.tﬁíd Z· Kotláﬁská
4 v Brnû stal dnem ochrany Ïivotního prostﬁedí. Dûti se
dozvûdûly o zneãi‰Èování pﬁírody a o vlivu ãlovûka na pﬁírodu. Diskutovaly o moÏnostech ochrany pﬁírody, tﬁídûní odpadu a jeho vyuÏití.
Pﬁekvapení nastalo, kdyÏ vstoupily do jedné ze tﬁíd, kde vyrostlo malé smeti‰tû. A protoÏe se v‰echny dûti shodly, Ïe Ïít na smeti‰ti by se jim nelíbilo, rozhodly se s tím nûco udûlat. Zji‰Èovaly,
z jakého materiálu jednotlivé odpadky jsou, zda by nebylo
moÏné jejich dal‰í vyuÏití. Seznámily se s kontejnery na tﬁídûní
odpadu a nauãily se odpad tﬁídit. Poãítaly, kolik vyprodukuje
jeden ãlovûk odpadkÛ za jeden den, jak dlouho by trvalo zaplnit
jednu tﬁídu.
Po náv‰tûvû „Smeti‰tû“ si dûti vyrobily z nûkter˘ch odpadkÛ
pûkné v˘robky – kvûtiny z PET lahví, vosy ze star˘ch igelitov˘ch
sáãkÛ, obrázky z víãek od PET lahví. Do vlastnoruãnû vyroben˘ch kvûtináãkÛ z PET lahví si zasadily Ïaludy a slíbily, Ïe se
o nû budou peãlivû starat. Stromeãky, které se dûtem podaﬁí
vypûstovat, zasadíme do pﬁírody.
Na závûr celého dopoledne vyrazily dûti do ‰kolního lesoparku, kter˘ spoleãn˘mi silami uklidily. Shrabaly listí, posbíraly papíry, uhrabaly pískovi‰tû.
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Inzerce

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

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

Pro evidované klienty hledáme k prodeji i k pronájmu:

byty • domy • kanceláře • obchodní prostory
Pro majitele veškeré služby zdarma !!!
Tel: 774 238 064
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.
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Inzerce
SIMPLY CLEVER

Vychutnejte si letošní zimu naplno!
Objednejte se u nás na zimní servisní
prohlídku za pouhých 99 Kč a můžete
do zimy vyjet bez starostí. Naši zkušení
servisní mechanici zkontrolují Váš vůz
a Vy se budete moci věnovat těm
příjemnějším stránkám zimy.
Jako obvykle jsme pro Vás připravili také
atraktivní nabídku Škoda originálních
dílů a příslušenství včetně zimních kompletních kol. V rámci nabídky ŠkodaTip
pak máte možnost výměny zadního dílu
výfuku pro vybrané modely za zvýhodněnou cenu.
Podrobnější informace získáte u autorizovaných servisních partnerů Škoda, na
Škoda Auto Info-Line 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.

PŘEZUJTE SE DO ZIMY!

99Kč

ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD 15. 10. DO 16. 11. 2007.
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální pøíslušenství®

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

OČNÍ OPTIKA
Husova 6, Brno

NOVINKA V BRNĚ

Otevřeno:
po – pá 8.30–18 hod.,
sobota 9–12 hod www.giacintov.cz

Kolekce brýlí NAF NAF a CACHAREL
– módní hity z Francie za skvělou cenu
Kolekce pro pány TAG HEUER
– nadčasový design a kvalita, světová značka
z multifokální skla a brýle k počítači, včetně měření zraku.
Kvalitní péče od A do Z. Záruka kvality.
z Akční ceny na samozabarvovací skla TRANSITION.
z Aplikace tvrdých a měkkých kontaktních čoček.
Dezinf. roztoky + DÁREK

Potřebujete hypotéku a nevíte si rady?
Rádi Vám pomůžeme
a vše za Vás ZDARMA vyřídíme!
Neváhejte a volejte tel: 774 238 064
9
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Rozhovor s osobností

Malující právník, BrÀan kaÏd˘m coulem JUDr. Stanislav Sedláãek, Ph.D.

Za milé setkání s malujícím právníkem vdûãím starostovi
mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michalu Bortelovi. KdyÏ jsem
vstoupil do budovy Masarykovy univerzity, právnické fakulty
na Veveﬁí ulici, nasál jsem atmosféru nenuceného spûchu
budoucích právníkÛ. S úctou jsem si prohlédl obrovskou
honosnou vstupní halu, minul jsem sochy na‰ich velikánÛ
Masaryka a Bene‰e a vy‰el do 1. patra. Zaklepal jsem na kanceláﬁ oznaãenou JUDr. Stanislav Sedláãek, Ph.D. Otevﬁel mnû
muÏ, z kterého vyzaﬁovala energie a okamÏitû jsem si vybavil
obrázek primátora mûsta Brna Romana Onderky a Stanislava
Sedláãka, jak si prohlíÏejí jím malované akvarely s motivy
brnûnsk˘ch zákoutí. Dobrá volba, vy i já si mÛÏeme spoleãnû
promluvit s autorem obrazÛ, brnûnsk˘m patriotem a znalcem
práva, vysoko‰kolsk˘m uãitelem s neobvykl˘m koníãkem malování obrazÛ.
Jak je moÏno zkloubit tak rozdílné profese?
V‰echno jde skloubit. Uãím a maluji. KdyÏ o tom pﬁem˘‰lím, tak alespoÀ co já vím, tak maluje daleko více lékaﬁÛ,
hercÛ, zpûvákÛ, ale právníkÛ moc neznám. Vím, Ïe svou profesi spojili s hudbou ãi zpûvem napﬁíklad kolegové JUDr.
Jahelka, ãi JUDr. Pûkn˘. Je pravda, Ïe bez malování bych
nemohl existovat. Je pro mû neoddûlitelnou souãástí Ïivota,

ale velkou ctí je pro mû i to, Ïe uãím na tak prestiÏní vysoké
‰kole, jako je na‰e brnûnská právnická fakulta.
Jak dlouho uãíte?
Od roku 1997. Uãím správní právo, coÏ je struãnû ﬁeãeno
odvûtví práva, které se zab˘vá problematikou veﬁejné správy
v âeské republice, to znamená v˘konem státní správy, samosprávy, konkrétnû do toho spadá v podstatû ve‰kerá správa
na rÛzn˘ch úsecích ãinnosti státu, jako napﬁíklad ‰kolství,
zdravotnictví, kultura, doprava, bezpeãnost státu atd. Prostû
správní právo má ‰irok˘ zábûr.
VÏdycky jste k tomuto oboru smûﬁoval?
Bûh Ïivotních událostí to tak nûjak chtûl. Uãím, zab˘vám se
právem a mÛj kum‰t je jakousi protiváhou právnické profesi.
Malování samozﬁejmû zavádí docela jinam neÏ v˘klad zákona
se sv˘mi pﬁísn˘mi pravidly.
Zákon je zákon a malování je urãitû jin˘ svût. Svût
barev, svûtel a stínÛ. Nûco hmatatelného a nûco z individuálních pﬁedstav kaÏdého z nás. Napﬁíklad, peãlivû
jsem si prohlíÏel ti‰tûné pohlednice Brna kreslené va‰í
rukou a nabyl jsem dojmu, Ïe jsou v‰echny ladûny dozelena. Zámûr?
Pohlednice jsou ti‰tûné na ãistû bílém papíru. Akvarelov˘
papír originálu je naÏloutl˘ a pﬁece jen barvy v˘tisku díky
právû onomu bílému podkladu mohou b˘t ostﬁej‰í a celkové
vyznûní mÛÏe b˘t i ovlivnûno procesem skenování a následného tisku. TakÏe se vám to skuteãnû nemuselo jen zdát.
Tím jsme se dotkli pﬁenosu k vût‰inû divákÛ, pro které
je originál mnohdy nedosaÏiteln˘. Kupujeme kopie,
pohlednice, a tím se vloudí otázka: Jak˘ byl vá‰ malíﬁsk˘
v˘voj a proã malujete akvarelem a motivy z Brna?
Mû malování vÏdycky bavilo. Na ‰kole jsem z kreslení
neznal jinou známku neÏ jedniãku oproti tﬁeba matematice,
chemii ãi fyzice. Dlouhá byla cesta k vlastní osobité technice.
Tempery, olej, kopie star˘ch mistrÛ aÏ k akvarelu. Zlomem
byl vznik soukrom˘ch galerií po roce 1989, kde jsem mohl
zaãít vystavovat, aniÏ bych byl ãlenem Svazu v˘tvarn˘ch
umûlcÛ. Je pro mû ctí, Ïe jsem byl pﬁed tﬁemi roky pﬁijat
v podstatû do jeho nástupnické organizace, Unie v˘tvarn˘ch
umûlcÛ âeské republiky. Tohoto ãlenství si váÏím i jako ocenûní mé dosavadní práce. Téma Brna u mû pﬁeváÏilo v rozhodujícím roce 1995, kdy jsem pﬁe‰el k technice akvarelu,
která je sice nároãná, ale dává velké moÏnosti v barevn˘ch
valérech, vyjádﬁení atmosféry, nenucenosti v malbû. Co se
t˘ãe samotné techniky akvarelu, kombinuji tzv. mokrou
a suchou techniku s následn˘m zv˘raznûním kontur.
Pﬁemalbu tuÏkou zásadnû zavrhuji.
Krátce jste popsal svoji techniku, a co motiv – jen se
nûkam posadíte a zaãnete?
Poﬁídím si ve zkratce skicu tuÏkou, pﬁípadnû vyuÏiji
v základû poﬁízenou fotografii, koneckoncÛ obãas ji nezavrhl
ani Cézanne a Utrillo maloval v˘hradnû podle pohlednic.
Nûkdy je dost nemyslitelné v dne‰ním úprku a shonu si sednout napﬁ. uprostﬁed námûstí Svobody, rozdûlat barvy a malovat mezi kolemjdoucími. KdyÏ si pozornû prohlédnete nûkteré moje obrazy, jdete se podívat na zobrazená místa a porovnáte moÏnosti malíﬁského posedu, pak bych obãas musel
umût létat nebo bych tﬁeba zÛstal viset ve tﬁetím patﬁe na
fasádû. Obraz není fotografie, musí vyjadﬁovat nejen motiv,
ale i pocity, nálady a cíle autora. Podle mého vkusu by divák
mûl rozpoznat místa, která na obraze zachycuji.
Pro brnûnské motivy jste se rozhodl náhodnû, nebo
jste rodil˘ BrÀan, a tak vyjadﬁujete svÛj vztah k rodnému mûstu?
Jsem rodil˘ BrÀan. Nikdy jsem nemûl nejmen‰í chuti Brno
opustit. KdyÏ ãlovûk dlouho v mûstû Ïije, vytvoﬁí si k nûmu
siln˘ vztah. S Brnem je to zvlá‰tní. Brnûn‰tí básníci Skácel,
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Mikulá‰ek a dal‰í popisují nezachytitelné kouzlo jihomoravské
metropole. Vztah BrÀanÛ k mûstu je sv˘m zpÛsobem mimoﬁádn˘. Dosti dobﬁe se tento vztah nedá jednodu‰e vyjádﬁit.
KdyÏ na‰inec prochází mûstem, poﬁád objevuje i po tûch
letech nová a nová místa. Brno má z hlediska historick˘ch
památek samozﬁejmû hor‰í pozici neÏ tﬁeba Olomouc ãi tﬁeba
Praha, utrpûlo tûÏké rány rozsáhlou asanací na pﬁelomu 19.
a 20. století a za industrializaci a promûnu v tzv. moravsk˘
Manchester zaplatilo svou krutou daÀ. Co mû na Brnu fascinuje je jeho vyjímeãná obrana proti ‰védské pﬁesile v 17. století.
Obrovská stateãnost BrÀanÛ, to je devíza, na kterou nesmíme
nikdy zapomenout. Dominanty mûsta, ·pilberk, vznosné
novogotické vûÏe Petrova a dal‰í stavby jsou pro nás více neÏ
památkami. Vystihují celkov˘ ráz mûsta. Není to v poãtu
památek, je to v kouzlu Brna, pocitech náv‰tûvníkÛ (i domácích), kter˘m v mnohém pﬁipomíná PaﬁíÏ. Není moÏné nemít
toto mûsto rád. Jsem na Brno hrd˘ a sv˘mi obrazy chci pomoci jeho propagování. Mám velkou radost, Ïe jsem se seznámil
s vynikající brnûnskou historiãkou paní Mgr. Flódrovou, a to,
Ïe mohu ilustrovat její novou knihu tﬁiceti pûti akvarely beru
jako poctu a jako dal‰í krok k poznání historie Brna.
To je náramné, a co byjste zmûnil na Brnû a na jeho
centru?
Zachoval bych, a kdyby se naskytla pﬁíleÏitost, i roz‰íﬁil
zelené plíce mûsta. Pomohl bych bezproblémovému vzniku
italského kulturního centra na ·pilberku, protoÏe Italové ke

·pilberku a Brnu mají citov˘ vztah. Pomáhal bych kultuﬁe,
vûdû a umûní, aby se je‰tû zv˘raznilo hrdinné brnûnské
dûdictví. Urychloval bych pﬁíchod institucí a spolkÛ oÏivujících mûsto. ZdÛrazÀoval bych jeho jiÏní vliv. Podtrhl bych
blízkou pﬁítomnost hroznÛ, vína a dobré nálady. Podporoval
bych opûtovn˘ vznik Útvaru hlavního architekta, aby se
nestalo to, co se dnes dûje na Anensk˘ch terasách. (Kdybych
mohl, zboural bych horní dvû patra.) V únosné míﬁe bych
omezil automobilov˘ provoz a dal prostor pû‰ím a rozvoji
kaváren. To je ta viditelná ãást mûsta. Neviditeln˘ duch mûsta
bych podporoval dobrou a stálou v˘chovou, aby ten patriotismus v tom dobrém slova smyslu zasáhl co nejvíce lidí
a nauãil je vzájemné toleranci a ohleduplnosti.
Za chvíli zaãínala pﬁedná‰ka. Podûkoval jsem za ãas
i povzbudivou atmosféru. Pan doktor se vydal za sv˘mi Ïáky
a já jsem pro‰el do velké vstupní haly naplnûné právnickou
atmosférou, a pﬁem˘‰lel o kloubení práva a umûní. U vchodu
jsem se zastavil u velké bronzové desky, která dala vzpomenout pﬁítomnosti Gestapa v této budovû a nespoãet mrtv˘ch
a pronásledovan˘ch po celé Evropû. My‰lenky se náhle propojily a slova doktora Sedláãka se znenadání vybavila. „Pro
Brno je dobré, kdyÏ kaÏd˘ z nás nûco udûlá, aÈ jsou to obrazy, pﬁipomenutí nebo jen slu‰né a vstﬁícné chování. Potom
nejenom my, ale i pﬁíchozí se budou radovat z mûsta dobré
nálady.“

Stalo se v městské části

Problematika bezbariérovosti na veletrhu HOSPIMedica v Brnû.
V leto‰ním roce se poﬁadatel veletrhu obrátil i na Asociaci bazénÛ
a saun âeské republiky (ABAS âR) a poÏádal ji, aby pﬁipravila
doprovodn˘ program k veletrhu s konferencí spojenou s ukázkou
ke „Dni bezbariérovosti“, kter˘ jiÏ nûkolik let Veletrhy Brno, a. s.
v rámci tohoto veletrhu vyhla‰ují. Úkolem pro ABAS âR bylo
zajistit pﬁedná‰ky na téma bezbariérovosti na bazénech
a v lázních s praktickou ukázku v provozu. Organizátoﬁi zvolili
bazén na Kraví hoﬁe, kter˘ spravuje mûstská ãást Brno-stﬁed.
První den probíhala konference. Seznámila odbornou veﬁejnost se v‰emi aspekty ﬁe‰ení. Dala prostor pro nûkdy aÏ bouﬁlivou diskusi, pﬁizvala firmy zab˘vající se v˘robou a stavbou zaﬁízení a pomÛcek na odstraÀování bariér a nechala i prostor pro
pﬁedstavení jejich zámûrÛ.
Druh˘ den si mohli úãastníci prohlédnout nádhern˘
25m bazén na Kraví hoﬁe, posoudit provázanost teoretick˘ch
a legislativních pﬁedná‰ek s praxí na Kraví hoﬁe – bazénu v minulosti nûkolikrát ocenûném.
V‰echny úãastníky pﬁivítala za Mâ Brno-stﬁed statutární zástupkynû starosty MUDr. Dagmar Hrubá, která podtrhla v˘znam
a cenu bazénu pro obãany a pﬁiznala i dobr˘ pocit za Mâ, která
dokázala z vlastních finanãních prostﬁedkÛ vybudovat tak nádherné dílo. Popsala peripetie s v˘stavbou i provozem a potom
zúãastnûné osobnû provázela areálem. Pﬁi‰lo i na ukázku pomÛcky (mobilní vozík J.O.B.), pomocí kterého obsluha handicapovaného dopraví bez úhony do bazénu, aby i on si mohl zaplavat.
Na závûr v‰ichni úãastníci konference obdrÏeli vyti‰tûn˘ sborník s pﬁedná‰kami, kter˘ si mohou váÏní zájemci, kteﬁí se konference nemohli zúãastnit, objednat na dobírku v sekretariátu
Asociace bazénÛ a saun âR na níÏe uvedené adrese.
ABAS âR, budova polikliniky
JabloÀová 2992/8
106 00 Praha 10 - Zahradní Mûsto
Telefon: 272 655 561
e-mail: info@abas.cz
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Prostor pro neziskové organizace

Koláã pro hospic
Jaká je cena denního léku pro jednoho pacienta Domu
léãby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradû (DLBsH)?
O tom se mohli pﬁesvûdãit úãastníci charitativní akce 11.
ﬁíjna na kﬁiÏovatce ulic Panská a Masarykova a pﬁispût na
léky zakoupením koláãe za sponzorsk˘ch 35 Kã. To v‰e se
uskuteãnilo v rámci tradiãní sbírkové akce „Koláã pro
hospic“, kterou poﬁádal DÛm léãby bolesti s hospicem sv.
Josefa v Rajhradû ve spolupráci s hospicem sv. AlÏbûty na
Kamenné ulici v Brnû.
Stav na‰í zdravotnû sociální péãe je stále nevyhovující.
Zdravotní poji‰Èovny sice pﬁiznaly kód pro proplácení hospicové denní péãe, ale zkrátily reÏijní platby na léky. Není zahrnuta platba dal‰ích nutn˘ch pracovníkÛ jako jsou psychologové, sociální pracovníci a duchovní. Proto je neustále tﬁeba
o doplatky Ïádat stát, samosprávu, sponzory a nadace. Klienty
hospice jsou v˘hradnû lidé sná‰ející utrpení zpÛsobené tûÏkou
a nevyléãitelnou nemocí. Pro zaji‰tûní ‰piãkové paliativní
péãe, která jim poslední chvíle Ïivota uãiní co nejvíce snesiteln˘mi, jsou náklady bezmála dvojnásobné. Cena 34,80 Kã, za
kterou byly koláãe v centru Brna prodávány, byla vypoãítána
z loÀsk˘ch prÛmûrn˘ch údajÛ a pﬁedstavuje tak dorovnání
nákladÛ na léky, které je tﬁeba zajistit jednomu klientovi
dennû z jin˘ch zdrojÛ.
Koláãe, které zdarma upekly pﬁední brnûnské pekárny, nabízeli zamûstnanci a dobrovolníci hospice a peníze ukládali do
zapeãetûn˘ch pokladniãek, které potom putovaly k potﬁebn˘m. Zá‰titu nad celou benefiãní akcí pﬁevzal hejtman JMK
Ing. Stanislav Juránek.
Stanislav J. Fidrmuc
Fundraising & PR DLBsH sv. Josefa

CENAP – Centrum nadûje a pomoci
http://www.cenap.cz/
Vodní 13, Brno, tel.: 543 254 891
Povídání o manÏelství –
setkání pro snoubence a novomanÏele,
zaãátek 19. 11. 2007, 18.30–20.30
Motivaãní program pro Ïeny
zaãátek 1. 11. 2007, 9.00–11.00
Zdravé rodiãovství –
Kurz pﬁedporodní pﬁípravy s praktick˘m nácvikem k porodu; Cviãení a plavání pro tûhotné; Speciální programy pro
rodiãe dvojãat a vícerãat; Náv‰tûvní sluÏba domÛ pﬁi potíÏích v kojení a po porodu a dal‰í.
Praktické rodiãovství –
pﬁebalování a v˘bûr plen
zaãátek 17. 10. 2007, od 16. do 18.00
Klub rodiãÛ –
pro rodiãe mal˘ch dûtí a miminek
kaÏdé úter˘ od 10. do 11.30
Dámsk˘ spolek –
pro Ïeny nad 40 let
kaÏdé úter˘ 18–19.30
Pﬁihlá‰ky a info viz kontakt v záhlaví.
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Vánoční příloha

TRADIâNÍ VÁNOCE V BRNù 2007
PROGRAM VYSTOUPENÍ NA NÁMùSTÍ SVOBODY
1. prosince 2007
9.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
13.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
2. prosince 2007
9.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
13.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
14.00 Dûtsk˘ soubor Iskerka
14.30 Vystoupení dûtí M· a Z·
3. prosince 2007
10.00 Z· Kanice
10.30 Z· Holzova
11.00 Vystoupení dûtí M·
13.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
4. prosince 2007
10.00 Domov Srdíãko
10.30 M· S˘pka
11.00 M· Bulharská
13.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
16.00 Umûlecká ‰kola Universum
5. prosince 2007
10.00 M· Puch˘ﬁova
10.30 M· Pellicova
11.00 M· Biskupská
13.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
17.00 Obãanské sdruÏení ADO
18.00 Z· Vedlej‰í s DSP Kometa Brno
6. prosince 2007
9.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
10.30 Z· Horníkova
13.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
15.30 Umûlecká ‰kola Veveﬁí
16.00 Taneãní ‰kola Dynamic
17.00 Dynamic dancers + BOWAVE
7. prosince 2007
9.30 Vystoupení dûtí M· a Z·
10.30 M· Pomnûnky
13.00 Soukromá scola comenia
13.30 Vystoupení dûtí M· a Z·
8. prosince 2007
9.30 Vystoupení dûtí M· a Z·
13.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
9. prosince 2007
9.30 Vystoupení dûtí M· a Z·
13.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
10. prosince 2007
10.00 Z· Kﬁivánkovo nám.
10.30 Vystoupení dûtí M· a Z·
13.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
14.00 SOS informatiky
15.00 Z· ¤ehoﬁova
16.00 TJ Sokol Lí‰eÀ

16.30 Trubaãi LDF v Brnû
11. prosince 2007
9.00 Z· Kﬁídlovická
9.30 M· Labská
10.00 M· Klá‰terského
10.30 M· Drobného
11.00 Osvûtová beseda Ratí‰kovice
13.00 Taneãní ‰kola Dynamic
16.00 SOS informatiky
12. prosince 2007
9.30 M· Puch˘ﬁova
10.00 M· Hnûvkovského
10.30 Z· StaÀkova
13.00 Gymnázium Elgartova
14.00 Z· Lubná
14.30 Z· Tyr‰ova
15.00 DÛm mládeÏe Zastávka
16.00 Z· Sirotkova
17.00 Trubaãi LDF v Brnû
13. prosince 2007
9.30 M· TvaroÏná
10.30 Z· Horáckého nám.
11.00 Z· Labská
13.00 Vystoupení dûtí z M· a Z·
14.00 Soukromé gymnázium Integra
15.00 M· Vinaﬁská
16.00 DÛm mládeÏe Junior
16.30 Fitness KameÀák a Street Movenet
17.00 Vystoupení dûtí z M· a Z·
14. prosince 2007
9.30 Z· Arménská
10.30 M· Chodská
11.00 Masarykova M· a Z·
13.00 Vystoupení M· a Z·
15.00 Dûtsk˘ soubor Jatelinka
16.00 ZU· R
17.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
15. prosince 2007
9.00 Vystoupení M· a Z·
10.00 Pedagogická MU Milénium
11.00 Vystoupení M· a Z·
13.00 Vystoupení M· a Z·
14.30 Studio Ilony Brunové
15.00 Nová Akropolis
16.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
16. prosince 2007
9.30 Vystoupení M· a Z·
13.00 Vystoupení M· a Z·
14.30 Studio Ilony Brunové
15.00 Nová Akropolis
15.30 Soubor Vracovjan

13

16.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
17. prosince 2007
9.30 Z· Jana Babáka
11.30 M· a Z· 28. ﬁíjna
13.00 Z· Janou‰kova
14.00 Gymnázium Blansko
15.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
18. prosince 2007
9.30 Z· Hru‰ovany
10.30 Z· Mû‰Èanská a Yamaha Tuﬁany
11.30 Gymnázium T. Novákové
13.00 Vystoupení M· a Z·
14.00 Gymnázium tﬁ. Kpt. Jaro‰e
14.30 Duo Bongáãi
15.00 Z· Opavská
16.00 SOS informatiky
19. prosince 2007
9.30 Z· Tuháãkova
10.00 Z· Tû‰any
10.30 M· a Z· Merhautova
11.30 Z· Kﬁídlovická
13.00 Základní evropská ‰kola
14.00 Vystoupení M· a Z·
15.30 M· a Z· Pramínek
16.30 MaÏoretky Hodonín
20. prosince 2007
9.00 Z· Botanická
9.30 M· a Z· E. Pﬁemyslovny
10.00 Z· Bakalovo nábﬁ.
11.00 Z· Jasanová
11.30 Z· Hroznová
13.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
15.30 M· Ti‰novská
16.00 YAMAHAVOICE
21. prosince 2007
09.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
10.00 Z· Antonínská
11.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
13.00 Vystoupení M· a Z·
16.00 ZU· R
22. prosince 2007
09.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
10.00 Mateﬁské centrum „Kuﬁátka“
11.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
13.00 Dûtsk˘ soubor „Lipinka“
14.00 Vystoupení dûtí M· a Z·
23. prosince 2007
9.30 Vystoupení dûtí M· a Z·
13.00 Vystoupení dûtí M· a Z·

Volný čas
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Volný čas

KVS „U Tří kohoutů“
LISTOPAD 2007
úter˘ 2. listopadu
v 19.30 hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
Ivana Blahutová: „Bíl˘ kÛÀ“
(ukázka ze sbírky povídek)
stﬁeda 7. listopadu
v 19.30 hod.
MOUR
Jazzfolk
ãtvrtek 8. listopadu
v 19.30 hod.
ORION
Trampská kapela
úter˘ 13. listopadu
v 19.30 hod.
KRUT¯ OMYL
Zlínská neskonalá formace
s dechovou sekcí
(nûkteré písnû jsou o zvíﬁátkách)
stﬁeda 14. listopadu
v 19.30 hod.
THE GLASS ONION
(The Beatles revival)
ãtvrtek 15. listopadu
v 19.30 hod.
BAREL ROCK
Koncert legendární party
absolventÛ V· veterinární
v Brnû
Hrající tzv. „lido-demo-dechopop“
úter˘ 20. listopadu
v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad Jiﬁího
âERNÉHO
Zuzana NAVAROVÁ – altov˘
andûl ãeského písniãkáﬁství
stﬁeda 21. listopadu
v 19.30 hod.
MEZITIM
Folkové ‰ou
ãtvrtek 22. listopadu
v 19.30 hod.
J. A. KRONEK & spol. (unp-

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

LISTOPAD 2007

lugged) + POZDNÍ SBùR
Rockov˘ koncert

ãtvrtek 1. listopadu, 9.30 hod.
Mary‰a

pátek 23. listopadu
v 19.30 hod.
Veãer Klubu pﬁátel Járy
Cimrmana
Jan Beránek uvede reportáÏ
z oslav 40 let
Divadla Járy Cimrmana
v Praze

ãtvrtek 15. listopadu,
8.30 a 10.15 hod.
Rumcajs

ãtvrtek 1. listopadu, 19.00 hod.
ãtvrtek 15. listopadu, 19.00 hod.
Kytice
Mauglí –
abonentní skupina D
pátek 2. listopadu, 10.15 hod.
Kytice
pátek 16. listopadu, 9.30 hod.
Mauglí
pondûlí 5. listopadu,
8.30 a 10.15 hod.
sobota 17. listopadu, 15.30 hod.
Lovci mamutÛ
Ostrov pokladÛ
úter˘ 6. listopadu,
stﬁeda 21. listopadu, 9.30 hod.
8.30 a 10.15 hod.
Mary‰a
S koníãkem pﬁes hory a doly

úter˘ 27. listopadu
v 19.30 hod.
JAPKA
Kapela, která zní jak mo‰t
stﬁeda 28. listopadu
v 19.30 hod.
Vlasta T¤E·≈ÁK + Vladimír
MERTA
Koncert folkov˘ch osobností

stﬁeda 7. listopadu,
10.15 hod.
Lovci mamutÛ

stﬁeda 21. listopadu, 19.00 hod.
Mary‰a

ãtvrtek 8. listopadu,
19.00 hod.
Ostrov pokladÛ –
abonentní skupina A

sobota 24. listopadu, 15.30 hod.
Vánoãní hra

ãtvrtek 22. listopadu, 19.00 hod.
ãtvrtek 8. listopadu, 10.15 hod. Dvacet tisíc mil pod moﬁem –
abonentní skupina C
Ostrov pokladÛ

ãtvrtek 29. listopadu
v 19.30 hod.
DRIVE uvádí nov˘ slovenskoãesk˘ projekt
GRASSCOUNTRY DRIVE
Bluegrasová show s hostem

úter˘ 13. listopadu,
8.30 a 10.15 hod.
O králi Rastislavovi
a ãarovné Marii

ZMùNA PROGRAMU
VYHRAZENA!

stﬁeda 14. listopadu,
8.30 a 10.15 hod.
Rumcajs

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
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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

Ratolest Brno pﬁedstavuje Sociálnû
aktivizaãní program pro dûti a mládeÏ (SAP)
Dne 18. 10. 2007 probûhlo slavnostní otevﬁení nov˘ch prostor obãanského sdruÏení
Ratolest Brno na Kozí 2. Akce probûhla pod
zá‰titou pana starosty Mgr. Michala Bortela.
SdruÏení zde pﬁedstavilo novou sociální
sluÏbu pro dûti a dospívající ve vûku 6–24
let, kteﬁí se z jak˘chkoli pﬁíãin ocitli v tíÏivé
Ïivotní situaci. Jedná se o situace, které
nejsou schopni sami nebo za pomoci rodiãÛ
zvládnout. Mezi nejãastûj‰í problémy, se
kter˘mi se dûti pot˘kají, jsou potíÏe ve vztazích v rodinû, ve ‰kole, v partnersk˘ch vztazích, obtíÏné zapojení do kolektivu sv˘ch
vrstevníkÛ, mají zku‰enost s ‰ikanou, aj.
Právû pro tyto dûti a dospívající je urãen
Sociálnû aktivizaãní program (SAP), kter˘
nabízí komplex sluÏeb, jejichÏ cílem je pﬁispût k ﬁe‰ení situace, ve které se dítû nachází. Program se zamûﬁuje na posilování
Ïádoucích sociálních kompetencí, rozvoj
kvalitního vyuÏití volného ãasu a získání
praktick˘ch dovedností pro Ïivot. Cílem by
mûla b˘t lep‰í schopnost ﬁe‰it nároãné situace, které dûti trápí, zlep‰ení situace v rodinû,
uvolnûní napûtí a frustrace.
Základem programu je individuální pﬁístup, to znamená pravidelná individuální
setkávání, která jsou zaloÏena na zmapování Ïivotní situace dítûte a následném ﬁe‰ení
problémov˘ch oblastí. Individuální setkávání jsou doplnûna dal‰ími aktivitami podle
potﬁeb dítûte: (a) Skupinová setkávání,
jejichÏ cílem je rozvoj sociálních dovedností
ãlenÛ skupiny (komunikace, naslouchání,
schopnost dávat a pﬁijímat zpûtné vazby,
kooperace s ostatními, sebeprosazení se,
posílení sebevûdomí). V rámci skupin se
také rozvíjejí nûkteré dovednosti dûtí, jak˘mi jsou tvoﬁivost, schopnost ﬁe‰it problémové situace, aj. Skupina nabízí také prostor
pro odreagování a ﬁe‰ení problémÛ.
Program skupiny reaguje na potﬁeby dûtí
a jejich aktuální situaci. V programu jsou
vyuÏívány nejen verbální techniky, ale také
prvky arteterapie, dramaterapie ãi psychodramatu. (b) ZáÏitkové programy, které navazují na skupinovou práci. Jedná se o tﬁídenní v˘jezdové akce, kde dûti a mladí lidé
zaÏívají nev‰ední záÏitky prostﬁednictvím
technik s prvky outdooru a teambuildingu.
(c) V neposlední ﬁadû je moÏnost trávit
voln˘ ãas s dobrovolníkem. Setkávání
s dobrovolníkem je vhodné zejména pro
dûti a mladé lidi, kteﬁí mají nedostatek
kamarádÛ a cítí se b˘t osamûlí. Dobrovolník
s dítûtem pravidelnû tráví voln˘ ãas a snaÏí
se mu b˘t dobr˘m pﬁítelem a mnohdy také
vhodn˘m vzorem. Sociálnû aktivizaãní program pro dûti a mládeÏ je veden pracovním
t˘mem, kter˘ je sloÏen z psychologa, sociálního pracovníka a speciálního pedagoga.
Nabízené sluÏby jsou poskytovány zdarma.
Kontakt:
Sociálnû aktivizaãní program
pro dûti a mládeÏ
Kozí 2, 602 00 Brno
Otevírací doba zaﬁízení: Po–Pá 8.30–16.30
E-mail: SAP@ratolest.cz, tel.: 545 243 839,
mobil: 776 382 909

Otilie Demelová-·uterová:
Nahlédnutí do sochaﬁské tvorby, kresby.
V˘bûr z díla najdete od ﬁíjna v Mendelovû
muzeu Masarykovy univerzity na Starém Brnû.
MÛÏete si prohlédnout pﬁedev‰ím komorní sakrální plastiky, které vyjadﬁují i autorãino Ïivotní
krédo – svût víry, kter˘ je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích zdrojÛ její tvorby. V ní je vedena vnitﬁní
potﬁebou vyjádﬁit osobní proÏitky, vjemy, reakce... ZhmotÀuje je a pﬁedstavuje veﬁejnosti prostﬁednictvím ostﬁené keramické hlíny pálené
v po‰torensk˘ch pecích.
Barokní architektura a atmosféra prostor
b˘valého opatství augustiniánského klá‰tera na
Starém Brnû, kde jsou díla vystavena, umocÀují
emocionální v˘povûì, kterou autorka do sv˘ch
dûl vloÏila – jmenujme napﬁíklad plastiky
Panna Maria Ochránkynû, Lidskost, Chorál,
Víra, Sv. Tereza, Meditace a dal‰í.
Integrální souãástí v˘stavy jsou paralelnû
vznikající perokresby, pro nûÏ je pﬁíznaãn˘ subtilní lineární rukopis, nûkdy barevnû podtrÏen˘.
Obsahovû souzní s vystaven˘mi plastikami.
V˘stava je pﬁístupná dennû od 10 do 18
hodin, od listopadu od 10 do 17 hodin (v pondûlí zavﬁeno) a potrvá do 3. února 2008.
Kontakty: Mendelovo muzeum, Mendlovo
námûstí 1a, tel. 543 424 043, www.mendelmuseum.org.
Vzdûlávání chemikÛ ãekají zmûny
Kvalita vzdûlávání chemikÛ na Stﬁední prÛmyslové ‰kole chemické (SP·CH) v Brnû se v˘raznû
zmûní. Má to garantovat nov˘ systém ﬁízení
‰koly. SP·CH se rozhodla zcela pﬁepracovat
zavedené metody práce a jako první ‰kola zﬁizovaná Jihomoravsk˘m krajem úspû‰nû pro‰la
certifikaãním auditem. Nov˘ systém mimo jiné
znamená, Ïe ‰kola musí pravidelnû zji‰Èovat
spokojenost ÏákÛ s v˘ukou a s prostﬁedím, ve
kterém se pohybují. Îádn˘ problém, na kter˘
Ïáci pﬁitom poukáÏou, nesmí zÛstat bez odezvy.
Na to, aby tomu tak skuteãnû bylo, bude dohlíÏet nezávislá akreditovaná certifikaãní spoleãnost CQS, která ‰kole udûlila Certifikát kvality
ISO 9001:2000. Spoleãnost CQS je zástupcem
âR v mezinárodní organizaci IQNet, sdruÏující
zástupce z 35 zemí. Vydané certifikáty si tyto
zemû vzájemnû uznávají. Slavnostní pﬁedání
certifikátu managementu kvality se uskuteãnilo
24. 9. 2007 za úãasti vedoucí odboru ‰kolství
JmK JUDr. Hany Polákové a dal‰ích zástupcÛ
institucí spolupracujících se ‰kolou.
SP·CH je jednou z pûti chemick˘ch prÛmyslovek v âeské republice a jedinou tohoto
typu na jihu Moravy. V leto‰ním roce studuje
na ‰kole 430 ÏákÛ formou denního studia.
Poskytuje vzdûlání v oborech Aplikovaná
c h e m i e – z a m û ﬁe n í A n a l y t i c k á c h e m i e
a Farmaceutické substance, Pﬁírodovûdné
lyceum a Anal˘za potravin. BliÏ‰í informace
naleznete na www.spschbr.cz.
Josef JankÛ
Tlustice, vûk 71 let, váha asi
2 metráky a v˘‰ka 180 cm,
www.sukulent.cz.
Pozvánka
Kulturním centrum Lí‰eÀ
„Kotlanka“,sídli‰tû Lí‰eÀ,
Kotlanova 7
Otevﬁeno bude: od 7. do 16. prosince 2007,
dennû od 10 do 18 hod.

ZVEME
NEDùLNÍ ODPOLEDNE v kostele sv. Augustina
v Brnû, Masarykovû ãtvrti
nedûle 18. listopadu 2007 v 15.30 hod.
Brnûnské pa‰ije po ãtyﬁiceti letech
vzpomíná Ladislav Lakom˘
SLOVÁCK¯ KRÚÎEK V BRNù poﬁádá v klubu
Univerzity obrany, ·umavská 4, Brno
dne 28. 11. 2007 v 18.30 veﬁejnou besedu.
Náv‰tûvníkÛm zahraje cimbálová muzika slováckého krúÏku
NOVÁ AKROPOLIS kulturní asociace
Tﬁída Kpt. Jaro‰e 19, Brno
Info. tel.: 545 241 855 (18.00–21.00)
poﬁádá:
1. Sobota, 3. listopadu od 10 do 18 hodin
¤ecké filosofické ‰koly
Celodenní kurz
2. âtvrtek, 8. listopadu v 18 hodin
âtvrtek, 15. listopadu v 18 hodin
Prezentace kurzu srovnávací filosofie V˘chodu
a Západu
Zaãátek kurzu: ãtvrtek, 22. 11. od 18 hodin
Pﬁihlá‰ky: kaÏd˘ v‰ední den od 18 do 21 hodin
v místû konání nebo e-mailem: nova@akropolis.cz
3. Úter˘, 6. listopadu v 19 hodin
Trója.
Pﬁedná‰ka.
4. Sobota, 24. listopadu od 10 do 18 hodin
Tradiãní psychologie
Celodenní kurz
5. Úter˘, 27. listopadu v 19 hodin
Zapomenutá moudrost: filosofie,
potﬁeba na‰í doby
Pﬁedná‰ka se koná pﬁi pﬁíleÏitosti Mezinárodního
dne filosofie.
Umûní myslet, umûní Ïít.
Nevûdomost – nemoc lidské du‰e
V˘znam filosofick˘ch ‰kol v dûjinách
Vstup voln˘.
V¯STAVA „Hraãky nestárnou“
Na hradu ·pilberk
www.spilberk.cz
Dennû mimo pondûlí
9-17 hodin
Termín: do 27. ledna 2008
V¯STAVA „Nejkrásnûj‰í koberce orientu“
V˘chodní kﬁídlo hradu ·pilberk
www.spilberk.cz
Dennû mimo pondûlí
9–17 hodin
Termín: do 20. ledna 2008
MÓDNÍ P¤EHLÍDKA „Hrátky s postavou...“
Kulturní centrum Slévárna, Ve VaÀkovce
Termín: 24. listopadu 2007
v 18 hodin
PROSINCOVÉ HUDEBNÍ NE·PORY
Konají se v nedûli 2. prosince 2007 v 19.30 hodin
v âerveném kostele (chrám J. A. Komenského na
Komenského námûstí).
Úãinkuje: Primavera – dûtsk˘ pûveck˘ sbor
Program: J. Campanus VodÀansk˘, J. S. Bach,
A. Vivaldi, F. Mendelssohn–Bartholdy,
G. Rossini, J. Brahms
Biblické zamy‰lení: Mgr. Jiﬁí Gruber
Dobrovolné vstupné bude vûnováno stﬁedisku
Diakonie v Brnû
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