září
2007

městské části Brno-střed

Zrekonstruovanou ‰kolku na Francouzské otevﬁeli primátor mûsta Brna Roman Onderka
(vlevo) a starosta mûstské ãásti Brno-stﬁed Michal Bortel.

Opravená ‰kolka na Francouzské je v provozu
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
MŠ Francouzská 50
má ve školním roce 2007/2008
ještě volná místa.
Prohlídku školy umožní
a bližší informace podá ředitelka
Iveta Hniličková
na tel. č.: 545 578 896, 731 000 015.
Po rok trvající rekonstrukci je od 3. záﬁí opût
v provozu Mateﬁská ‰kola Francouzská 50.
·kolka o kapacitû 50 míst, tedy 2 tﬁídy, pro‰la
celkovou rekonstrukcí za 17,5 miliónu
korun. Náklady ve v˘‰i 5,5 miliónu nesla
mûstská ãást Brno-stﬁed, 12 miliónÛ bylo ãerpáno ze státního rozpoãtu (ISPROFIN
2006).
Akce byla zahájena v ãervnu loÀského
roku z dÛvodu nevyhovujícího stavebnûtechnického stavu budovy a kvÛli nesplÀování základních hygienick˘ch poÏadavkÛ pro
provoz zaﬁízení tohoto typu. Rekonstrukce
objektu mj. zahrnovala provedení nov˘ch
základov˘ch konstrukcí, odstranûní zavlhání
zdiva, postavení nov˘ch nosn˘ch zdí
a nenosn˘ch pﬁíãek, v˘mûnu oken, dveﬁí
a stropÛ, poloÏení podlah, opravu krovu
a osazení nové stﬁe‰ní krytiny. Souãástí
rekonstrukce byla rovnûÏ nataÏení nov˘ch
rozvodÛ elektroinstalace, vody, plynu
a ústﬁedního vytápûní.
„Mateﬁská ‰kola na Francouzské získá
moderní prostory, kde mÛÏe naplno realizovat své zamûﬁení na rozvoj komunikativních
dovedností dûtí, zejména jazyka a ﬁeãi, jejich
individuální pﬁípravu na vstup do základní
‰koly a preventivní logopedickou péãi,“ ﬁíká
starosta Michal Bortel. Mateﬁskou ‰kolu pra-

videlnû nav‰tûvuje speciální pedagog – logoped, k nadstandardním aktivitám patﬁí pravidelné náv‰tûvy poãítaãové herny v Centru
volného ãasu Vranováãek a podle zájmu
pﬁedplaveck˘ v˘cvik. Aplikovány jsou nûkteré prvky projektÛ „Zaãít spolu“ a „Zdravá
mateﬁská ‰kola“, dûti jsou vedeny ke zdravému Ïivotnímu stylu. Pravidelnû ‰kola organizuje v˘lety do pﬁírody, náv‰tûvy kulturních ãi
vzdûlávacích poﬁadÛ a podle poÏadavku
rodiãÛ také ‰koly v pﬁírodû.
Rekonstrukce M· Francouzská nebyla
jedinou aktuální investicí mûstské ãásti Brnostﬁed. Bûhem letních prázdnin se také napﬁ.
opravovala v˘mûníková stanice na
Z· Kﬁenová (1,4 mil. Kã), rekonstruovala se
Z· a M· Kotláﬁská (celkem pﬁes 20 mil. Kã)
a v druhé etapû Z· Bakalovo nábﬁeÏí (celkem za 26 mil. Kã), nebo se sanovala vlhkost
na Z· Kﬁenová (2,8 mil. Kã). Z mateﬁsk˘ch
‰kol byla vûnována pozornost M· Nádvorní
(celková rekonstrukce za 19,5 mil. Kã), M·
Pellicova (oprava soc. zaﬁízení a kanalizace
za 1,9 mil. Kã), M· Kamenná (oprava soc.
zaﬁízení a elektroinstalace za 1 mil. Kã) ãi
M· Vinaﬁská (v budovû Hlinky 46 probûhla
oprava soc. zaﬁízení a zdravotnû-technické
instalace za 1,1 mil. Kã).

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
MùSTSKÉ âÁSTI BRNO-ST¤ED
Zveme obãany na 6. zasedání
Zastupitelstva mûstské ãásti Brno-stﬁed,
které se uskuteãní ve stﬁedu
19. záﬁí 2007 od 15.00 hod.
ve Spoleãenském centru radnice
mûstské ãásti Brno-stﬁed,
Dominikánská 2, Brno

Milí spoluobãané,
léto ubûhlo jako divoká voda a opût
nastává ãas návratÛ z dovolen˘ch
a zaãátek nového ‰kolního roku. Jako
jiÏ tradiãnû touto dobou pﬁichází nov˘
roãník prvÀáãkÛ do na‰ich základních
‰kol. Osobnû jsem nûkteré z nich pﬁivítal pﬁi jejich prvních dnech ve ‰kolním
vyuãování a popﬁál jim mnoho úspûchÛ, ale hlavnû aby jim co nejdéle vydrÏel pocit, Ïe se do ‰koly tû‰í a nav‰tûvují
ji s radostí, neboÈ jim pﬁiná‰í to nejcennûj‰í do Ïivota. Klasik praví, Ïe ‰kola je
základ Ïivota. KaÏd˘ z nás tohle velmi
dobﬁe ví, Ïe bez vzdûlání se dnes prakticky nedá existovat. Spoleãnost vÏdy
bohatla s rÛstem vzdûlanosti. Proto se
musíme vÏdy spoleãn˘mi silami snaÏit,
aby na‰e dûti dostávali maximum péãe
a zázemí pro jejich vzdûlanostní rÛst.
Ostatnû ani mûstská ãást pﬁes prázdniny
nezahálela a investovala nûkolik desítek miliónÛ korun do oprav ‰kolsk˘ch
zaﬁízené pﬁes právû uplynulé prázdniny.
SnaÏíme se trvale zvy‰ovat materiální
zázemí pro Va‰e dûti a jejich pedagogy
a vytváﬁet tak pﬁíjemné a moderní prostﬁedí pro jejich vzdûlanostní rozvoj.
Závûrem mi dovolte, váÏení spoluobãané, popﬁát Vám mnoho sil, energie
a zdraví a na‰i dûtem mnoho ‰kolních
úspûchÛ, aÈ budou letos konãit základní ‰kolu, dûlat pﬁijímaãky ãi maturovat.
Zkrátka úspû‰n˘ ‰kolní rok! Vá‰ starosta
Mgr. Michal Bortel

Z OBSAHU

Konec ãervna a prázdniny byly v na‰í
mûstské ãásti plné událostí.
Více na stranách 4 a 5

Zajímavou sportovní aktivitu pﬁibliÏuje
Martin Boháã.
Více na stranû 6

Informace úřadu, rady a zastupitelstva
24. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 27. 6. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)

nájemních smluv, zpûtvzetí v˘povûdí, ﬁe‰ení konkrétních pﬁípadÛ neplatiãÛ, slouãení bytÛ.
– RMâ BS vzala na vûdomí návrh obecnû závazné vyhlá‰ky
statutárního mûsta Brna o odpadech. Schválila návrh zásad
zmûny Pravidel prodeje domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostor
vãetnû pozemkÛ.
– ¤e‰ila otázky t˘kající se pÛdních vestaveb, pronájmu
ploch a pozemkÛ, smluv na nebytové prostory, slevy z nájmÛ
nebytov˘ch prostor, rekapitulace doruãení oznámení o plo‰ném zv˘‰ení nájemného, stíÏnosti obyvatel z Nového
Lískovce a transferÛ na sportovní úãely.

– Na 5. zasedání ZMâ BS dne 20. 6. 2007 pﬁevzal pan starosta
na zaãátku jednání petici obãanÛ Masarykovy ãtvrti, kteﬁí se
dostavili do jednání ZMâ BS. Petice se t˘kala zastavení projektu v˘stavby ‰estipodlaÏního bytového domu Wilson v centru Masarykovy ãtvrti. Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále jen
RMâ BS) uloÏila tajemníkovi pﬁipravit odpovûì do pﬁí‰tí
RMâ BS a v této souvislosti schválila pravidla pro pﬁijímání,
evidování a vyﬁizování peticí. RMâ BS projednala dal‰ích
24 interpelací zastupitelÛ Mâ BS a uloÏila tajemníkovi zpracovat návrhy odpovûdí do pﬁí‰tí RMâ BS.
– Schválila odpovûì na podnût k Radû ve vûci privatizace
bytÛ v domû Nové sady 22a a uloÏila tajemníkovi schválenou
odpovûì odeslat.
– RMâ BS schválila sortimentní náplÀ pﬁi poﬁádání akce
Slavnosti vína 2007. Akce se koná od 7. 9. 2007 do 3. 10.
2007 na námûstí Svobody.
– RMâ BS se dále zab˘vala ‰kolskou tematikou – nav˘‰ení
kapacity ·D v Z· Bakalovo nábﬁ. 8, jmenováním nového
ãlena ‰kolské rady na téÏe ‰kole, pﬁeru‰ení ãinnosti ‰kolních
druÏin v dobû hlavních prázdnin na Z· v pÛsobnosti Mâ BS
vãetnû plánovan˘ch oprav na M· i Z·.
– RMâ BS probrala otázky pronájmÛ nemovitého majetku,
zaji‰tûní oprav v bytov˘ch domech, pronájmÛ dislokací, pronájmÛ bytÛ na opravu vlastním nákladem, prodluÏováním

25. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané v pátek 20. 7. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
– RMâ BS schválila zpracované odpovûdi na interpelace
z pﬁedcházející RMâ BS bez pﬁipomínek.
– Schválila rozpoãtové opatﬁení ã. 9 na rok 2007, opravy
v domû: Hybe‰ova 6, Úvoz 88, Kvûtináﬁská 2, Rybáﬁská 20,
nám. 28. ﬁíjna 25, Úvoz 61, Poﬁíãí 33, 33a, 35, 35a, Veveﬁí 24.
– RMâ BS odsouhlasila návrh dílãí 14. etapy zámûru Mâ
BS „PÛdní vestavby“. Projednala: pﬁidûlení bytu na opravu
vlastním nákladem na Orlí 5, Nové sady 32, Leitnerova 7,
Grmelova 10, Podnásepní 2, Václavská 15, prodlouÏení
nájemní smlouvy na ulicích Bratislavská 60, Husova 9,
Bratislavská 41, Leitnerova 7, Leitnerova 24, Pﬁíãní 25 a dal‰í
právní úkony. Zab˘vala se otázkou pﬁidûlení bytu pro integraci azylantÛ a pﬁidûlení náhradního bytu. Schválila zaﬁazení do
sociálního poﬁadníku ve 12 pﬁípadech.
– Projednala 34 pﬁípadÛ pﬁidûlení nebytov˘ch prostor, zmûn
smluvních podmínek pronájmu a zpûtvzetí v˘povûdí. Vzala
na vûdomí seznam voln˘ch nebytov˘ch prostor k pronájmu,
zaujala stanovisko ke smlouvû o územním rozvoji – prodej
domu Rybáﬁská 3. ¤e‰ila v 17 pﬁípadech dispozice s majetkem, pﬁevody majetku ve ‰kolsk˘ch zaﬁízeních a dal‰í majetkovou problematiku. Schválila návrh opatﬁení na sníÏení
energetick˘ch a provozních nákladÛ v areálu Kraví hora p. o.

Senior-akademie podruhé
Odbor prevence Mûstské policie Brno pﬁipravil v leto‰ním
roce II. roãník projektu prevence kriminality „Senior-akademie“, kter˘ je organizaãnû obdobn˘ jako v‰eobecnû
známé akademie tﬁetího vûku. Li‰í se vyuãovan˘mi tématick˘mi okruhy a rozsahem vyuãovacích hodin. Tematické
okruhy jsou koncipovány jako metodika k bezpeãnému
chování seniorÛ ve spoleãnosti. Odborní lektoﬁi se zamûﬁují
na rozpoznání moÏného nebezpeãí a moÏnosti, jak takové
nebezpeãí eliminovat nebo jak se mu vyhnout. Maximální
dÛraz je pﬁi v˘uce kladen na chování moÏné obûti, které by
nemûlo „motivovat“ potenciálního pachatele. V praxi to
znamená nauãit se chování, které bude z pohledu pachatele
antiiniciaãní. Absolventi „Senior-akademie“ obdrÏí
„Osvûdãení o absolvování“ a pro Odbor prevence Mûstské
policie Brno se stanou neformálními partnery – „Asistenty
prevence kriminality.“
Následná aktivita a iniciativa absolventÛ bude závislá
v˘hradnû na nich samotn˘ch a nebude nijak direktivnû
urãována. V rámci jejich dal‰ího pÛsobení v pﬁirozeném
prostﬁedí rodiny, znám˘ch nebo pﬁátel pﬁedpokládáme, Ïe
jednou roãnû budou organizována setkání absolventÛ, kde
formou dvouhodinového semináﬁe budou posluchaãi
seznámeni s nov˘mi trendy v oblasti prevence kriminality
a souãasnû se s pracovníky odboru prevence podûlí o své
zku‰enosti pﬁi své asistenãní a poradenské ãinnosti.
Oficiální zahájení Senior-akademie bude dne 17. 9. 2007
od 15.00 hod. Posluchaãi se budou scházet kaÏdé pondûlí
od 15.00 do 18.00 hodin v budovû Moravského zemského
muzea v Brnû, Zeln˘ trh ã. 8. Slavnostní vyﬁazení absolventÛ se uskuteãní dne 31. 3. 2008. Datov˘ rozvrh vyuãovacích
dnÛ, pﬁehled tématick˘ch okruhÛ a pﬁihlá‰ky k absolvování
Senior-akademie Mûstské policie Brno jsou pro zájemce
k dispozici v Preventivnû informaãní místnosti Mûstské
policie Brno, Zeln˘ trh ã. 13. v dobû od 7.00 do 15.30 hod.
(tel. 544 252 617).

26. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 15. 8. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení)
– RMâ BS schválila smlouvu s Ochrann˘m svazem autorsk˘m
ã. VP–281700. Projednala dispozice s majetkem ve ãtyﬁech
pﬁípadech. Schválila rozpoãtové opatﬁení ã. 10 na rok 2007.
Projednala zámûry pronájmu na Moravském nám., v parku na
BechyÀské, na Mendlovû námûstí a uÏívání prÛjezdu Jana
Uhra 6.
– RMâ BS se zab˘vala pﬁípady pﬁidûlení bytu na opravu
vlastním nákladem v 7 pﬁípadech, prodlouÏením nájemní
smlouvy ve 14 pﬁípadech a zpûtvzetí v˘povûdí v 5 pﬁípadech
a dal‰ími právními náleÏitostmi v nakládání s majetkem.
Odsouhlasila provedení oprav na Hybe‰ovû 37, Cejl 27, 28,
BechyÀská 21, Dornych 25a, Francouzská 20, 22, Koneãného
nám. 4, Nové sady 34, 36, Václavská 3, Orlí 8, Zeln˘ trh 21,
Leitnerova 24, Dvorského 22a, b, VídeÀská 14, Hybe‰ova 37,
Botanická 37, 39, 41, Poﬁíãí 33, 33a, 35, 35a. Schválila zmûny
obecnû závazné vyhlá‰ky o regulaci v˘herních automatÛ, projednala novelizaci vyhlá‰ky o místních poplatcích, rekonstrukci domu VídeÀská 14, pronájem rekreaãní chaty na pﬁehradû, nasvûtlení pﬁechodÛ 2x Kotláﬁská ulice a Gorkého
x Úvoz, v 10 pﬁípadech prodej obecní vymezen˘ch jednotek
v obecních domech. Odsouhlasila zmûnu provozního ﬁádu
trÏnice na Zelném trhu, finanãní transfery na schválené projekty, spoleãnost na poﬁádání „Vánoc“ na nám. Svobody pro
rok 2008.
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Policie nabízí
spoleãnou cestu k bezpeãí

Vychází komplexní adresáﬁ
organizací sociálních sluÏeb

Nov˘m projektem „Community policing – Spoleãná cesta
k bezpeãí“ Policie âR nabádá k aktivní spolupráci se samosprávou a obãany. Smyslem této aktivity je pﬁedcházet protiprávnímu jednání a ‰kodám tímto chováním zpÛsoben˘m.
Co dûlá policista podle principÛ community policing:
– je fyzicky pﬁítomen na ulici a pohybuje se zejména pû‰ky
– bûhem pochÛzky vyhledává bezproblémové kontakty –
komunikuje s obãany, zajímá se o jejich problémy a názory na
bezpeãnost v dané lokalitû
– v okrsku se pohybuje stále stejn˘ policista, svou znalostí
místa a vstﬁícn˘m pﬁístupem si buduje dÛvûru obãanÛ, ti jsou
pak ochotnûj‰í s ním spolupracovat a dávat mu dÛleÏité podnûty
– soustﬁedí se na prevenci – pﬁedcházení kriminalitû, nezab˘vá se pouze jejími následky

Adresáﬁ organizací pÛsobících v sociální oblasti ve mûstû
Brnû vznikl v rámci v˘stupÛ dvouletého projektu
„Zavedení komunitního plánování sociálních sluÏeb
a posílení spolupráce nestátních neziskov˘ch organizací na
území mûsta Brna“, kter˘ realizoval Sociální nadaãní fond
mûsta Brna „Domovy potﬁebn˘ch“ a Centrum komunitního
plánování. Garantem celého projektu, kter˘ byl financován
z Evropského sociálního fondu, byl a nadále zÛstává odbor
sociální péãe Magistrátu mûsta Brna. V adresáﬁi jsou pﬁehlednû popsány nabízené sluÏby v sociální oblasti, bûÏn˘
uÏivatel tak má jedineãnou moÏnost zorientovat se rychle
v nabídce a obrátit se pomocí dostupn˘ch kontaktÛ na pﬁíslu‰nou organizaci. Adresáﬁ je volnû ke staÏení na stránkách nadaãního fondu „Domovy potﬁebn˘ch“ ãi k vyzvednutí po domluvû na níÏe uveden˘ch kontaktech.
Dal‰ím v˘stupem zmínûného projektu je samotn˘ komunitní plán sociálních sluÏeb do konce roku 2009, kter˘
bude od 1. srpna 2007 k dispozici ‰iroké brnûnské veﬁejnosti k pﬁipomínkování. Bude dostupn˘ na vybran˘ch úﬁadech mûstsk˘ch ãástí, na kontaktních místech neziskov˘ch
organizací, na magistrátu mûsta Brna a dal‰ích místech.
Pﬁipomínkování bude provázet kampaÀ se v‰emi potﬁebn˘mi informacemi.
Podrobné informace na www.domovypotrebnych,
info@domovypotrebnych.cz, tel. 542 210 165.

Vzhledem k tomu, Ïe místní pÛsobnost Policie âR se zcela
nekryje s územním ãlenûním mûstské ãásti, pﬁiná‰íme informace pro obãany z katastrálního území Brno-stﬁed, které
poskytlo Obvodní oddûlení Policie âR Brno-Îabovﬁesky.
Pﬁedpokládáme, Ïe dal‰í informace o ostatních ãástech
Brna-stﬁedu budou zástupci Policie âR postupnû doplÀovány
a aktualizovány.
Adresa a moÏná spojení na OOP Brno-Îabovﬁesky (pro k.
ú. Brno–stﬁed)
V rámci programu COMMUNITY POLICING – spoleãná
cesta k bezpeãí si vás dovolujeme oslovit za policisty OOP
Brno-Îabovﬁesky s návrhem bliÏ‰í komunikace mezi policií a obãany a za tímto úãelem Vám pﬁedkládáme moÏné
kontakty na policisty vykonávající sluÏbu v místû Va‰eho
bydli‰tû a vedoucí pracovníky OOP Brno Îabovﬁesky.
Obvodní oddûlení Policie âR Brno-Îabovﬁesky, ul.
Veveﬁí ã. 47/49, 611 38 Brno, e-mail: bmzabiny@mvcr.cz
– tato e-mailová adresa je vyuÏívána v rámci celého OOP
pro v‰echny policisty. Je lépe vyuÏívat telefonické spojení
a s policistou nebo vedoucím pracovníkem se domluvit na
zaslání podání, oznámení nebo písemností e–mailem
a poté vyuÏít této sluÏby.
V pﬁípadû, Ïe se vám nepodaﬁí telefonicky spojit se jmenovan˘m policistou mÛÏete vyuÏít pro volání tel.: ãíslo na
recepci OOP: 541 212 759, 541 212 780, 541 213 669, 541
219 309 a recepãní vás ochotnû pﬁepojí na konkrétního
policistu, kter˘ vám pomÛÏe s vyﬁe‰ením va‰eho problému.
Pﬁi volání se vám mÛÏe zdát, Ïe telefon má správn˘ zvuk
zvonûní, ale na druhé stranû se vám dlouho nikdo neoz˘vá. Toto je zpÛsobeno star‰ím druhem telefonní ústﬁedny.
V tomto pﬁípadû buì vyãkejte, popﬁ. svoje volání po chvíli
opakujte. Není moÏné, Ïe by nikdo na OOP Brno Îabovﬁesky nechtûl pﬁijmout vá‰ telefonát.
npor. Bc. Jiﬁí Rosman, vedoucí oddûlení – tel.: 974 624
225
npor. ing. Libor Uhliar, zástupce vedoucího oddûlení pro
trestní ﬁízení – tel.: 974 624 223
npor. Bc. Vít Îbánek, zástupce vedoucího oddûlení pro
uniformovanou policii – tel.: 974 624 226

pprap. Jan Tom‰íãek – tel.: 974 624 219
okrskáﬁ pro k. ú. Brno-stﬁed (ulice: Barviãova, Bílého,
Bohuslava MartinÛ, bﬁí. âapkÛ, Dostálova, Foustkova,
Gorkého ãísla 48–60 a 37–51, Grohova ãísla 42–58, 37–63,
Havlíãkova, Heinrichova, Helceletova, Hlávkova,
Jiﬁíkovského, Kalvodova ãísla 24–26 a 27–49,
Kampelíkova, Kaplanova, Klácelova, Kraví hora,
Krondlova ãísla 1–9, Lerchova, Lipová ãísla 2–10, Ludvíka
Podé‰tû, Mahenova, námûstí Míru, Pavlíkova, Preslova
ãísla 2–21, Rezkova, Roubalova, Rudi‰ova, Sedlákova,
Soukopova, Stojanova, Tvrdého ãísla 2–28, Údolní od ãísla
38, Úvoz ãísla 35–47, VaÀkovo námûstí, V‰etiãkova,
Wanklova, Wolkrova, Wurmova, Zachova)
pprap. Libor Dinga – tel.: 974 624 219
okrskáﬁ pro k. ú. Brno-stﬁed (ulice: Arne Nováka, âápkova,
Gorkého ãísla 2–46, 1–35, Grohova ãísla 2–40, 1–35, Jana
Uhra, Jaselská, Jiráskova, Koneãného námûstí, Mare‰ova
ãísla 8–16, Obilní trh, Údolní ãísla 6–36, Úvoz ãísla 72–124,
59–63, Veveﬁí ãísla 3–79, Îerotínovo námûstí ãíslo 6)
pprap. Hana Mazánková – tel.: 974 624 294
okrskáﬁ pro k. ú. Brno–stﬁed (ulice: Bayerova ãísla 3–17,
2–18, Botanická ãísla 1–19, 6–38, Bure‰ova, Cihláﬁská ãísla
13–21, 14–42, Kotláﬁská ãísla 2–50, Kounicova ãísla 41–51,
10–28, Lidická ãísla 43–81, Pekárenská, Smetanova lichá
ãísla, Sokolská, Su‰ilova, Tuãkova ãísla 5–11, 2–18, Tyr‰Ûv
sad, Veveﬁí ãísla 34–50, Závodní)
pprap. Rostislav Hoferek – tel.: 974 624 294
okrskáﬁ pro k. ú. Brno–stﬁed (ulice : Bayerova ãísla 20–46,
19–45a, Botanická ãísla 21–45a, 40–68, Dﬁevaﬁská,
Hoppova, Hrnãíﬁská ãísla 1–33, Kotláﬁská lichá ãísla,
Kounicova ãísla 57–67, 34–44, Nerudova, ·tefánikova ãísla
1–23, ·umavská ãísla 31–33, Tuãkova ãísla 13–23, 20–40,
Veveﬁí ãísla 52–70, Zahradníkova)
Jednotlivá ãísla domÛ jsou uvedena jen orientaãnû a slouÏí
pro potﬁeby rozdûlení úsekÛ sluÏebního obvodu OOP
Brno-Îabovﬁesky.

prap. Ladislav Lendler – tel.: 974 624 291
okrskáﬁ pro k. ú. Brno-stﬁed (ulice: Antonínská, Cihláﬁská
ãísla 1–7, 2–10, Janáãkovo nám., Kounicova ãísla 2–10,
1–39, Má‰ova, Mezírka, Lidická ãísla 1–41, Moravské
námûstí ãísla 11–15, Slovákova, Smetanova – sudá ãísla,
Veveﬁí ãísla 2–34, Îerotínovo námûstí ãísla 1–5)
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NOV¯ DÒM S PEâOVATELSKOU SLUÎBOU. Se jménem
Zderad jsou spojena tﬁi místa v mûstû Brnû – ZderadÛv sloup,
Zderadova ulice a ZderadÛv most. V jejich tûsné blízkosti vyrostl
nov˘ dÛm s peãovatelskou sluÏbou, spadající územnû do mûstské
ãásti Brno-stﬁed. Objekt vyprojektovala architektonická kanceláﬁ
Ing. arch. Ivo Bran‰tetra a postavila fa Komfort, a. s. V domû se
nachází 40 bytÛ pro star‰í spoluobãany, zaﬁízení pro peãovatelskou sluÏbu a parkovací stání v suterénu. V˘stavba byla zahájena
v záﬁí 2005 a dokonãena v kvûtnu 2007. Celkové náklady na stavbu ãinily 47 mil. Kã, z toho 20,4 mil. Kã byla státní dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj. Byty jsou v provedení 1+kk,
2+kk a 2+1. Komory jsou na kaÏdém patﬁe – sklepní kóje pro
kaÏd˘ byt, coÏ pro star‰í spoluobãany je pﬁínosem. Nebudou
nuceni pro uskladnûné vûci jezdit do suterénu a v‰e zvládnou na
svém patﬁe. Mûstská ãást Brno-stﬁed do tohoto zaﬁízení bude
moci umístit 3 Ïadatele. Ostatní bytové jednotky budou poskytnuty dal‰ím brnûnsk˘m mûstsk˘ ãástem pro jejich spoluobãany.
âást objektu je urãena peãovatelské sluÏbû, kterou zaji‰Èuje Mâ
Brno-stﬁed a je vybavena prádelnou se su‰árnou, místností pro
peãovatelku, hygienick˘m stﬁediskem a dal‰í prádelnou pﬁístupnou i pro nájemníky. O umístûní do DPS lze poÏádat na úﬁadû
pﬁíslu‰né Mâ podle trvalého bydli‰tû, v na‰em pﬁípadû na odboru
sociálním a zdravotním ÚMâ Brno-stﬁed, Mûnínská 4.
(Informace poskytl: Magistrát mûsta Brna, oddûlení financí
a fondÛ ODM)

CHYSTÁ SE NOVÁ DOMINANTA MùSTA. Ve fázi pﬁíprav je stavba jedné z nejvy‰‰ích brnûnsk˘ch budov – mrakodrapu AZ Tower.
Svoji pﬁedstavu prezentoval zástupcÛm samosprávy a orgánÛ státní
správy investor spolu s architekty na jednání, které probûhlo 28.
ãervna v prostorách Spoleãenského centra radnice mûstské ãásti
Brno-stﬁed. AZ Tower by mûl vyrÛst mezi ulicemi PraÏákova
a Her‰pická u M-Paláce, v blízkosti dálniãního napojení na Prahu,
Ostravu a Bratislavu. Budova o v˘‰ce pﬁes 84 metrÛ má plánovaná 2
podzemní a 26 nadzemních podlaÏí. „Objekt bude mít dvû podzemní
patra garáÏí, v pﬁízemí budou obchody, restaurace, kavárna a v sousední budovû, která bude souãástí projektu, pak budou dva autosalony pro znaãky ·koda a Seat. V ostatních patrech jsou situovány kanceláﬁe. Poslední dvû podlaÏí budou slouÏit pro byty. V budovû bude
celkem 15 000 m2 obchodních a kanceláﬁsk˘ch ploch urãen˘ch jak
k prodeji, tak i k pronájmu,“ pﬁibliÏuje AZ Tower zástupce investora.
Zajímav˘ je i tvar pﬁipravované budovy, její architekti na prezentaci
mluvili „o novém impulsu Brnu a o nové tvarové dominantû mûsta“.
Projekt je dílem architektonické kanceláﬁe Burian–Kﬁivinka (spolupráce Atelier 2002), investorem má b˘t spoleãnost AZ Properity,
s. r. o., celková investice by se mohla pohybovat ve v˘‰i 500 miliónÛ
korun. Se zahájením v˘stavby mrakodrapu AZ Tower se poãítá
v roce 2008.

362. V¯ROâÍ ÚSPù·NÉ OBRANY BRNA P¤ED ·VÉDY. Dne
18. 8. 2007 se jiÏ od ranních hodin potulovali mûstem obránci
Brna, kteﬁí nejdﬁíve na nádvoﬁí Staré radnice a potom na dal‰ích
místech Brna pﬁedvádûli ukázky tehdej‰ího rytíﬁského boje proti
‰védsk˘m nájezdníkÛm pﬁed zraky náv‰tûvníkÛ a mnoha obyvatel
mûsta Brna. Parkem pod ·pilberkem i v jeho tûsné blízkosti znûly
salvy z pu‰ek i polních dûl.

HURÁ PRÁZDNINY. Pﬁesnû ve 12.00 dne 29. 6. 2007 na námûstí
Svobody zaznûl v˘kﬁik tûch nej‰Èastnûj‰ích „Hurá prázdniny“.
Vítûzn˘ pokﬁik pﬁítomn˘ch dûtí ﬁídil starosta Mûstské ãásti Brnostﬁed Mgr. Michal Bortel za pﬁispûní dvojice klaunÛ. Námûstí nabídlo
mnoho atrakcí. Dnes pﬁi pohledu na fotografii si armáda ‰kolákÛ
maximálnû povzdechne a mÛÏe se tû‰it za dal‰ích 10 mûsícÛ.
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POULIâNÍ DIVADLA V CENTRU BRNA. Brnûnské kulturní
centrum pﬁipravilo ve dnech 27.–31. srpna na námûstí Svobody
a nádvoﬁí Staré radnice mezinárodní festival pouliãních divadel
a hudebních skupin pod názvem „Na prknech, dlaÏbû i trávû“.
Snímek byl poﬁízen bûhem noãního vystoupení skupiny Teatr Akt
z Polska.

NAKRMTE ·ROTOZEM·ËANA! Zbavte se star˘ch elektrospotﬁebiãÛ, poãítaãÛ, klávesnic a jiné elektro-havûti. „Nakrmte ·rotozem‰Èana“ znûlo 26. a 27. 7. 2007 Moravsk˘m námûstím. Ochotná obsluha
pﬁijímala dary od pﬁíchozích a postupnû plnila pﬁipraven˘ kontejner a
·rotozem‰Èanovy útroby. Jako jedinec se zaﬁadil ná‰ ·rotozem‰Èan
mezi své bratry z jin˘ch koutÛ republiky.

POUË K OCHRÁNKYNI MùSTA BRNA. Na Mendlovû námûstí
ve stﬁedu 15. srpna 2007 od 17.30 hod. v bazilice probíhala PouÈ
k ochránkyni mûsta Brna Pannû Marii Svatotomské. Brnûn‰tí
i mimo brnûn‰tí postupnû zaplnili jednotlivá kﬁídla monumentálního chrámu, usedli do lavic, nûkteﬁí ve stoje vyslechli modlitby,
krátká ãtení a písnû k oslavû sv. rÛÏence, ma-riánsk˘ch ne‰por
a Pannû Marii.

SEDM¯ ROâNÍK MISTROVSTVÍ REPUBLIKY VE
STROMOLEZECTVÍ V PARKU LUÎÁNKY. Pﬁi pﬁíchodu do parku
LuÏánky se oz˘val hlubok˘ hlas z megafonu a na trávníku bylo podezﬁele ãilo. Dospûlí i malí upﬁenû hledûli do koruny obrovského stromu, kde se odehrával 22. 8. 2007 – 7. roãník mistrovství. V âR se
prací v korunách stromÛ Ïiví okolo 250 lidí, kteﬁí pro nás pﬁipravili
vzruch v korunách luÏáneck˘ch stromÛ, ale i ukázali lásku k pﬁírodû.

21. SRPEN 1968. Primátor mûsta Brna Roman Onderka spolu
s hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem a statutární zástupkyní starosty mûstské ãásti Brno-stﬁed Dagmar
Hrubou si pﬁipomnûli 39. v˘roãí vpádu sovûtsk˘ch vojsk do âeskoslovenska pﬁed pamûtní deskou Danu‰e Muzikáﬁové
(Moravské nám.) a Stanislava Valehracha (Orlí).

S FENIXEM ZPùT
DO ÎIVOTA.
Paracentrum
FENIX uspoﬁádalo
dne 30. 6. 2007
benefiãní akci na
nám. Svobody, které
se zúãastnil i starosta na‰í Mâ Brnostﬁed Mgr. Michal
Bortel. Cílem akce
bylo pﬁiblíÏit Ïivot
na vozíku a oslovit
v‰echny,
kteﬁí
nejsou lhostejní k
osudu druh˘ch.
KaÏd˘ si mohl
vyzkou‰et, jak˘ je
sloÏit˘ pohyb na
vozíku, a mohl sám
sobû dokázat, Ïe na
vozíku lze i sportovat.
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Kdo je mlad˘ mistr v kuleãníku? BrÀan Martin Boháã
postavení koulí. Ve v˘voji mi hodnû pomohl svûtov˘ hráã technick˘ch disciplín Marek Faus, od kterého jsem toho hodnû okoukal.
MÛj táta je, jak se ﬁíká, „hospodsk˘“ hráã. Asi máme kuleãník
v genech. Otec hraje velmi dobﬁe, ale závodnû hrát kuleãník je nûco
jiného. Je to sport, kter˘ vyÏaduje velké soustﬁedûní, pﬁesnost a dobrou strategii a hlavnû zodpovûdn˘ pﬁístup.
âím se tedy odli‰uje závodní hraní od toho „hospodského“?
Vybavením?
Rozmûry závodního kuleãníkového stolu jsou 2,85 x 1,42 m pﬁesnû. Takov˘ stÛl stojí minimálnû 100 000 Kã. StÛl musí b˘t vyhﬁívan˘.
Podkladní deska je bﬁidlicová nebo mramorová, pod kterou jsou
nataÏeny topné spirály a vyhﬁívají stÛl. Teplota desky je o pár stupÀÛ
vy‰‰í, neÏ je okolní teplota. Vyhﬁívání pomáhá odpaﬁit vlhkost a tím
zlep‰it vlastnosti stolu. Tága jsou rozdûlena ‰roubem na vr‰ek a spodek. PouÏívají se rÛznû tûÏká tága. Na trojband se pouÏívá tágo
o hmotnosti 520 gramÛ a vr‰ek tága je del‰í a na svém konci ‰ir‰í neÏ
u technick˘ch disciplín. Je to hodnû individuální, kaÏdému hráãi sedí
nûco trochu jiného.
Jaká je strategie, turnaje a soutûÏe?
Hospod‰tí hráãi mají na stole o jednu kouli navíc, tedy 4 koule.
Hrají bez znalosti jakéhokoliv systému a nepouÏívají Ïádná omezení,
jak je tomu u závodní hry. Oproti tomu závodník, kter˘ hraje jiÏ
závodnû, vyhledává sloÏitûj‰í hru aÏ po kvarty. âím hráã lépe zvládá
hru, tím více vyvstává, kde s k˘m hrát. Kolébkou hry je Francie 18.
stol., trojband pochází z Ameriky nûkde kolem roku 1880. Já jsem jiÏ
ve fázi, kdy nutnû potﬁebuji pro svÛj dal‰í rozvoj soupeﬁení se svûtovou
‰piãkou, která je hernû v trojbandu hodnû napﬁed. Dobr˘ hráã trojbandu dokáÏe odhadnout dráhy koulí a hraje poziãnû, tzn. hraje tak, aby
dal‰í strk mûl více variant a nebyl obtíÏn˘. Pﬁi kvartách se hráãi u stolu
mûní ãastûji neÏ u technick˘ch disciplín a rozhoduje víc taktika. Jde
ãasto o velmi dlouhé zápasy, které mohou trvat i nûkolik hodin. Zde
potom rozhoduje schopnost udrÏet koncentraci. Stoly se li‰í a kaÏd˘
stÛl chodí trochu jinak. Dobr˘ hráã dokáÏe stÛl bûhem pár strkÛ otestovat a potom svou hru patﬁiãnû doladit. StÛl zkracuje nebo prodluÏuje, je rychlej‰í nebo pomalej‰í, zabírá dobﬁe atd. Je bûhem chvíle doma,
i kdyÏ hraje na tomto stole poprvé. Kuleãníkov˘ch profesionálÛ není
tolik jako v tenise, ale nûkolik desítek hráãÛ na svûtû má z této hry
slu‰né Ïivobytí. Sám se rozm˘‰lím, jak dál, protoÏe mám pﬁítelkyni
a hrát po svûtû je pûkné, ale nûkdy znaãnû nákladné a únavné. Mnû se
velmi dobﬁe Ïije v Brnû a mûsto mám rád.
To rád sly‰ím. Jak˘ je vá‰ názor na centrum?
Hodnû se vylep‰ilo od roku 1989. Ulice i stavby prohlédly. Co bych
omezil, jsou vjezdy aut. Co bych více zdÛraznil a roz‰íﬁil, jsou restauraãní zahrádky a kavárniãky, aby mûsto více Ïilo. Hledal bych dal‰í
akce, sporty a kulturu do ulic, aby jak místní, tak pﬁíchozí (nejenom
cizinci) se mohli bavit a poznali, Ïe nejsme Ïádní u‰lápnutí
Moraváci. Brno je velké malé mûsto. Dá se rychle pﬁejít. Tak tro‰ku
mne mrzí, Ïe obû ﬁeky Svitava a Svratka jsou málo zaãlenûny do
mûsta a jejich okolí je ãasto nevábné. MoÏná by mûlo mûsto zÛstat,
tak, jak jsme na nû v‰ichni byli zvyklí, a nehrát si na velkomûsto,
které Brnu pﬁíli‰ neprospívá. I ná‰ kuleãníkov˘ klub je ve stﬁedu
mûsta na Botanické 1 v památkovém objektu âeskoslovenské církve
husitské.
Jaké to tam máte?
Pûkné nekuﬁácké prostﬁedí. Nabízíme hernu s 8 komerãními stoly
pro pﬁíleÏitostné hráãe a 7 závodních stolÛ pro reprezentanty TJ.
Snaha klubu je podporovat nové mladé ãleny, kteﬁí v prvním roce
neplatí pﬁíspûvky, které ani tak nejsou velké. Brno bylo vÏdy Mekkou
kuleãníkového sportu v âesku. VÏdyÈ nûkteﬁí ãe‰tí hráãi se pﬁestûhovali do Brna, aby mohli b˘t v kontaktu s elitou âeska. Ná‰ klub na
Botanické má opravdu v˘jimeãnou historii. V‰echny srdeãnû zvu do
na‰í TJ. Pojìte a zkuste si zahrát. Dotknete se sportu pro cel˘ Ïivot
nejen pro mladé, ale i vûkovû vyspûlej‰í. Sám jsem spojil pﬁíjemné
s uÏiteãn˘m. Na‰el si bydli‰tû na Brnû-stﬁedu na Bayerovû ulici, a tak
mám blízko na trénink i do srdce Brna.

V TJ Billiard Brno jsem pﬁi
rozhovoru s nejstar‰ím ãlenem kuleãníkového klubu
jen letmo zahlédl mladíka,
kter˘ trénoval na velikém
závodním stole. To je ná‰
nov˘ „Mistr“ pan Martin
Boháã v trojbandu, ‰pitl
kuleãníkov˘ nestor Jan
Malásek (nedávn˘ oslavenec
100 let). Soustﬁedûní mladíka mne zaujalo. Mládí vpﬁed
a úspû‰n˘ BrÀan obzvlá‰tû.
Slovo dalo slovo, a tak jsem
se vypravil na „Turnaj mistrÛ“ do Billiard Clubu Faus
Brno v Novém Lískovci.
Ve‰el jsem do potemnûlého
sálu. MuÏi v bíl˘ch ko‰ilích
s mot˘lky, kaÏd˘ soustﬁedûn˘ a zahledûn˘ do zeleného stolu a kolem hlouãek divákÛ.
Zhluboka jsem nasál noblesní a energií nabitou atmosféru.
Z hlouãku se na mne usmál Martin Boháã, pozval mne na venkovní zahrádku a na místo vlastního soustﬁedûní na probíhající
turnaj se rozhovoﬁil o u nás opomíjeném kuleãníkovém sportu
a vlastních v˘sledcích.
Nyní aktuálnû k dne‰ku. Co turnaj? Jaké máte ambice?
Dnes a zítra probíhá v poﬁadí druh˘ „Turnaj mistrÛ“ pro pozvané
s úãastí hráãÛ svûtové extratﬁídy ·v˘cara Xaviera Gretilly a Raku‰ana
Arnima Kahofera, oba nûkolikanásobní mistﬁi Evropy, a souãasné
ãeské hráãské ‰piãky Marka Fause, Janise Ziogase a Slávka
Tautermana. Favority jsou samozﬁejmû zahraniãní hosté, ale nejsme
bez ‰ance. Jsme rozdûleni do 2 skupin po tﬁech. JiÏ jsem vyhrál ve
skupinû nad Slávkem Trautermanem. UÏ mám jist˘ postup do semifinále. Jsem leto‰ním mistrem republiky v trojbandu, ten bych mohl
zvládnout nejlépe, a jednoband i kádr jsem kdysi intenzívnû trénoval
a pﬁi soustﬁedûné hﬁe bych je mohl vyhrát.
UÏil jste dosti neznámé v˘razy. Prosím, objasníte je?
Kuleãník je hra do urãitého poãtu karambolÛ. Li‰í se to podle disciplíny. Karambol – náraz mé koule do dvou zb˘vajících koulí. Strk
je úder tágem. Tágo je základní úderov˘ nástroj. Karambolov˘ stÛl je
obecnû znám˘ a existují stoly: mal˘ (210x105cm) a velk˘ – závodní
(284x142cm). Dále jsou známé poolové stoly s dírami a snookerové
stoly, které se od poolov˘ch li‰í v mnoha vûcech; jsou mnohem vût‰í
a hraje se na nich s men‰ími koulemi i zcela jin˘m systémem
hry.V barech a hospodách spí‰e potkáváme ty malé karambolové
a poolové stoly. Koule jsou vyrobeny z plastu (kdysi pÛvodnû vznikl
bakelit právû díky nim), kter˘ je homogennûj‰í neÏ koule ze slonoviny, která se dﬁíve pouÏívala. Pro krátké seznámení je je‰tû dobré ﬁíct,
Ïe karambol se hraje na stolech bez dûr, pool a snooker s dírami. Já
soutûÏím v karambolu, kter˘ zná nûkolik druhÛ her. Volná hra, kádrové disciplíny, jednoband, trojband a artistick˘ kuleãník. V‰echny
disciplíny hraji velmi rád, ale dá se ﬁíct, Ïe jsem specialistou na trojband, coÏ znamená, Ïe mezi strkem a karambolem koule odrazit
minimálnû tﬁikrát od mantinelÛ. Jedná se o nejobtíÏnûj‰í karambolovou disciplínu, která je u nás i ve svûtû nejpopulárnûj‰í.
Dûkuji za úvod a jaké jste mûl vy zaãátky a pokroky v trochu
neobvyklém sportu?
Zaãal jsem dosti pozdû. V osmnácti letech. BûÏnû zaãínají hráãi
pravidelnû trénovat od sv˘ch 10–12 let. Vzpomínám si, Ïe jsem se
právû pﬁipravoval na maturitu. V té dobû jsem hrával závodnû basketbal a tenis. Cviãil na kytaru, koncertoval s beatovou kapelou
(chodil jsem 10 let do lidu‰ky, „Lidové ‰koly umûní“) a mûl jsem
spoustu zájmÛ. Táta se dobﬁe znal s legendárním hráãem kuleãníku
u nás se Zoltánem Kováãem, soutûÏícím za TJ Billiard Brno. Tehdy
byla TJ v prostorách restaurace Bohéma v Janáãkovû divadle.
Vzpomínám si, jak jsme s otcem do klubu pﬁi‰li, Mistr Kováã si mû
vzal stranou, vysvûtlil struãnû pravidla, ukázal nûkolik obvykl˘ch

P. S. Martina Boháãe. Pﬁí‰tû si vezmu v‰echny ãtenáﬁe Zpravodaje
na‰í mûstské ãásti s sebou, protoÏe jsem Turnaj mistrÛ vyhrál.
P. S. Redakce. Gratulujeme.

6

Rozhovor s osobností

Michael Svoboda: Ve spojení najdeme porozumûní
mi, jak je v dne‰ní dobû
obvyklé, k drogám a jin˘m
neﬁestem. Aktéﬁi dopﬁedu
o sobû nic nevûdûli. Jak já
ﬁíkám, „ti zlobivci“ aÏ po
zápase zjistili, Ïe hráli s reprezentanty Policie âR. Byli pﬁekvapeni, Ïe policisté jsou
úplnû normální lidé, potí se,
obãas se rozzuﬁí a chtûjí
vyhrát. Nejlep‰í prevence.
To zní v‰echno pûknû,
radost je dÛleÏitá v Ïivotû.
Z ãeho Ïijete? Úsmûv…
Organizování jednoho
z nejvût‰ích projektÛ v Evropû
dûlám pod hlaviãkou malého
sportovního klubu. Do projektu je zapojeno pﬁes 60 tisíc
dûtí a mládeÏe z celého svûta.
Projekt napomáhá sehnat peníze tûm, kteﬁí je potﬁebují. Nechci
zatím Ïádnou velkou sportovní agenturu, která by mne nutila dûlat
jen obchod, chci hlavnû pomáhat. Vydûlat peníze umím, ale není to
hlavní cíl. Mám obyãejn˘ Ïivnostensk˘ list – 70 % akcí dûlám zdarma a u 30 % akcí si vy‰krábu nûkolik tisícikorun. Nestydím se za to,
Ïe mÛj v˘dûlek je mezi 10 aÏ 14 tis. hrubého. Moje Katka, manÏelka,
si vydûlá zhruba polovinu. Je to pﬁesnû tolik penûz, kolik potﬁebuji,
abych obnovil energii a vûnoval se pomoci. JiÏ jsme s Katkou uspoﬁádali více neÏ 400 mezinárodních a republikov˘ch akcí.
Na‰i ãtenáﬁi bydlí na Brnû-stﬁedu. Poﬁádal jste závody v centru.
Co by od vás mohli usly‰et?
Asi se ptáte, kam bych zavedl své známé a pﬁiblíÏil jim Brno. Brno
mám rád, k tomu ãervené víno. Jsem py‰n˘ na Brno jako centrum
Jihomoravského kraje, kraje vína a pﬁíjemn˘ch lidí. KdyÏ zapátrám
v pamûti, pak si vzpomenu na nedávn˘ okamÏik, kdy jsem stál pﬁed
úkolem uhostit 50 Ameriãanek z vûhlasn˘ch univerzit a ukázat jim
Brno. Objednal jsem jim klasicky prÛvodce, ale ony chtûly prohlídku
Brna se mnou a s Katkou. Tak jsem chvíli studoval, získal informace
a zavedl je na ·pilberk do kazemat. Místo je velmi pﬁekvapilo. Byly
nad‰eny, Ïe Brno má historick˘ stﬁed s mnoha památkami na malé
plo‰e. Hlavnû si rozsah centra uvûdomovaly jejich nohy. Jen pro zajímavost – chtûly pﬁipravit 30 otázek, na které musely ve ‰kole odpovídat a prokazovat znalosti o náv‰tûvû Brna. Pûkná zpûtná vazba.
Jak se dovídáme, milujete Brno. Co si myslíte o jeho prezentaci
a vylep‰ení?
KaÏdá akce, která pﬁiláká diváky, je pro Brno dobrou prezentací.
MÛj názor je, Ïe ústnû sdûlená pﬁíjemná zku‰enost, pﬁivede do centra
mûsta hlavnû vlastní obyvatele, kteﬁí kdyÏ se dobﬁe pobaví, pak jistû
nezapomenou pﬁedat dobré pocity dále. KaÏd˘ z nás pracuje v nûjaké
firmû, která obchoduje s jin˘mi firmami (i mimo Brno) a pﬁi jednáních mnohdy pﬁichází ﬁeã na dovolené a záÏitky z vlastního mûsta.
KdyÏ se brnûnské akce vydaﬁí, pak jiÏ nic niãemu nebrání, Brno je
klenotem, jen jej vybrousit, kaÏd˘ sám za sebe.
Dûkuji. Co byste na sebe závûrem konkrétnû prozradil? Dﬁíve
dva a nyní tﬁi.
Vûﬁím na manÏelství. Jsem rodinn˘ typ a propaguji pﬁátelství. Já
jsem si vzal manÏelku proto, abych s ní Ïil, a ne proto, abych v 6.00
ode‰el do práce a ve 20.00 se unaven˘ vrátil, najedl se a spokojenû
usnul. To nechci. Chci s ní Ïít cel˘ch 24 hodin dennû.
A Barbora Vráblová?
Barãa se k nám dostala asi pﬁirozenû, pomáhá nám pﬁi celém projektu. Vûﬁím jí. Stejnû jako já se baví sportem a hlavnû pomáhá ostatním. Oba dva známe svou cestu a jdeme po ní. Pomohla mé Ïenû,
která byla v posledním pÛlroce velmi váÏnû nemocná a málem mi
umﬁela. Také Barãu trénuji, je sprinterka, má stejn˘ sportovní cíl,
jako jsem mûl kdysi já – vyhrát olympiádu. (Barãa potvrdila, Ïe i pﬁesto, Ïe má také velké problémy se zády jako v mládí Michael
Svoboda, udûlá v‰echno pro v˘hru. S úsmûvem: je to jen otázka tréninku, hlavy a práce s energií, která musí fungovat ve prospûch pﬁekonání sama sebe.)

KdyÏ jsem se poprvé setkal s Michaelem Svobodou, byli dva. Na
dal‰ích schÛzkách zase dva. Nad‰enec, obûtav˘ mlad˘ muÏ, 35 let,
a jako by se do dne‰ní doby vÛbec nehodil. Domluvili jsme si setkání a sedíme tﬁi. Michael Svoboda, Katka Svobodová a Barbora
Vráblová. Asi to tak má b˘t.
Jaké byly va‰e zaãátky?
V Îabovﬁeskách na Základní ‰kole Plovdivská. Po vyuãování se
scházely party kolem ‰koly, hulákaly, pily, provokovaly policii.
Nabídl jsem, Ïe v‰e zmûním. Za‰el za starostou a potom na úﬁady
dal‰ích mûstsk˘ch ãástí. Dal jsem dohromady na 2 000 dûtí. Pokusil
jsem se pro nû uspoﬁádat fotbalovou ligu. Nejvût‰í „zlobivce“ jsem
povûﬁil poﬁadatelstvím. Tak vznikala první centra se sportovní
i zájmovou ãinností. Zámûr byl nejen sportovní klání, ale i vyslechnout si jejich pﬁání, pﬁestat je pacifikovat a zamûstnat je hraním.
¤ídit úãelnû jejich voln˘ ãas. Pﬁirozenû se zaãaly vytváﬁet krouÏky,
z tûch nejaktivnûj‰ích se stali vedoucí a bylo to. Princip: ·estnáctilet˘
kluãina vedl fotbalové muÏstvo, dnes si dûlá trenérské zkou‰ky,
dokonãuje ‰kolu pro rozhodãí a je z nûho skvûl˘ táta. To je v˘sledek,
kter˘ mám rád.
Je to opravdu v‰eho zaãátek?
Chcete od Adama? Tedy. Studoval jsem Stﬁední stavební ‰kolu na
Kudelovû ulici v Brnû, obor geodézie-kartografie. Potﬁeboval jsem
b˘t v pohybu a venku. Sportoval jsem, hrál tenis, bûhal sprinty. Znal
jsem se s osobnostmi ãeského a svûtového sprintu, s Jarmilou
Kratochvílovou a také se zahraniãními sportovci. Snil jsem, Ïe jednou vyhraji olympiádu. Mûl jsem natrénováno hladk˘ch 100 m za
10,3 sekundy.
(Opravdu nádhera. Pﬁijmûte moje uznání.)
Bylo mnû 19 rokÛ. Pak pﬁi‰el úraz. Pﬁi tréninku padala malá holãina z velké v˘‰ky po hlavû na beton. Já pro ni skoãil. Zranil jsem si
záda. Rok jsem strávil na lÛÏku a 4 roky na vozíku. Studoval jsem
v té dobû první roãník vysoké ‰koly. Nejdﬁíve jsem studium pﬁeru‰il
a potom ukonãil. Probíjel jsem se, jak se dalo. Tehdy mnû pomohl
primáﬁ KﬁíÏ z Hybe‰ovy nemocnice v Brnû. Úraz mû nechal nahlédnout do tajÛ fungování tûla, ale hlavnû hlavy. Zdraví je dáno velkou
dávkou osobní káznû.
Jak v takové situaci pomohl sport?
První má my‰lenka po úraze byla: „Co budu dûlat?“ Pochopil
jsem, Ïe nyní jiÏ nemohu dûlat sport pro absolutní v˘kony, ale z jiného dÛvodu. Tak vznikla moje práce a spolupráce s handicapovan˘mi,
mládeÏí na ‰kolách i ‰kolkách, spojování problémov˘ch dûtí s ostatním svûtem a také trenérství. Toto je dne‰ní Michael Svoboda a projekt propojení lidí sportem a zájmem.
Máte projekt, jak vypadá praxe?
Abych mluvil konkrétnû. Ze souãasnosti. Nav‰tívil jsem diagnostick˘ ústav pro mládeÏ na Veslaﬁské ulici v Brnû. První moje otázka
k dûtem byla: „Co chcete dûlat?“ Ticho. Za 5 minut jsme si povídali
o tom, co dûlají. Chtûly se také pochlubit, Ïe pﬁekonaly samy sebe.
Nyní v‰ak proÏívají sloÏité chvíle, musí odãinit, co zpÛsobily. Získal
jsem pocit, Ïe by se také rády podílely na nûãem konkrétním.
Napadlo mne, Ïe je spojím s právû probíhajícími akcemi pro mateﬁské ‰koly. Pﬁihlásilo se mi 8 dûtí. Nabídly pomoc. Stali se z nich
skvûlí poﬁadatelé. KdyÏ jedna malá závodící holãiãka upadla a odﬁela
se, ihned pﬁispûchali tﬁi zvlá‰tní poﬁadatelé, foukali na bolístku, hladili dûvãe tak usilovnû, Ïe si toho kolem v‰ichni v‰imli. Tolik citu by
ãlovûk neoãekával v tak problematick˘ch dûtech. Dvanáctého ﬁíjna
pﬁipravujeme pro 300 dûtí z dûtsk˘ch domovÛ obrovskou show u vás
v plaveckém areálu na Kraví hoﬁe. Také díky pomoci Brna-stﬁedu.
V druhém pﬁípadû jsem byl velmi hrd˘ na mé spolupracovníky,
kdyÏ jsme poﬁádali svûtové závody handicapovan˘ch sportovcÛ na
Palackého vrchu zapoãítávané do nominace na olympiádu do
Pekingu. Takovou ãest získalo jen deset mûst na svûtû. ZároveÀ to
bylo v rámci nejvût‰ího festivalu zdrav˘ch a handicapovan˘ch sportovcÛ v Evropû pro 1000 úãastníkÛ. Akce probûhla letos. Mladí poﬁadatelé se nauãili pﬁes 100 pﬁedpisÛ, které bylo nutné splnit pﬁi pomoci handicapovan˘m sportovcÛm na mezinárodních závodech.
Hodnotící komise, která pﬁiletûla aÏ z Holandska, konstatovala, Ïe
ná‰ v˘kon byl bezchybn˘, a v‰em vﬁele podûkovala. Udûlali jsme
Brnu ohromnou reklamu.
Neubráním se, abych neuvedl tﬁetí pﬁípad, kdyÏ jsem uspoﬁádal
fotbalov˘ turnaj mezi policisty a problematick˘mi dûtmi inklinující-
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OČNÍ OPTIKA
Husova 6, Brno
Otevřeno:
po – pá 8.30–18 hod.,
sobota 9–12 hod www.giacintov.cz

LETNÍ AKCE
brýlové obruby JOOP – modely 2007 včetně pouzdra za skvělou cenu
všechny sluneční brýle, včetně polarizačních s bonusem –10 %
l Specializujeme se na multifokální brýlová skla. Nabízíme měření
dioptrií, záruku na vidění a servis pro uživatele multifokálních brýlí.
l Nabízíme široký sortiment brýlových obrub se zárukou 24 měsíců.
l Aplikujeme tvrdé a měkké kontaktní čočky. Roztoky ke kontaktním
čočkám nabízíme za výhodné ceny + dárek pro nositele kont. čoček
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Inzerce
SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaOctavia Scout

MÁTE RÁDI VÝZVY?
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Octavia Scout 2,0 FSI/110 kW: 8,7 l/100 km, 207 g/km

Vadí Vám, když Vás něco
brzdí? V tom případě potřebujete vůz, který lehce
zdolává překážky: Octavia
Scout. Plastové kryty blatníků a prahů stejně jako
originální 17" kola z lehké
slitiny Proteus propůjčují
vozu dynamický výraz.
Motor 2,0 FSI/110 kW
a pohon všech kol mu
zaručují výborné jízdní
vlastnosti. Navíc Vás
Octavia Scout oslní svým
komfortně vybaveným
interiérem. Přijďte se
přesvědčit při zkušební
jízdě, jak dobře se mohou
doplňovat sportovní
charakter a exkluzivní styl.
Navštivte nás co nejdříve,
těšíme se na Vás.

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

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.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
hledá spolupracovníky

NOVÉ KADEŘNICTVÍ v Brně –
INTERSPAR (Cejl) nyní nabízí

Pánský střih:
107 Kč
Dámský střih
krátký: 227 Kč

Jste po škole?
Hledáte uplatnění, praxi a dobrý team?
Volejte: 728 457 212
HTS

ADSL

ANA a
SK ASPV STUDIO H

Pracujeme s kosmetikou WELLA
O2 TV

Volejte: 602 322 414
PŘIJMEME
KADEŘNÍKY, KADEŘNICE !!!

Klub zdraví OZP

nabízí pro pojištěnce Oborové zdravotní pojišťovny zdarma:
- 11 lekcí aquaaerobicu (v Městských lázních Brno, Rašínova 13)
- nebo 11 lekcí cvičení dle vlastního výběru (v tělocničnách obchodní
školy v ulici Jánská 22) a další výhody v hodnotě 1400,- Kč ročně.
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ PROGRAM PRO VAŠE ZDRAVÍ ZA PŘÍZNIVÉ CENY!

Programy pro spalování tuků:
- Bodystyling
- Stepaerobic
- Aquaaerobic

Programy pro formování postavy:
- Pilates
- Powerjóga
- Zádová gymnastika
- Cvičení na velkých míčích
- Orientální tance

Přijďte si VŠICHNI vyzkoušet naše programy ZDARMA - v týdnu od 17. 9. do 23. 9.

STUDIO H

ANA

kontakt:

PaedDr. Hana Kabrnová
+420 774 724 524
hanakabrnova@studiohana.cz
www.studiohana.cz
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Naše školy

Poslední chvíle na základní ‰kole
Pátek veãer jsou pro vût‰inu hodiny volna, po kter˘ch následuje
sobota a nedûle – dny volna. Podobné je to v posledních ‰kolních
dnech pﬁed prázdninami, kdy jsou uzavﬁené známky a prázdniny
je‰tû nezaãaly. Jako Ïáci deváté tﬁídy Základní ‰koly, Husova 15,
Brno jsme vyuÏili tento náramn˘ meziãas na poznávací v˘let do
Polska. Cílem cesty byly tﬁi velmi atraktivní, i kdyÏ zcela odli‰né
lokality.
První den jsme nav‰tívili smutné místo – nejvût‰í nacistick˘ koncentraãní a vyhlazovací tábor Osvûtim a pﬁilehl˘ tábor Bﬁezinku.
Nebude na svûtû mnoho míst, která by na ãlovûka zapÛsobila tak
hluboce a tak emotivnû. Po prohlídce areálu i vnitﬁních prostor tábora nebylo nutné Ïáky pﬁesvûdãovat o tom, Ïe na minulost nesmíme
zapomínat.
Druh˘ den jsme se vydali do Vûliãky, nejstar‰ích ãinn˘ch soln˘ch
dolÛ. Existují od 11. století a nyní se staly souãástí svûtového kulturního dûdictví UNESCO. Brzy jsme zapomnûli, Ïe se nacházíme pﬁes
300 metrÛ pod zemí a s úÏasem obdivujeme podzemní solné sály,
kapli, plastiky, ale také historické dÛlní nástroje a pﬁipomínky zpÛsobu práce horníkÛ v prÛbûhu v‰ech historick˘ch období. Zbytek dne
jsme strávili procházkou po mûstû Slavkov, v jehoÏ blízkosti jsme
byli ubytováni, a prohlídkou místní ‰koly, která se mÛÏe py‰nit
zejména skvûl˘m sportovním zázemím. Veãer Ïáky je‰tû ãekalo pﬁátelské setkání s polsk˘mi dûvãaty a chlapci u táboráku.
Tﬁetí den jsme nav‰tívili starobylé, pÛvodnû hlavní polské mûsto

Krakov. Prohlédli jsme si nejv˘znamnûj‰í památky – hradební komplex a katedrálu na vrchu Wawel, známou trÏnici, námûstí a historické uliãky. Poté jsme se vydali na cestu domÛ a mohli uÏ jen vzpomínat na zajímavé, pÛsobivé a krásné záÏitky i nová pﬁátelství.

Îáci Z· Kﬁenová rádi pracují díky projektu Avas dÏas sikhºol, ãhavore!

Z· Horní 16 byl udûlen
mezinárodní titul Eko‰kola
Konec minulého ‰kolního roku byl na na‰í
‰kole ve znamení mimoﬁádné události.
Na‰e ‰kola se stala první základní ‰kolou
v Brnû, které byl udûlen prestiÏní mezinárodní titul Eko‰kola, jako ocenûní na‰í
snahy o ekologizaci provozu ‰koly a celkového kladného vztahu ÏákÛ a zamûstnancÛ ‰koly k ochranû pﬁírody. Slavnostní
pﬁedání titulÛ v‰em 21 ocenûn˘m ‰kolám
z celé republiky probûhlo 27. 6. na pÛdû
Senátu Parlamentu âR za úãasti pﬁedstavitelÛ Ministerstva ‰kolství âR, mládeÏe
a tûlov˘chovy a Ministerstva Ïivotního
prostﬁedí âR. Titul by na‰e ‰kola nezískala
bez pomoci a rad ze strany ekologick˘ch
sdruÏení Tereza a Lipka, dále bychom
chtûli podûkovat partnerÛm projektu –
Provident Financial, s. r. o. a Nadaãnímu
fondu Veolia. V neposlední ﬁadû patﬁí ná‰
dík za morální podporu ze strany Mûstské
ãásti Brno-stﬁed, a to pﬁedev‰ím panu starostovi Michalu Bortelovi a paní místostarostce Dagmar Hrubé.
Mgr. Alena Va‰íãková

Na Z· a M· Brno, Kﬁenová
21, je od listopadu 2006
realizován projekt Avas
dÏas sikhºol, ãhavore!
(Pojìme se uãit, dûcka!),
kter˘ je spolufinancován
Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem
âR v rámci programu OP
RLZ. Tento projekt umoÏÀuje ÏákÛm se sociálním
a zdravotním znev˘hodnûním efektivnûj‰í v˘uku
v mal˘ch skupinách.
Mgr. Vladimír Tulka, ﬁeditel ‰koly, k tomu uvádí:
„Na‰ím cílem je pﬁedev‰ím zajistit znev˘hodnûn˘m ÏákÛm co nejlep‰í podmínky pro
uãení a úspû‰né zakonãení ‰kolní docházky.
Tento projekt by mûl zv˘‰it právû u tûchto
dûtí jejich sebedÛvûru, zájem o lep‰í v˘sledky
ve ‰kole a dal‰í vzdûlávání. PrÛbûh první
ãásti realizace projektu ukazuje, Ïe v˘uka
v mal˘ch skupinách je jednou z mála moÏ-

ností, jak s tûmito Ïáky efektivnû pracovat.“
Projekt je urãen ÏákÛm 6. aÏ 9. tﬁíd. V˘uka
probíhá ve speciálnû vybaven˘ch pracovnách. Îáci zde mají k dispozici jak moderní
multimediální techniku, tak i ﬁadu tematické
literatury a didaktického vybavení.
Tﬁídní uãitelé po besedách s Ïáky konstatovali, Ïe práce v mal˘ch skupinách se
ÏákÛm líbí, mohou se v hodinách lépe soustﬁedit a realizovat.
Projekt bude pokraãovat i v následujícím
‰kolním roce 2007/2008 a jeho celkové
v˘sledky by mûly ukázat, Ïe tento zpÛsob
v˘uky je pro ‰koly tohoto typu v˘chodiskem
z ﬁady vzdûlávacích a v˘chovn˘ch problémÛ.
Kontaktní údaje:
Z· a M· Brno, Kﬁenová 21, 602 00 Brno,
tel.: 543 212 587,
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz,
www.zskrenova.cz
koordinátorka projektu:
Mgr. Ludmila Kotlánová

Zahradní slavnost v M· na Soukenické
V minulém ãísle Zpravodaje jsme vzpomenuli v˘borné a emocemi nabité atmosféry na
Zahradních slavnostech M· na Úvoze 55.
Skvûlá a nádhernou zahradou podtrÏená
atmosféra byla i 19. 6. 2007 na M·
Soukenická. Pochoutky, bublifuky a jiné
drobnosti vehnaly rumûnce a jiskﬁiãky do oãí
pﬁítomn˘ch dûtí. Pro dobrou náladu pﬁedstoupil pﬁed dûti dlouhodobû osvûdãen˘ pár
hercÛ z divadla Radost, kter˘ dûtem nedal
vydechnout. Zpûvy, pﬁi kter˘ch byly muzikanty i dûti, soutûÏe, kde oãi v‰ech se setkávaly v jednom bodû. To byla paráda. Za to
dík celému personálu mateﬁské ‰koly, kter˘
vytváﬁí celoroãní podhoubí pro spokojenost
dûtí i rodiãÛ. Tato slavnost byla jedním ze
stﬁípkÛ dal‰ích spoleãn˘ch akcí, které ﬁedi-
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telka a její t˘m pro dûti naplánovala a vytvoﬁila. Nelze nevzpomenout na úspû‰nou akci
na koních, kdy oãi dûtí pﬁipomínaly svûtla
rozzáﬁen˘ch mûst. Dûkujeme.

Naše školy

Základní ‰kolu na Hroznové ulici obsadili piráti!
âtvrtek 24. kvûtna 2007 mûl na na‰í ‰kole zvlá‰tní atmosféru,
uskuteãnil se totiÏ Pirátsk˘ den. Zajímavé postavy pohybující se
po chodbách i nádherná v˘zdoba nenechaly nikoho na pochybách, ‰kolu obsadili piráti!
Akci pﬁedcházel t˘den úkolÛ. ·kola se dopﬁedu dozvûdûla
o pﬁipravovaném speciálním dnu, ale téma zÛstalo peãlivû utajené. V pondûlí Ïáci na‰li ve sv˘ch tﬁídách první úkol – pﬁijít ve
ãtvrtek v pirátském, mezi dal‰í pﬁípravné úkoly patﬁila v˘roba
tﬁídního maskota – ptáka origami a vytvoﬁení pirátské vlajky.
Vyuãování na II. stupni bylo v Pirátsk˘ den rozdûleno na tﬁi
v˘ukové bloky, které navzájem spojila celodenní bodovací soutûÏ
tﬁíd. Bodovací komise hodnotila v‰e a rozhodování nebylo vÏdy
jednoduché.
V prvním bloku si dûti zahrály poznávací hru spojenou s kvízem ze v‰eobecn˘ch znalostí. Druh˘ blok procviãil jazykovûdn˘mi úkoly dovednosti z ãeského a anglického jazyka. V posledním
bloku si jednotlivé tﬁídy vyrobily vlastní pirátskou loì, na kterou
umístily pﬁipravené vlajky. Zástupci tﬁíd plnili sportovní úkoly
(skok pﬁes ‰vihadlo, hod papírem, stolní tenis apod.) a do‰lo také

na sloÏení pirátského pokﬁiku nebo písniãky. V‰ichni piráti se
nakonec se‰li v tûlocviãnû, aby pﬁedvedli ostatním svoji práci.
Pan ﬁeditel vyhlásil dlouho oãekávané v˘sledky. První místo
zaslouÏenû získala tﬁída 9. A, druzí skonãili Ïáci 8. A a tﬁetí byla
7. B. Rozdíly ve v˘sledcích byly malé a o poﬁadí ãasto rozhodovaly drobnosti. KaÏd˘ si odnesl sladkou odmûnu, vítûzná tﬁída pak
putovní cenu.
Odpolední ãást Pirátského dne se nesla ve znamení pirátské
party. Aktivní úãastníci dopoledního dûní dostali vstupenky na
taneãní odpoledne do tûlocviãny. V‰ichni se odreagovali pﬁi tanci
na Ïivou hudbu a pﬁi rÛzn˘ch zábavn˘ch soutûÏích. Bylo to
dÛstojné zakonãení mimoﬁádného dne.
Pirátsk˘ den ukázal, jak se dovedou Ïáci a uãitelé základní
‰koly na Hroznové zapálit pro zajímavou vûc. Dûti potvrdily, Ïe si
rády rozvíjí samostatné my‰lení a vzájemnou komunikaci, seznamují se s nov˘mi informacemi a uplatÀují svoje dosavadní znalosti. ·kola proÏila neobvykl˘ t˘den, kter˘ se stal pﬁíjemn˘m zpestﬁením tradiãní v˘uky.
Ludûk Balcaﬁík
Základní ‰kola Brno, Hroznová 1

Prostor pro neziskové organizace

Módní pﬁehlídka k prevenci mentální anorexie a mentální bulimie
Pﬁijìte se podívat na netradiãní módní pﬁehlídku, pﬁi níÏ potû‰íte sebe sama
zajímav˘mi a romantick˘mi modely módní návrháﬁky Ivety Nedomové, zv˘‰íte své sebevûdomí, protoÏe jste urãitû krásná taková, jaká jste a souãasnû
budete mít moÏnost seznámit se s nevhodn˘mi stravovacími návyky, které
vedou k závaÏn˘m poruchám pﬁíjmu potravy. Pro muÏe tato nabídka pﬁiná‰í
moÏnost nûco zajímavého se o Ïenách dozvûdût a pﬁípadnû je potû‰it dárkem.
V Brnû 2. ﬁíjna 2007 v 17.00 hodin na ·elepce!
Vstupné zdarma.
KaÏd˘ náv‰tûvník obdrÏí malou pozornost!
Která z Ïen by netouÏila b˘t krásná, ‰tíhlá, líbit se. RÛzné svûtové prÛzkumy to dokladují. AÏ 80 % Ïen na svûtû není spokojeno se svou postavou,
pﬁály by si zhubnout a více ménû stﬁídavû drÏí diety anebo se jinak omezují
v pﬁirozeném a zdravém stravování. Urãit˘ nevhodn˘ stereotyp ve stravování,
vysok˘ standard v˘konu a mediálního kultu ‰tíhlosti ve spoleãnosti, ãasov˘
i pracovní stres a neharmonické mezilidské vztahy jsou mnohdy nebezpeãn˘mi faktory, které spolupÛsobí pﬁi vzniku mentální anorexie nebo bulimie.
Jaké jsou základní znaky obou nemocí?
Mentální anorexii charakterizuje úmyslné sniÏování váhy, proto varujeme
pﬁed dietami, které vût‰inou pﬁíli‰ nefungují a mnohdy takovou dietu Ïeny
nebo dívky volí zcela neadekvátnû své hmotnosti nebo zdravotnímu stavu.
âasto zamûÀují dietní reÏim za domnûlé zdravé stravování anebo vÛbec
nevûdí, jaké jsou zásady skuteãnû zdravého „zdravého stravování“.
Onemocnûní nejãastûji ohroÏuje dospívající dívky a mladé Ïeny, nicménû
i muÏskou populaci. Riziková vûková kategorie je 13 aÏ 20 let, ov‰em poãátek
nemoci se mÛÏe vyskytnout i u dûtí pﬁed pubertou nebo u star‰ích Ïen. âlovûk, kter˘ trpí mentální anorexií, není dlouhodobû spokojen se svou postavou
a jeho snem je co nejrychleji a hodnû zhubnout („Jsem opravdu nemoÏná,
nemohu se na sebe ani dívat, nenávidím se).“, zámûrnû odmítá potravu,
nadmûrnû cviãí, tajnû uÏívá projímadla nebo léky na odvodnûní, jeho BMI
klesá pod hodnotu 17,5. Postupem nemoci pak ãasto trpí intenzivním strachem z nárÛstu kaÏdého kilogramu („Tak 39 kg bych je‰tû snesl/a, ale 40 kg
v Ïádném pﬁípadû.“), mnohdy aÏ úzkostlivû hlídá byÈ jen stovky gramÛ navíc.
Hovoﬁíme o tzv. naru‰eném vnímání vlastního tûla (i kdyÏ má v˘raznou podváhu, nevidí ji a pﬁipadá si stále o mnoho silnûj‰í, neÏ ve skuteãnosti váÏí).
Své onemocnûní tedy ãasto popírá a nepomáhají ani vzrÛstající obavy rodiãÛ
a okolí. Mentální bulimie se vyznaãuje opakujícími se záchvaty pﬁejídání
a pﬁehnanou kontrolou tûlesné hmotnosti. PrÛmûrná riziková vûková kategorie je nepatrnû vy‰‰í neÏ u anorexie, vût‰inou propuká ve vûku 15 aÏ 25 let.
Nemoc se mÛÏe, ale nemusí, rozvinout z mentální anorexie. Také se mÛÏe
stát, Ïe se z onemocnûní mentální bulimií rozvine anorexie („Abych nezvracela, tak nejím.“), u nûkter˘ch pacientÛ se pravidelnû stﬁídají anorektická
a bulimická období. âlovûk, kter˘ trpí bulimií, stﬁídavû pociÈuje náhlou neovladatelnou chuÈ k jídlu, která vede k záchvatÛm pﬁejídání, po nichÏ se jídla
zbavuje úmyslnû vyvolan˘m zvracením, projímadly nebo léky na odvodnûní.
Tyto záchvaty jsou provázeny sebeobviÀováním („Jsem k niãemu, zase jsem to
nezvládl/a, uÏ to nikdy nesmím udûlat.“) a ãast˘mi depresemi. Nemocní
mívají obvykle normální váhu, ale mohou mít i podváhu, nadváhu ãi obezitu,
a na první pohled nevypadají nemocnû.
Je vÛbec moÏné rozpoznat, Ïe nûkdo trpí poãáteãními fázemi anorexie
nebo bulimie?
KaÏd˘ ãlovûk s mentální anorexií nebo bulimií vysílá v podstatû urãité
„nemocné“ signály od samého poãátku onemocnûní. Vyh˘bá se spoleãnému

stravování, nevidíte jej nikdy jíst nic jiného neÏ mini kousky zeleniny nebo
ovoce, cereálií, rÛzn˘ch semínek nebo su‰eného ovoce. Stále se pozoruje
a vyÏaduje uji‰tûní o tom, Ïe by mûl zhubnout a zbavit se nadbyteãn˘ch kilogramÛ. Nikdy není spokojen˘ se svou hmotností anebo naopak ve chvílích,
kdy jsou v‰ichni jeho proporcemi zdû‰eni (je pﬁíli‰ vyhubl˘), tak proÏívá euforii a uspokojení. Z projevÛ mentální anorexie je tedy nejv˘raznûj‰í úbytek na
hmotnosti, kter˘ v nejváÏnûj‰ích pﬁípadech dosahuje velk˘ch extrémÛ, napﬁíklad v roce 2006 zemﬁela modelka Anna Caroline Reston, která váÏila na 174
cm pouh˘ch 40 kg. Pﬁi mentální bulimii si mÛÏeme v‰imnout opakujících se
nezvykl˘ch záchvatÛ pﬁejídání, i kdyÏ se je nemocní s neãekanou dÛmyslností
snaÏí skr˘t. To, co lze dále vypozorovat, je ãasto nápadná ztráta vût‰ího
mnoÏství jídla, viditelné stopy po zvracení na toaletû nebo v koupelnû, zjevné
v˘kyvy hmotnosti nemocného, jeho otekl˘ obliãej. âlovûk s mentální bulimií
skr˘vá svÛj velk˘ strach z jídla a neschopnost pﬁestat se pﬁejídat, jí o samotû
nebo v noci, nicménû na rozdíl od nemocn˘ch anorexií si vût‰inou b˘vá své
nemoci dobﬁe vûdom a dﬁív nebo pozdûji pochopí, Ïe vyvolávat si zvracení
není zdravé. DÛleÏité je uvûdomit si, Ïe vût‰inou ov‰em b˘vá jídlo a touha po
‰tíhlosti pouhou zástûrkou daleko váÏnûj‰ích problémÛ, souvisejících se sebeuvûdomûním, sebevûdomím i schopností vyrovnávat se se stresem, s tlakem
okolí, se záÏitky z minulosti i se souãasn˘mi ãi budoucími pomûry v mezilidsk˘ch vztazích. Proto je tak nezbytná odborná péãe psychologÛ a psychiatrÛ.
Kdy je tﬁeba vyhledat tuto odbornou pomoc?
V kaÏdém pﬁípadû a v kaÏdém okamÏiku nemoci, i kdyÏ samozﬁejmû nejlépe ihned v poãátku. Je nezodpovûdné domnívat se, Ïe onemocnûní odezní
„samo“. Odborníci, aÈ jiÏ psychologové, psychiatﬁi nebo nutriãní specialisté,
disponují takov˘mi terapeutick˘mi nástroji a metodami, kter˘mi lze nemocného pomûrnû úãinnû pouãit o rizicích, pomoci mu pochopit mnohdy skryté
v˘znamy nemoci a podpoﬁit jej v uãení se zdravému sebevûdomí a stravování.
Motivace ov‰em musí b˘t na v‰ech stranách, tedy jak na stranû nemocného
a jeho blízkého okolí, tak na stranû odborníka. Léãba poruch pﬁíjmu potravy
neb˘vá snadná, vyÏaduje mnoho trpûlivosti a ãasto opakovaného hledání síly
i odvahy ke zmûnám. Nemocn˘ by mûl také vûﬁit ve své uzdravení tak, jak je
tomu ostatnû i u jin˘ch psychosomatick˘ch chorob.
A kde takovou pomoc hledat?
Obãanské sdruÏení Anabell – sociální poradenství pro nemocné anorexií
a bulimií poskytuje nemocn˘m s poruchami pﬁíjmu potravy celou ﬁadu programÛ v oblasti sociálních i zdravotnick˘ch sluÏeb. K nejv˘znamnûj‰ím patﬁí
odborné sociální poradenství (psychologické a nutriãní), telefonická krizová
pomoc na Lince Anabell 848 200 210 (po aÏ pá od 8 do 16 hodin), svépomocné a podpÛrné skupiny pro nemocné i pro jejich rodiãe a blízké nebo
pﬁedná‰ková ãinnost a edice specializovaného dvoumûsíãníku Zpravodaj
Anabell. V letech 2006 aÏ 2008 tyto sluÏby Anabell realizuje s podporou
Evropského sociálního fondu, z grantového programu SROP 3.2. v rámci projektu KaÏd˘ krok se poãítá, kter˘ je spolufinancován ze zdrojÛ Evropské
unie, státního rozpoãtu a rozpoãtu Jihomoravského kraje. Strukturu dal‰ích
finanãních zdrojÛ Anabell doplÀují dotace Moravskoslezského kraje,
Jihomoravského kraje, Magistrátu hlavního mûsta Prahy a Magistrátu mûsta
Brna.
Kontakt:
Obãanské sdruÏení Anabell, Bratislavská 2, 602 00 Brno. Telefon: 542 214
014. Linka Anabell: 848 200 210, www.anabell.cz, e-mail: posta@anabell.cz.
Provozní doba: pondûlí aÏ pátek od 8 do 16 hodin.
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Moravské zemské muzeum si pﬁipomíná „stodevadesátiny“
Moravské zemské muzeum – druhá nejvût‰í
(po praÏském Národním muzeu) a zároveÀ
druhá nejstar‰í (primát drÏí Slezské zemské
muzeum v Opavû) muzejní instituce v âR si
v tûchto dnech pﬁipomíná 190. v˘roãí svého
vzniku.
Její poãátky jsou spjaty s ãinností
Moravskoslezské spoleãnosti pro zvelebení
orby, pﬁírodoznalství a vlastivûdy (zkrácenû
Hospodáﬁské spoleãnosti), která shromaÏìovala i památky hmotné kultury. Kancléﬁ spoleãnosti Christian Karl André podal návrh na
zaloÏení muzea v Brnû uÏ roku 1806, k jeho
oficiálnímu ustavení v‰ak do‰lo aÏ vydáním
dekretu císaﬁe Franti‰ka I. dne 29. 7. 1817
(a sem klademe tedy poãátky MZM – pozn.
JM), kdy panovník návrh schválil a vyslovil
souhlas s tím, aby nové zaﬁízení neslo název
Franti‰kovo muzeum. Veﬁejnû pak bylo toto
rozhodnutí oznámeno veﬁejnosti vyhlá‰kou
‰éfa moravskoslezského gubernia hrabûte
Franti‰ka Antonína Mitrovského 24. 3. 1818.
Správou instituce byla povûﬁena jiÏ zmiÀovaná Hospodáﬁská spoleãnost.
KaÏdé podobné zaﬁízení potﬁebuje pro
svoji ãinnost prostory, Franti‰kovo muzeum
je získalo od olomouckého arcibiskupství
(odtud dodnes uÏívan˘ název Biskupsk˘
dvÛr) v místech mezi Zeln˘m trhem
a Kapucínsk˘m námûstím a uÏ roku 1820 zde
zpﬁístupnilo první sbírkové celky. O nû se
bûhem 19. století starali placení správci (kustodi), z nichÏ mezi nejv˘znaãnûj‰í patﬁili
Albín Heinrich a Moﬁic Trapp.
V roce 1892 pak v rámci Hospodáﬁské
spoleãnosti vznikla muzejní sekce, která
zaãala ﬁídit muzeum. V lednu roku 1900 pﬁevzala „otûÏe“ správy Moravská muzejní spoleãnost, sbírky se staly vlastnictvím
Markrabství moravského. V té dobû se také
zaãalo pouÏívat názvu Moravské zemské
muzeum. Roku 1911 získalo muzeum také
Dietrichsteinsk˘ palác, barokní stavbu na
Zelném trhu, která je centrem jeho ãinnosti
doposud.
Po rozpadu habsburské monarchie, konkrétnû roku 1921, pﬁevzala muzeum zemû
Moravskoslezská a ﬁízení pﬁe‰lo do rukou
profesionálních odborníkÛ; prvním ﬁeditelem
se stal Jaroslav Helfert. Do chodu instituce
ov‰em neblaze zasáhla nûmecká okupace

v letech 1939–1945, na ãinnost muzea totiÏ
dohlíÏel nûmeck˘ komisaﬁ a v posledních
dnech války do‰lo k zniãení ãásti muzejních
sbírek uloÏen˘ch na zámku v Mikulovû.
Po osvobození zaznamenalo MZM – opût
pod „kﬁídly“ zemû Moravskoslezské – znaãn˘
rozmach, vznikla ﬁada nov˘ch pracovi‰È, zv˘-

Po celospoleãensk˘ch zmûnách v roce
1989 se Moravské a uÏ opût zemské muzeum
dostalo pod správu ministerstva kultury,
které je jeho zﬁizovatelem doposud. V souãasnosti má 14 sbírkotvorn˘ch odborn˘ch
oddûlení, jeho sbírkov˘ fond ãítá na 6 milionÛ poloÏek z odvûtví pﬁírodních a spoleãen-

V prostorách Biskupského dvora muzeum zpﬁístupnilo první sbírkové celky jiÏ v roce
1820. Snímek byl poﬁízen kolem roku 1900.
FOTO ARCHÍV MZM.
‰il se poãet zamûstnancÛ, zpﬁístupnily se
nové expozice. UÏ roku 1949 – po zániku
zemského zﬁízení – pﬁevzalo muzeum
(v názvu uÏ bez pﬁídomku „zemské“) ministerstvo ‰kolství, vûd a umûní, pod jeho správou setrvalo do roku 1960. Za zmínku v‰ak
stojí, Ïe roku 1957 získalo objekt tzv. Paláce
‰lechtiãen na KobliÏné ulici, kde v roce 1961
zahájil svou ãinnost Etnografick˘ ústav MM.
Poãátkem 60. let 20. století se muzeum nevyhnulo dal‰ím zmûnám, krátce je zﬁizoval
(1961–1962) Národní v˘bor mûsta Brna, od
roku 1963 jej pak ﬁídil Jihomoravsk˘ krajsk˘
národní v˘bor. V˘znaãnou událostí se v roce
1964 stalo zahájení provozu Pavilónu
Anthropos v pisáreckém parku.

sk˘ch vûd, bohatá je i publikaãní a v˘stavní
ãinnost. V Brnû je moÏné nav‰tívit expozice
a v˘stavy MZM v Dietrichsteinském paláci,
v Biskupském dvoﬁe, v Paláci ‰lechtiãen,
v Pavilonu Anthropos a v Památníku Leo‰e
Janáãka na Smetanovû ulici. Mimo Brno má
muzeum zpﬁístupnûny sbírky v Starém
zámku v Jevi‰ovicích u Znojma (i kdyÏ letos
je zde zavﬁeno kvÛli rekonstrukci objektu),
v Památníku Bible kralické v Kralicích nad
Oslavou a doposud je‰tû i v zámku
v Budi‰ovû u Tﬁebíãe.
Podklady pﬁipravil Jiﬁí Mikulka
vedoucí prezentaãního útvaru Moravského
zemského muzea
dal‰í informace lze získat na www.mzm.cz

Mûsíc autorského ãtení v Brnû 2007
V ãervenci kaÏdoroãnû probíhá v Brnû Mûsíc
autorského ãtení. V leto‰ním roce se této
kulturní akce zúãastnilo 61 autorÛ, z toho
31 ãesk˘ch a 30 bûlorusk˘ch. V rámci tohoto
Mûsíce v Divadle Husa na provázku autoﬁi
pﬁedãítají ze sv˘ch nejúspû‰nûj‰ích prací
a následnû podepisují svoje knihy.
Z ãesk˘ch autorÛ vystoupil jiÏ 3. ãervence
ná‰ nejãtenûj‰í autor Michal Viewegh, populární nejen sv˘mi romány, ale i filmy. V pátek
dne 13. ãervence se pﬁedstavil znám˘ nestor
ãeské kultury Pavel Kohout, kter˘ na autorském ãtení po struãném Ïivotopisu ãetl ze
své prózy Konec velk˘ch prázdnin. Podle ní
byl natoãen stejnojmenn˘ televizní seriál
1996.
Spisovatel, básník, dramatik Pavel Kohout
uÏ desítky let vyvolává u na‰í kulturní veﬁejnosti rozporuplné pocity. Patﬁí k na‰im nejv˘raznûj‰ím postavám pováleãného období,
ke generaci spisovatelÛ, básníkÛ a kulturních
pracovníkÛ, jejichÏ svûtov˘ názor se utváﬁel

pod vlivem Mnichova, následující okupace
a osvobození Sovûtskou armádou.
Narodil se 20. 7. 1928 v Praze. Od útlého
dûtství pÛsobil v Dismanovû dûtském pûveckém souboru, coÏ bylo dÛleÏité pro jeho kulturní rozvoj. Absolvoval studia na
Filosofické fakultû KU v Praze. Souãasnû se
studiem divadelní vûdy pÛsobil v rozhlase,
1949 – 1950 na na‰em velvyslanectví
v Moskvû a dal‰í 2 roky jako ‰éfredaktor
Dikobrazu. V roce 1950 se oÏenil s hereãkou
Alenou Vránovou, hlavní pﬁedstavitelkou
filmu Py‰ná princezna. Jejich manÏelství
netrvalo dlouho.
Od roku 1956 je ãlenem Svazu spisovatelÛ,
na jehoÏ Sjezdu 1967 ãte SolÏenicynÛv dopis
o socialismu s lidskou tváﬁí a poÏaduje zru‰ení cenzury. V roce 1968 byl aktivním propagátorem PraÏského jara, patﬁil k organizátorÛm Charty 77. Pro tyto postoje nesmûl u nás
publikovat a byly zakázány jeho hry.
Kohoutova díla byla v‰ak vydávána a hrána
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v západních zemích, z ãehoÏ mu plynul zdroj
finanãních pﬁíjmÛ. V této dobû bylo ve svûtû
uvedeno 145 premiér a 3 409 pﬁedstavení
jeho her, zatímco doma byl na indexu.
1978 získal Rakouskou státní cenu za literaturu a bylo mu nabídnuto místo dramaturga ve vídeÀském Burgtheatru. V ﬁíjnu 1979
byl zbaven ãeského obãanství, a tak donucen
k emigraci. V následujícím roce obdrÏel
rakouské obãanství.
Se svou tﬁetí manÏelkou Jelenou
Ma‰ínovou Ïije ve Vídni a od listopadu 1989
stﬁídavû se téÏ zdrÏuje v Praze na Sázavû.
Pavel Kohout patﬁí k nejtalentovanûj‰ím
autorÛm souãasnosti. Napsal kolem 20 divadelních her a 10 románÛ. Svûtov˘ bestseller,
hra Taková láska byla hrána v mnoha zemích
rÛzn˘ch svûtadílÛ, u nás nepﬁetrÏitû 2 roky.
Kohout je ãasto povaÏován za na‰eho nejúspû‰nûj‰ího dramatika po Karlu âapkovi.
Pﬁí‰tím rokem v Mûsíci autorského ãtení
oslaví 80 let. PaedDr. Dagmar Rybníkáﬁová

Kulturní příloha

Urban centrum zve na náv‰tûvu zoo

VE ZKRATCE

Urban centrum na Staré radnici otvírá 2. srpna 2007 novou
v˘stavu vûnovanou historii, souãasnosti a budoucnosti brnûnské zoologické zahrady. V uplynul˘ch více neÏ padesáti letech
se Zoo Brno rozrostla ze skromn˘ch zaãátkÛ v roce 1953 do
souãasné podoby moderní zoologické zahrady ‰piãkové úrovnû. Mnohé z jejích expozic jsou ojedinûlé a právem je obdivují
odborníci i veﬁejnost. K tûm nejpﬁitaÏlivûj‰ím patﬁí Tygﬁí skály,
v˘bûh pro tygry sumaterské a levharty cejlonské.
Letos v kvûtnu se dostalo brnûnské zoo v˘znamného uznání
v podobû ceny Bíl˘ slon za komplexní pﬁestavbu expozice
vlkÛ.
V souãasnosti se brnûnská zoo pﬁipravuje na dal‰í v˘znamné investice, které v pﬁí‰tích nûkolika letech pﬁinesou mnoho
zmûn a nabídnou náv‰tûvníkÛm nové a ojedinûlé záÏitky.
Generel rozvoje zoo poãítá s v˘stavbou ãtyﬁ komplexních
expozic: Beringia pﬁedstaví soubor severské zvíﬁeny z oblasti
Beringovy úÏiny, Karibik nabídne zvíﬁenu karibské oblasti,
Wallaceia seznámí se zástupci fauny z oblasti Indonésie
a v Kalahari uvidí náv‰tûvníci velká africká zvíﬁata.
O v‰ech tûchto pﬁipravovan˘ch novinkách i o souãasn˘ch
expozicích brnûnské zoologické zahrady informuje v˘stava
Pojìte s námi do zoo, která v Urban centru potrvá tﬁi mûsíce.
Její souãástí bude i bohat˘ doprovodn˘ program, kter˘
budou tvoﬁit dûtská odpoledne a odborné pﬁedná‰ky.
DùTSKÁ ODPOLEDNE SE USKUTEâNÍ
v sobotu 8. záﬁí ve 13 hodin (Adopce zvíﬁat, vystoupí papou‰ek Eda, soutûÏ o nejvtipnûj‰í básniãku)
v sobotu 22. záﬁí ve 13 hodin (Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ,
pﬁedstavení zvíﬁátek ze stanice)
v sobotu 6. ﬁíjna ve 13 hodin (V˘ukové programy a kontaktní
zvíﬁata)
v sobotu 20. ﬁíjna ve 13 hodin (Pﬁedstavení kampanû na
záchranu ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ)
ODBORNÉ P¤EDNÁ·KY SE KONAJÍ
ve stﬁedu 19. záﬁí v 17 hodin (Strategie Zoo Brno – pﬁedná‰í
ﬁeditel zoo Martin Hovorka a dal‰í)
ve stﬁedu 10. ﬁíjna v 17 hodin (Generel rozvoje Zoo Brno –
pﬁedná‰í ﬁeditel zoo Martin Hovorka a dal‰í)
ve stﬁedu 7. listopadu v 17 hodin (OhroÏené druhy zvíﬁat –
pﬁedná‰í ﬁeditel zoo Martin Hovorka a dal‰í)
Urban centrum
Meãová 5, Stará radnice, 602 00 Brno, tel.: 542 210 297
e-mail: urbancentrum@brno.cz
www: http://www.urbancentrum.brno.cz/
úter˘ – pátek: 10–18 hodin
sobota: 13–16 hodin
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• Brno má opût svÛj country festival
Druh˘ roãník Útûchovského countryfestu probûhne v sobotu
8. záﬁí ve Sportovním areálu v Útûchovû. Zaãíná se ve 14 hodin
a vystoupí Pozdní sbûr (jiÏansk˘ rock), Pavel Vánû s Pavlem
Kopﬁivou (rockové balady), Sakrapes (bluegrass), Bokomara (folkrock), Ivan Mládek + Banjo band a Radegast (rock s cimbálem).
Country zábavu pak do 24.00 hod. obstará kapela Prakl.
Poﬁadatelé slibují z vût‰í ãásti zastﬁe‰ené hledi‰tû, coÏ znamená,
Ïe hrát se bude za kaÏdého poãasí. Vstupné v pﬁedprodeji vyjde
na 120 Kã, na místû na 140 Kã.
• V ﬁíjnu probûhnou dal‰í hudební ne‰pory
¤íjnové hudební ne‰pory se konají v nedûli 7. ﬁíjna 2007
v 19.30 hodin v âerveném kostele (chrám J. A. Komenského na
Komenského námûstí). Úãinkuje Graffovo kvarteto, na programu
jsou díla F. Schuberta a L. van Beethovena, biblické zamy‰lení
pﬁednese Mgr. Olga Tydlitátová. Dobrovolné vstupné bude vûnováno Arcidiecézní charitû v Praze. Poﬁádají a zvou sbory âeskobratrské církve evangelické Brno 1 a Brno-Husovice, projekt
podporuje také Jihomoravsk˘ kraj.
• Poprvé do ‰koly – poprvé do knihovny
I letos na zaãátku ‰kolního roku oslovuje Knihovna Jiﬁího
Mahena v Brnû v‰echny prvÀáãky a jejich rodiãe akcí s názvem
„Poprvé do ‰koly – poprvé do knihovny“. Tímto projektem chce
vytvoﬁit pevnou vazbu zaãínajících ãtenáﬁÛ ke knihám a ãtení. Od
4. záﬁí do 4. ﬁíjna 2007 budou mít Ïáci prvních tﬁíd moÏnost
registrovat se na v‰ech provozech KJM zdarma. Ve ãtvrtek 4. ﬁíjna
2007 probûhne slavnostní rytíﬁské pasování prvÀáãkÛ na ãtenáﬁe
knih. V mûstské ãásti Brno-stﬁed se bude konat od 13 do
18 hodin v ústﬁední knihovnû na KobliÏné 4 a v Mahenovû
památníku na Mahenovû ul. 8. Velk˘ zájem a podporu této akci
vûnuje i starosta mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michal Bortel. Do
konce roku je pﬁipraven dal‰í doprovodn˘ program podporující
dûtské ãtenáﬁství – autorská ãtení, v˘stava, malování na chodníku, v˘tvarné dílny apod. Aktuální program naleznete na
ww.kjm.cz.
• V˘stava Mendelovo Brno potrvá do konce záﬁí
K leto‰nímu 185. v˘roãí narození Johanna Gregora Mendela pﬁipravilo Mendelianum MZM v˘stavu Mendelovo Brno, která je
komentovan˘m obrazov˘m prÛvodcem po Mendelov˘ch stopách
v Brnû. V rámci v˘stavy je k dispozici také ti‰tûn˘ barevn˘ materiál, kter˘ zachycuje prezentovaná místa a umoÏÀuje vlastní realizaci v˘letu po brnûnsk˘ch místech se vztahem k pÛsobení J. G.
Mendela v letech 1843–1884. V˘stava ukazuje J. G. Mendela jako
v‰estrannû vzdûlanou osobnost, která pﬁiná‰í Brnu svûtovou proslulost, seznamuje s Mendelem - studentem, uãitelem, vûdcem,
kooperátorem na faﬁe i bankéﬁem. V˘stava Mendelovo Brno je
otevﬁena do 30. 9. 2007 v pracovní dny od 8 do 16 hod., a to
v budovû Kanceláﬁe veﬁejného ochránce práv.
• Nová Akropolis zve na ãtyﬁi akce
Kulturní asociace Nová Akropolis (tﬁ. Kpt. Jaro‰e 19) zve na
4 akce. Sobota, 15. záﬁí od 10 do 18 hodin: ZMIZELÁ
NÁBOÎENSTVÍ. Celodenní putování po stopách zmizel˘ch
náboÏenství prostﬁednictvím pﬁedná‰ek a doprovodné videoprojekce (Egypt, ¤ecko, Mezopotámie, Stﬁední Amerika). Místo
konání: Nová Akropolis, tﬁída Kpt. Jaro‰e 19, Brno. Vstupné: 390
Kã (studenti a dÛchodci 300 Kã). Pondûlí, 17. záﬁí v 18 hodin
a pondûlí, 24. záﬁí v 18 hodin: PREZENTACE KURSU
SROVNÁVACÍ FILOZOFIE V¯CHODU A ZÁPADU. Kurs zahrnuje 14 pﬁedná‰ek, které budou probíhat vÏdy v pondûlí od
18 hodin. Nûkterá z témat kursu: Tisíciletá Indie, Záhady Tibetu,
Egypt, ¤ecká tradice, Moudrost ¤íma, Neoplatonikové,
Hermetické vûdy. Místo konání: Nová Akropolis, tﬁída Kpt.
Jaro‰e 19, Brno. Cena kursu: 900 Kã (studenti a dÛchodci
800 Kã). Na prezentaci je vstup voln˘. Pﬁihlá‰ky: kaÏd˘ v‰ední
den od 18 do 21 hodin v místû konání nebo emailem:
nova@akropolis.cz. Úter˘, 25. záﬁí v 19 hodin: pﬁedná‰ka DON
QUIJOTE (vûãn˘ idealista, vûãn˘ rytíﬁ, nadãasové ideály a hledání
sebe sama, 460. v˘roãí narození Miguela de Cervantese, jeho
Ïivot a dílo). Místo konání: Nová Akropolis, tﬁída Kpt. Jaro‰e 19,
Brno. Vstupné: 60 Kã (studenti a dÛchodci 45 Kã).

Volný čas
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Volný čas

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

KVS „U Tří kohoutů“
ZÁ¤Í 2007
úter˘ 4. záﬁí v 19.30 hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
Poprázdninové setkání
zaãínajících i pokroãilej‰ích literátÛ.

ãtvrtek 6. záﬁí v 19.30 hod.
P¤ÍSTAV
Folk-trampová kapela.

pátek 7. záﬁí v 18.00 hod.
VernisáÏ v˘stavy fotografií
Jiﬁího Baláka

úter˘ 11. záﬁí v 19.30 hod.
RAINY DAY a hosté
Anglo-americk˘ folkrock
60.–70. let.

stﬁeda 12. záﬁí v 19.30 hod.
SÍLA
Kvadrofonní kapela.

úter˘ 18. záﬁí v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad Jiﬁího
âERNÉHO:
LED ZEPPELIN – metaloví vûrozvûsti.

stﬁeda 19. záﬁí v 19.30 hod.
HUDECKÁ ÚDERKA: Jiﬁí
PLOCEK & Jitka
·URANSKÁ
Zemit˘ folklór od Moravy
po Rumunsko.

ãtvrtek 20. záﬁí v 19.30 hod.
ZIMOUR
Country kapela.

ZÁ¤Í 2007
pondûlí 10. záﬁí,
10.15 a 14.15 hod.
S koníãkem pﬁes hory
a doly

úter˘ 25. záﬁí v 19.30 hod.
CARETA + POCITY
Folkov˘ veãer.

stﬁeda 26. záﬁí v 19.30 hod.
HUKL
Folková kapela.

úter˘ 11. záﬁí, 10.15 hod.
Rumcajs
pátek 14. záﬁí, 10.15 hod.
Pohádky krále Jeãmínka
sobota 15. záﬁí, 15.30 hod.
Pohádky krále Jeãmínka

ãtvrtek 27. záﬁí v 19.30 hod.
BUDOÁR STARÉ DÁMY
Undergrunge s alternativní
oblohou.

pondûlí 17. záﬁí,
8.30 a 10.15 hod.
Pohádky krále Jeãmínka
úter˘ 18. záﬁí,
8.30 a 10.15 hod.
Rumcajs

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

stﬁeda 19. záﬁí,
8.30 a 10.15 hod.
Malé Ïeny

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

ãtvrtek 20. záﬁí, 10.15 hod.
Mauglí
ãtvrtek 20. záﬁí, 19.00 hod.
Mauglí – abonentní
skupina A

KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
www.volny.cz/leitnerka
NABÍZÍME ZB¯VAJÍCÍ
MÍSTA NA:
4mûsíãní KURZY KALANETIKY (cviãení na zformování postavy).
KaÏdé pondûlí od 17.00 do
18.30 hod. (1. lekce
10. záﬁí 2007)
nebo od 19.00 do
20.30 hod. (1. lekce
10. záﬁí 2007)
Pﬁihlá‰ky osobnû: od
4. záﬁí do 18. záﬁí 2007
v Klubu Leitnerova, pondûlí–ãtvrtek od 17.00 do
19.00 hod.
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pátek 21. záﬁí, 10.15 hod.
Mauglí
sobota 22. záﬁí, 15.30 hod.
Mauglí
pondûlí 24. záﬁí, 10.15 hod.
Pohádky krále Jeãmínka
úter˘ 25. záﬁí,
8.30 a 10.15 hod.
Pohádky krále Jeãmínka
stﬁeda 26. záﬁí, 9.30 hod.
Mary‰a
ãtvrtek 27. záﬁí, 9.30 hod.
Mary‰a
ãtvrtek 27. záﬁí, 19.00 hod.
Mary‰a
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

V˘zva úãastníkÛ 2. svûtové války

STRUâNù

My, pﬁímí úãastníci 2. svûtové války, povaÏujeme za potﬁebné, aby
také v Brnû byl odhalen pomník na‰emu vrchnímu veliteli, prezidentu Edvardu Bene‰ovi. Chceme mladé generaci pﬁipomínat boj
proti nacismu a projevit úctu i hrdost ke v‰em, kteﬁí se o obnovu
svobodné vlasti zaslouÏili. O postavení tohoto pomníku Magistrát
mûsta Brna poÏádala písemnû dvû na‰e sdruÏení: âs.
obec legionáﬁská s podpisem generála Josefa Hercze
a SdruÏení âs. zahraniãních
letcÛ 1939–1945 s podpisem
generála Stanislava Hluãky.
ProtoÏe ná‰ poÏadavek
nebyl zaãlenûn do projektu
„Sochy pro Brno“, rozhodli
jsme se poﬁídit sochu za
peníze veﬁejné sbírky.
Chceme odhalit kopii sochy,
která jiÏ stojí pﬁed âernínsk˘m palácem v Praze. Je
dílem sochaﬁe prof. Karla
Dvoﬁáka, Ïáka J. V.
Myslbeka a J. ·tursy, jehoÏ
díla patﬁí k národnímu kulturnímu dûdictví. Sochaﬁ
vytvoﬁil realistické dílo v roce 1947. ZpodobÀuje pﬁem˘‰lejícího
státníka s listinou v ruce v˘stiÏnû a umûlecky pÛsobivû.
Souãasné vedení mûsta naplÀuje pﬁíslib souãinnosti pﬁi v˘bûru
trvalého a dÛstojného místa pro postavení pomníku a navrhlo
5 veﬁejn˘ch prostorÛ. Jednání o umístûní probíhá. Pro pﬁípravné
a organizaãní práce jsme zaloÏili „V˘bor pro postavení pomníku
prezidentu Bene‰ovi“, kter˘ se skládá z delegovan˘ch zástupcÛ
16ti obãansk˘ch sdruÏení a spolkÛ a zastupuje tak brnûnskou
veﬁejnost. âs. obec legionáﬁská zaloÏila úãet, na kter˘ mÛÏe veﬁejnost vkládat finanãní podporu. Uãinilo tak jiÏ pﬁes 300 spoluobãanÛ, z nichÏ je 37 pﬁím˘ch úãastníkÛ domácího a zahraniãního
odboje, z toho pût generálÛ.
Úãet má ãíslo: 35–868 0640 277/0100
PovaÏujeme postavení pomníku za vûc ‰iroké veﬁejnosti
a národní hrdosti. Vyz˘váme Vás, abyste se pﬁipojili k na‰im
obãanÛm a sv˘m finanãním darem, zaslan˘m na tento úãet, pﬁispûli k vybudování pomníku v mûstû Brnû. Dûkujeme Vám za
Va‰i podporu.
Plk. Emil Boãek,
b˘val˘ pilot 310 stíhací perutû RAF,
pﬁedseda V˘boru pro postavení pomníku prezidentu Bene‰ovi

AÈ se dítû doma nenudí…
Chcete, aby vá‰ mal˘ potomek trávil ãas smysluplnû? Chcete, aby
jeho mimo‰kolní ãinnost byla pestrá a zajímavá, aby ho to prostû
bavilo? Chcete, aby dítû jezdilo na tábory, ale také se na-uãilo
lyÏovat, chodilo do pﬁírody a jezdilo na kole? Kluci i holky by si
po ‰kole mûli kopnout do balónu ãi odpálit basebalov˘ míãek,
a kdyÏ je ‰karedû, mÛÏou tﬁeba v˘tvarnû tvoﬁit, hrát deskové hry
a pﬁipravovat se na pobyt v pﬁírodû. Nabízíme Vám a va‰im dûtem
právû takovéto pestré vyuÏití volného ãasu, nevychováváme
z dítûte ‰piãkového cyklistu, lyÏaﬁe ani hráãe baseballu, ani umûlce ãi vûdce, ale chceme, aby proÏilo dobrodruÏné dûtství, nauãilo
se samostatnosti, ale i ohleduplnosti a t˘mové práci, aby sportovalo, hrálo si, tvoﬁilo, zpívalo, ale i zkoumalo a bádalo. A kdo
jsme? Tradiãní brnûnská dûtská organizace s 35letou tradicí, jmenujeme se Zemûpisná spoleãnost Morava a najdete nás na
Pekárenské 4a (zastávka Grohova), nabíráme dûti od 6 do 10 let
a mÛÏete nás kontaktovat na zsmorava@post.cz, nebo si zavolejte
na 608 827 169 (Adam Dob‰ík). Více o na‰í ãinnosti se dozvíte
z webov˘ch stránek www.zsmorava.cz.

• „Konûvka“ slaví padesátiny
Gymnázium, Brno, VídeÀská 47, známé z dﬁívûj‰í doby také
jako „Konûvka“ si pﬁipomíná 50. v˘roãí svého zaloÏení. 1. záﬁí
1957 byla slavnostnû otevﬁena novû vybudovaná stﬁední ‰kola
na tehdej‰í ulici Konûvovû, dnes VídeÀské 47, která nepﬁímo
navazuje na tradici tzv. starobrnûnského gymnázia. Bûhem let
se gymnázium stalo jednou z pﬁedních institucí svého druhu
nejen v Brnû, ale i v celorepublikovém srovnání. Jedineãná je
mimo jiné jeho orientace na v˘uku programování ve vybran˘ch
tﬁídách, kterou ‰kola organizuje jiÏ od roku 1962. Za uplynulá
léta opustilo gymnázium na 7 500 absolventÛ a vyuãovalo zde
více neÏ 350 profesorÛ. Vedení ‰koly zve v‰echny absolventy,
nûkdej‰í profesory a provozní zamûstnance k úãasti na oslavách
50. v˘roãí zaloÏení ‰koly, které vyvrcholí v sobotu 17. listopadu
2007 dnem otevﬁen˘ch dveﬁí v budovû ‰koly, slavnostním programem v Konventu Milosrdn˘ch bratﬁí a setkáním absolventÛ
v sále Dominik a v klubu Livingstone. Více informací najdou
v‰ichni zájemci od záﬁí na stránkách Klubu vídeÀákÛ a konûvákÛ – www.kwak.cz a ‰koly www.gvid.cz, kde je téÏ moÏno se
zaregistrovat v pﬁípadû zájmu o úãast. Dal‰í informace: Jindﬁich
Svoboda, Gymnázium, Brno, VídeÀská 47, e-mail:
svoboda@gvid.cz, tel: 604 542 859.
• Zápis do krouÏkÛ, klubÛ a kursÛ
DÛm dûtí a mládeÏe Junior, sídlící na Dornychu 2, upozorÀuje,
Ïe zápis do krouÏkÛ, klubÛ a kursÛ probûhne ve dnech
12.–14. záﬁí, vÏdy od 8.30 do 18.00 hod. Více informací na
www. Junior.cz
• Klub házené hledá nové ãleny
Klub národní házené Moravské Slávie Brno, jehoÏ ãinnost sahá
aÏ do roku 1919, vás zve na krásné, nové, moderní hﬁi‰tû na Z·
Horní 16, Brno. Zde hrajeme národní házenou. Je to ojedinûl˘
sport, kter˘ zaujme jak mladé, tak i star‰í zájemce. Pﬁijìte se
podívat, jak trénujeme – to nic nestojí! Voláme kluky i dûvãata,
narozené v roce 1996, ale i mlad‰í. Hledáme i star‰í, jako dorostence a dorostenky! Trénujeme kaÏdou stﬁedu a pátek od 16.00
do 20.00 hodin. V nedûli hrajeme zápasy. âím nás bude víc, tím
budeme mít i lep‰í v˘sledky. JiÏ v 16.00 hodin vás osloví na‰i
trenéﬁi. Budeme hrát dal‰í roãník oblastního pﬁeboru
(2007–2008). Máme zku‰ené trenéry a vedoucí, i bezvadné
zázemí. Nabízíme i jiné aktivity – jako soustﬁedûní, plavání
a dal‰í.
• Pﬁírodovûdecká stezka pro zdraví
Junior – DDM, Dornych 2, Brno spoleãnû s dal‰ími partnery
zve v‰echny zájemce na sobotu 29. 9. 2007 od 9.00 do
16.00 hodin do Arboreta MZLU, Zemûdûlská 1, Brno na soutûÏní nauãnou stezku a tvoﬁiv˘ program pro dûti i dospûlé
v rámci Brnûnsk˘ch dnÛ pro zdraví. Vstup je voln˘. BliÏ‰í informace podá Pﬁírodovûdná stanice Kamenaãky, poboãka
JUNIORu – DDM, tel.: 539 085 763, gsm.:+420 776 049 454,
e-mail: kamenacky@junior.cz.
• Pro ‰ikovné ruãiãky, hbité noÏiãky a chytré hlaviãky
·ikuliáda – veselé odpoledne v parku Koli‰tû pod Janáãkov˘m
divadlem probûhne v nedûli 30. 9. 2007 v ãase 13.00–16.00 hod.
Pﬁipravena bude stezka plná úkolÛ pro ‰ikovné ruãiãky, hbité
noÏiãky a chytré hlaviãky od 1–12 let, Policie âR pﬁedstaví svou
zabezpeãovací techniku – auto s radarem, motocykl, hlídku na
koních. Odmûny ãekají na v‰echny soutûÏící. ·ikuliádu poﬁádá
mateﬁské centrum Kuﬁátka.
• Cviãení pro dûti
Sokol Brno I – oddíl sportovní gymnastiky poﬁádá cviãení pro
dûti ve vûku 4–8 let, a to 2x t˘dnû v tûlocviãnû sportovní gymnastiky, TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22. Cviãení je zamûﬁeno na rozvoj v‰ech pohybov˘ch schopností, zejména pak obratnosti, rychlosti a síly. Kursy probíhají od pondûlí do ãtvrtka od
17 do 18 hod., nebo od 18 do 19 hod. Zájemci se mohou zapisovat na recepci pﬁed tûlocviãnou od 15 do 19 hod.
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