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Historická tramvaj opût jezdí pﬁes stﬁed ‰tatlu
Námûstí Svobody má zpût dal‰í dominantu – rekonstruovanou ‰alinu. Pûknû dﬁevûnou, jasnû popsanou a plouÏící se jako za star˘ch dobr˘ch Kocourkov˘ch ãasÛ se stínem Rudyho Kovandy. KdyÏ ãlovûk nastoupí, pak k nûmu nûco promluví hlasem pﬁím˘m a jadrn˘m, o tom, co bylo potom, kdyÏ kola dûjin se jen tak línû otáãela. Kdy
prágl nemûl ‰anci, v‰e ﬁídila brnûnská plotna pevnou rukou. Tak si to pﬁipomeÀte –
pamûtníci a sdûlte v‰em kolem, které to blaho nepotkalo, stát tváﬁí v tváﬁ velikánÛm
Brna jiÏ od Adama, pﬁes kabrÀáka herce Brna Högra, aÏ po lamÏeleza velikána
Kocourka pána. Pomnûte, kdyÏ budete projíÏdût ‰tatlem a uhánût kamsi do supermarketÛ, Ïe brnûnská plotna se jen tak nevzdá.
AM

Jubilant Mgr. Jan Malásek na‰el elixír Ïivota

Pro nûkoho nedostiÏná hranice a pro
nûkoho pﬁekonaná meta. Mgr. Jan
Malásek a jeho 100 let zavr‰en˘ch vítûznou partií se starostou Mâ Brno-stﬁed
Mgr. Michalem Bortelem, kter˘ dovr‰il
pﬁed nûkolika dny 26 let. Oslava narozenin, pﬁítomnost rodiny, hostÛ a pﬁekvapivé spojení s ‰achov˘m turnajem. Pan
Malásek v‰em dokázal, Ïe on na‰el elixír
Ïivota. Spojil v‰echno, co by mu mohlo
závidût mnoho muÏÛ. Hudební talent –
hraje na saxofon, klarinet, klavír i dal‰í
nástroje. To jistû pﬁitáhlo nemálo Ïen.
Pozorovatel uvidí sportovní postavu –
byl zakládajícím ãlenem kuleãníkového
klubu v Brnû. „To snad není sport,“

zapochybujeme. Pan Mgr. Malásek nás
vyvedl v‰echny z omylu. „Pﬁi kuleãníku
hráã nachodí více neÏ 3 kilometry a rozh˘be 100 rÛzn˘ch svalÛ.“ Tûlocvik jak se
patﬁí. My‰lení, nápady, strategie, co dnes
h˘be dobou i na‰imi penûÏenkami.
Záliba v ‰achu. ·achovnice byla na kaÏdém stole.
Motto:
„Provûtrejte mozkové závity, rozh˘bejte 100 svalÛ, nauãte se a zahrajte na
nástroj, kter˘ máte po ruce (hledejte),
a budete kráãet ve ‰lépûjích plodného,
bouﬁlivého a naplnûného Ïivota. Zkuste
si to rozdat s panem Mgr. Maláskem.“
TEXT A FOTO AM

VáÏení spoluobãané,
v prÛbûhu mûsíce kvûtna probûhlo
v na‰í mûstské ãásti mnoho v˘znamn˘ch kulturních a spoleãensk˘ch
akcí. Jsme srdce mûsta, kter˘m tepe
Ïivot. Proto jsem rád, Ïe se jiÏ tradiãnû u nás konala Muzejní noc, poãátek ohÀostrojÛ a letos poprvé na
Zelném trhu i Noc kejklíﬁÛ. Jistû jste
zaznamenali i bûÏecké závody, jejichÏ
start a cíl byl na námûstí Svobody.
Bezesporu nejvût‰í akcí, která
v˘znamnû ovlivnila ná‰ bûÏn˘ Ïivot,
bylo setkání stﬁedoevropsk˘ch prezidentÛ, jeÏ probûhlo ve dnech 24. aÏ
26. kvûtna. Vût‰ina z nás musela pﬁejít nûjaké to omezení plynoucí ze zv˘‰en˘ch bezpeãnostních opatﬁení, která
provází takto v˘znamné mezinárodní
akce. Prezentace mûsta Brna není
zadarmo, a tak urãitû stálo za to tro‰ku se uskromnit. Proto mi dovolte,
váÏení spoluobãané, Vám v‰em podûkovat za Va‰i trpûlivost a pochopení
s mimoﬁádnou akcí, která zasáhla
pﬁedev‰ím centrum mûsta. Myslím si,
Ïe to ve finále stálo za to!
Na závûr bych Vám rád popﬁál sluneãné léto, dûtem co nejlep‰í vysvûdãení a nám v‰em pﬁíjemné chvíle
odpoãinku po tak nároãné akci.
Vá‰ starosta
Michal Bortel

Z OBSAHU

PrestiÏní mezinárodní setkání stﬁedoevropsk˘ch prezidentÛ hostilo mûsto Brno
a pﬁedev‰ím jeho centrální ãást. Z akce
pﬁiná‰íme fotoreportáÏ. Více na stranû 5

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
MùSTSKÉ âÁSTI BRNO-ST¤ED
Zveme obãany na 5. zasedání
Zastupitelstva mûstské ãásti Brno-stﬁed,
které se uskuteãní ve stﬁedu 20. ãervna 2007
ve Spoleãenském centru radnice
mûstské ãásti Brno-stﬁed,
Dominikánská 2, Brno.
Zaãátek zasedání bude upﬁesnûn
prostﬁednictvím internetov˘ch
stránek radnice www.stred.brno.cz
a úﬁední desky (Masarykova 25/27).

Na na‰e otázky odpovídal rusk˘ generální konzul Victor Ivanoviã Sibilev.
Více na stranû 7

Informace úřadu, rady a zastupitelstva
RMâ BS schválila koncepãní dokument „Kulturní a vzdûlávací stﬁedisko „U Tﬁí kohoutÛ“, pﬁíspûvkové organizace mûstské ãásti Brno-stﬁed
a jmenovala ing. Karla ·irÛãka ﬁeditelem p. o.
RMâ BS se zab˘vala ‰kolskou tematikou koncepce vyuÏití voln˘ch
kapacit ‰kolsk˘ch objektÛ Mâ Brno-stﬁed, pﬁidûlením veﬁejné zakázky
na akci „Rekonstrukce M· Brno, Nádvorní 3“ a „Rekonstrukce Z· a M·
Brno, Kotláﬁská 4“.
RMâ BS projednávala problematiku pÛdní vestavby Drobného 7,
bytov˘ch jednotek Podnásepní 2, Koniklecová 5, Francouzská 42,
Václavská 13, Pekaﬁská 19, Zahradnická 3, Körnerova 4, âápkova 19,
Lidická 69, Francouzská 60, VídeÀská 14.
RMâ BS vzala na vûdomí dle v˘mûru MF âR ã. 01/2007 v˘‰ku nájemného z pozemkÛ neslouÏících k podnikání, projednala záleÏitosti t˘kající
se dispozic s majetkem v pﬁípadech domu Obilní trh 2, Radnická 3,
Hrnãíﬁská 17, Bratislavská 18 a zﬁízení vûcného bﬁemene k ãásti pozemku na vedení podzemního instalaãního koridoru pro Moravskou zemskou knihovnu v Brnû a dispozici ,,v k. ú. na Starém Brnû. Dále jednala
o pÛdních vestavbách v domû Nové sady 589/22a a Hluboká 15 a zpûtvzetí v˘povûdí u bytu na Ml˘nské 50.
RMâ BS jednala o pﬁedloÏen˘ch Ïádostech na finanãní transfery
A Kluby âR, o. p. s, Oblastní spolek ââK Brno-mûsto, YMCA Brno,
Mgr. Vladimír Koudelka, následnû o pravidlech prodeje domÛ, bytÛ
a nebytov˘ch prostor, vytápûní a dodávce teplé uÏitkové vody Rybáﬁská
30 a dal‰ích ‰kolsk˘ch a kulturních záleÏitostech.

19. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 25. 4. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení, která byla prezentována)
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále RMâ BS) probrala, rozhodla a uloÏila kompetentním pracovníkÛm odeslat, provûﬁit, zkontrolovat a odpovûdût na interpelace ze 4. zasedání ZMâ BS celkem v 29. pﬁípadech.
RMâ BS projednala ﬁe‰ení vûcí kolem pÛdních vestaveb
Starobrnûnská 7, Lidická 15, Orlí 22/24, Kounicova 63, Nerudova 14,
KobliÏná 11, Koneãného nám. 4.
RMâ BS povûﬁila bytov˘ odbor vyﬁizováním stíÏností na jednostranné
zv˘‰ení nájemného, stejnû tak i Ïádosti o slevu z nájemného.
RMâ BS projednala pronájmy dislokací, zmûny smluvních podmínek,
zpûtvzetí v˘povûdí u nebytov˘ch prostor v nemovitostech Stará 2,
Novobranská 10, Lidická 17, Bayerova 25, Botanická 68, Kﬁenová 45,
Lidická 69, Úvoz 59, KﬁíÏová 24, Orlí 8/10, Zahradníkova 9,
Starobrnûnská 15.
Bytov˘ odbor pﬁedloÏil RMâ BS ke schválení obecná znûní pouÏívan˘ch nájemních smluv a RMâ BS je schválila, stejnû tak i návrh na pronájem bytu Ïadateli ze sociálního poﬁadníku ÏadatelÛ o byt.
RMâ BS vzala na vûdomí pﬁeru‰ení a omezení provozu mateﬁsk˘ch
‰kol Bayerova 5, Bílého 24, Biskupská 7, Horní 17, Jánská 22, Kﬁenová
76a, Kotláﬁská 4, Kﬁídlovická 30b, Ml˘nská 27, Nádvorní 3, nám. 28.
ﬁíjna 21, Pellicova 4, Skoﬁepka 5, Soukenická 8, Stará 13/15, Tuãkova
36, Údolní 9a, Údolní 68, Úvoz 57, VídeÀská 39a a Vinaﬁská 4 a dal‰í
‰kolskou tematiku.
RMâ BS schválila odpovûì pro nám. primátora ing. Pospí‰ila ve vûci
reakce na jeho dopis ve vûci ãestného prohlá‰ení Mâ Brno-stﬁed k souãasnému vyuÏití b˘valého vojenského areálu Lerchova/nám.Míru

21. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 23. 5. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení, která byla mediálnû prezentována)
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále RMâ BS) probrala, rozhodla a uloÏila kompetentním pracovníkÛm odeslat, provûﬁit, zkontrolovat a odpovûdût na interpelace ze 4. zasedání ZMâ BS celkem v 5 pﬁípadech, které
byly rozjednány z minulé rady.
RMâ BS jednala o konání Slavností vína na námûstí Svobody a rozhodnutí prozatím odloÏila, dále projednávala kontrolu FÚ na Mâ BS,
petici – Orlí 10, odstoupení od smlouvy – Bestex, spol. s r. o., podnût dr.
Kuãery, o pÛdních vestavbách v domû Drobného 7, Kounicova 63,
Nerudova 14, Radnická 3 a VídeÀská 14.
RMâ BS se zab˘vala pronájmy dislokací, zmûnami smluvních podmínek, zpûtvzetí v˘povûdí u nebytov˘ch prostor v nemovitostech v 16 pﬁípadech, pronájmem bytÛ spojen˘m s opravou na vlastní náklady v 7 pﬁípadech a dal‰í bytovou problematikou vãetnû pÛdních vestaveb.
RMâ BS souhlasila se znûním licenãní smlouvy o veﬁejném provozování hudebních dûl ã. VP-269189 s Ochrann˘m svazem autorsk˘m a jednala o Ïádostech na finanãní transfery, sbûr pouÏitého textilu – firmou
E+B textil, s. r. o. a v oblasti ‰kolství.
RMâ BS se zab˘vala rozpoãtov˘m opatﬁením ã. 5 a ã. 6 na rok 2007,
poji‰Èovací problematikou, mobiliáﬁem a sadov˘mi úpravami v rámci
stavby Kounicova 1–27.
(red)

20. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 9. 5. 2007 od 13.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení, která byla mediálnû prezentována)
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále RMâ BS) probrala, rozhodla a uloÏila kompetentním pracovníkÛm odeslat, provûﬁit, zkontrolovat a odpovûdût na interpelace ze 4. zasedání ZMâ BS celkem v 29. pﬁípadech,
které byly rozjednány z minulé rady.
RMâ BS rozhodla o opravách v bytov˘ch domech Beethovenova 3,
Nové sady 8a, Veveﬁí 67, Kﬁídlovická 47a, Úvoz 118.
RMâ BS odvolala ing. Davida BartÛ‰ka z Komise majetkové a jmenovala pana Pavla Haladu.
RMâ BS uloÏila ve vûci petice za realizaci stavby Lékaﬁského centra
Brno, Orlí stavebnímu úﬁadu provûﬁit situaci a pﬁedloÏit Radû stanovisko. Taky se zab˘vala obecn˘m zámûrem pronájmu, jehoÏ znûní odsouhlasila.
RMâ BS se zab˘vala zmûnami smluvních podmínek u nebytov˘ch prostor v nemovitostech
Milady Horákové 42, KobliÏná 18 (spoluvlastnick˘ dÛm).

Nabídka stravovacích sluÏeb ‰kolní jídelny Úvoz
·kolní jídelna Brno, Úvoz 55, nabízí zaji‰tûní stravovacích
sluÏeb nejen ‰kolám a ‰kolsk˘m zaﬁízením, ale rovnûÏ cizím
strávníkÛm i jin˘m subjektÛm.
Informace o nabízen˘ch sluÏbách
– jsme ‰kolní jídelna sídlící ve stﬁedu Brna, takÏe pro nás
není problémem zajistit stravování dûtí, ÏákÛ, cizích strávníkÛ
a závodní stravování zamûstnancÛ v kterékoliv mûstské ãásti
– v˘bûr ze dvou druhÛ tepl˘ch jídel
– v˘bûr ze dvou druhÛ nápojÛ
– souãástí kaÏdého obûda je buì salát, zeleninová obloha,
ovoce, nebo dezert
– cenu obûda pro Ïáky a studenty tvoﬁí pouze finanãní
náklady na potraviny
– pro leto‰ní rok:
I. stupeÀ – 19 Kã
II. stupeÀ – 21 Kã
III. stupeÀ – 22,50 Kã
(V pﬁípadû zaji‰tûní obûdÛ pro studenty stﬁedních ‰kol provozní náklady na pﬁípravu stravy hradí pﬁíslu‰ná ‰kola. Pﬁi
docházce do jídelny 8 Kã, pﬁi dovozu 6 Kã za obûd.)

– cena obûda pro dospûlé strávníky je sloÏena ze dvou poloÏek: náklady na potraviny + ostatní náklady
(poloÏka ostatní náklady zahrnuje náklady na mzdy pracovníkÛ a náklady na provoz ‰kolní jídelny)
pro leto‰ní rok:
cena 1 obûda pﬁi konzumaci ve ‰kolní jídelnû:
21 + 16,– = 37 Kã
cena 1 obûda pﬁi dovozu stravy do Va‰eho zaﬁízení:
21 + 12 = 35 Kã
– v rámci nabízen˘ch sluÏeb jsme schopni a ochotni zajistit i
dopravu stravy firmou Autodoprava Zdenûk Pavézka – cena
se odvíjí od poãtu obûdÛ a vzdálenosti
pro ilustraci uvádíme: pﬁedbûÏná smluvní cena pro stﬁed
Brna ãiní pﬁi odbûru 100 obûdÛ za jeden den 180 Kã (tj. za 20
stravovacích dnÛ v mûsíci 3 600 Kã)
Kontakt:
·kolní jídelna Úvoz 55
602 00 Brno, tel./fax 541 213 610
e–mail: jidelna@sjuvoz.cz
web: www.sjuvoz.cz
pﬁíspûvková organizace,
IâO: 621 575 66, ã. ú. : 14432–621/0100
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Dne 12. 5. 2007 probûhl na Moravském námûstí SKATE FEST 2007
Velmi v˘razná hudba a velk˘ hlouãek pﬁihlíÏejících pﬁitahoval pozornost kolemjdoucích na Moravském námûstí. Tam si dali sraz skateﬁi
z celé republiky vãetnû blízkého zahraniãí. Protentokrát opustili oblíben˘ bohunick˘ skatepark a se sv˘mi prkny vyrazili do centra. Bylo
se na co dívat, protoÏe pﬁedvádûli série trikÛ na umûle vytvoﬁen˘ch
pﬁekáÏkách aÏ nûkdy stydla krev.

Brnûnská muzejní noc má za sebou tﬁetí roãník

Bûhem tﬁetí spoleãné Brnûnské muzejní noci, kterou v sobotu
19. kvûtna poﬁádalo 13 kulturních institucí, bylo zdarma zpﬁístupnûno 24
objektÛ. Otevírací doba se v rÛzn˘ch muzeích a galeriích li‰ila, oficiálnû
probíhala leto‰ní Brnûnská muzejní noc od 18.00 do 0.30 hodin.
NÁV·TùVNOST BRNùNSKÉ MUZEJNÍ NOCI 2007:
Moravská galerie v Brnû: 24 350 vstupÛ (11 000 MístodrÏitelsk˘ palác,
7 650 UmûleckoprÛmyslové muzeum, 5 700 PraÏákÛv palác)
Muzeum mûsta Brna: 14 000 vstupÛ
Technické muzeum v Brnû: 9 960 vstupÛ
Moravské zemské muzeum: 23 970 vstupÛ (Dietrichsteinsk˘ palác,
Biskupsk˘ dvÛr, Palác ‰lechtiãen)
DÛm umûní mûsta Brna: 10 150 vstupÛ (DÛm pánÛ z Kun‰tátu 4 720,
DÛm umûní 5 430)
Muzeum romské kultury: 1 830 vstupÛ
Mendelovo muzeum – Muzeum genetiky: 1 850 vstupÛ
Muzeum Brnûnska (Pﬁedklá‰teﬁí, Rajhrad, Prace): 3 970 vstupÛ
Knihovna Jiﬁího Mahena v Brnû: 2 500 vstupÛ
Muzeum sakrálního umûní: 8 890 vstupÛ (Muzeum sakrálního umûní,
katedrála sv. Petra a Pavla, kostel sv. Tomá‰e)
Národní památkov˘ ústav – ú. o. p. Brno (Galerie Sklepení): 7 250
vstupÛ
Galerie HaDivadla: 930 vstupÛ
Brnûnské kulturní centrum (vûÏ Staré radnice): 4 000 vstupÛ
Celkov˘ poãet vstupÛ do kulturních institucí bûhem Brnûnské muzejní
noci je 113 650. (Pﬁedpokládá se, Ïe souãet vstupÛ neodpovídá celkovému poãtu úãastníkÛ Brnûnské muzejní noci, neboÈ vstoupil-li náv‰tûvník
bûhem noci do více v˘stavních budov, byl zapoãítán vícekrát.) Bûhem
noci nebyly zaznamenány Ïádné závaÏné ‰kody na majetku ani zdraví
úãastníkÛ.
FOTO MORAVSKÁ GALERIE V BRNù

Bûhy 2007 „Brnûnsk˘ 1/2maratón“ na námûstí Svobody 5. 5. 2007
odstartoval v˘stﬁelem z dûla primátor mûsta Brna Roman Onderka spolu
s ministrem zdravotnictví MUDr. Tomá‰em Julínkem a na traÈ se vydaly
desítky závodníkÛ jak profesionálÛ, tak amatérÛ. Tím se na cel˘ den
námûstí zmûnilo v jedno sportovi‰tû. Nûkteﬁí pﬁekonávali sami sebe a jiní
se tetelili chladem, protoÏe právû v ten den se v˘raznû ochladilo. Jeden z
doplÀkov˘ch závodÛ odstartoval starosta mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr.
Michal Bortel.

Zaplálo nebe nad Petrovem pﬁesnû v 22.30 hod. 18. 5. 2007
SoutûÏ o nejpÛsobivûj‰í ohÀostrojovou show odstartovala barevn˘mi
blesky nad Petrovem. 150 000 divákÛ na závûr „Noci kejklíﬁÛ“ mohlo
sledovat nádhernou zmûÈ barevn˘ch fontán a bleskÛ obepínající ‰tíhlé
vûÏe Petrova. Obû akce pﬁilákaly neb˘valé mnoÏství divákÛ a bylo se na
co dívat. Ulicemi centra mûsta korzovalo mnoho lidí a Dopravní podnik
mûsta Brna si jistû pﬁi‰el také na své. Je vidût, Ïe spojení umûní a pyrotechniky není k zahození.

Dne 2. a 3. 5. 2007 se Moravsk˘m námûstím neslo úpûní a náﬁek zranûn˘ch a zoufal˘ch lidí, kteﬁí se na ãas stali figuranty mezinárodního
závodu druÏstev stﬁedních zdravotnick˘ch ‰kol z na‰í republiky,
Nûmecka a Slovenska. Mladí lidé soutûÏili v poskytování první pomoci.
Vûrnost a pÛsobivost, s jak˘mi pﬁedvádûli nûkteﬁí svá poranûní, hraniãily
aÏ s realitou. Jak jsme se se starostou Mâ Brno-stﬁed Mgr. Michalem
Bortelem od organizátorÛ dozvûdûli, v zázemí fungovali poradci i celá
maskérna, která tak dokonale pﬁipravovala zranûné, Ïe se aÏ ãlovûku pﬁi
pohledu na nûkteré postiÏené obracel Ïaludek a pozorn˘ chodec nacházel v trávû uﬁezané prsty a dal‰í velmi vûrné rekvizity.
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Dne 30. 4. 2007 se Sadem národního odboje (více známo jako
·elepka) rozeznûly tóny k uctûní památky padl˘ch pﬁi osvobozování
mûsta Brna za II. svûtové války a v místû Památníku národního odboje, kter˘ byl postaven na místû sbûrného tábora, z kterého nûkteﬁí
obãané byli deportováni dál za smrtí po válãící Evropû. Pod názvem
„Nebe plné hvûzd“ se pﬁítomní mohli nejdﬁíve seznámit s osudy,
které hrÛzné události s deportací provázely, krátk˘m pﬁipomenutím
místostarostky MUDr. Hrubé (Mâ Brno-stﬁed), jejíÏ rodinu tyto události zasáhly, a potom se mohli poklonit památce padl˘ch spolu se
zástupci mûsta Brna i pﬁíhraniãních Mâ, jejichÏ zástupci spolu s primátorem poloÏili kvûtiny k Památníku národního odboje. Po pietû
následoval koncert opravdu pln˘ hvûzd, pﬁi kterém zaznûly písnû pﬁipomínající pohnutou dobu, ale i dne‰ní plné energie.

Historické koãárky ve VaÀkovce
Unikátní v˘stava historick˘ch koãárkÛ byla k vidûní ve dnech 4. aÏ 20.
kvûtna v brnûnské Galerii VaÀkovka. Kromû koãárkÛ bylo vystaveno
i mnoÏství dobov˘ch fotografií.
FOTO GALERIE VA≈KOVKA

Do Urban centra za brnûnskou historií

Archeologii v Brnû je vûnována nová v˘stava, která je otevﬁena
v Urban centru na Staré radnici od ãtvrtka 12. dubna 2007. Expozice
pﬁipravená ve spolupráci se spoleãností Archaia a s Metodick˘m
centrem konzervace z Technického muzea v Brnû seznamuje náv‰tûvníky s archeologick˘mi v˘zkumy provádûn˘mi v uplynul˘ch letech
v centru Brna.
V˘zkumy jsou vÏdy nezbytnou podmínkou kaÏdé vût‰í stavby.
Proto se napﬁíklad dÛkladnû zkoumalo námûstí Svobody dﬁíve, neÏ je
loni pokryla nová dlaÏba. Archeologick˘ prÛzkum se provádûl rovnûÏ
v okolí kostela svatého Jakuba a na ulicích Starobrnûnská, Meãová
a Dominikánská. KaÏd˘ z v˘zkumÛ pﬁinesl nové poznatky o stﬁedovûkém mûstû i o dﬁívûj‰í podobû jeho ulic a námûstí. Náv‰tûvníci
v˘stavy se dovûdí mnoho zajímavého napﬁíklad o historii kostela svatého Mikulá‰e, kter˘ stával nûkolik staletí uprostﬁed námûstí
Svobody. Seznámí se rovnûÏ s pohnutou historií rozsáhlého pohﬁebi‰tû, které bylo pﬁed nûkolika lety objeveno u kostela svatého
Jakuba. Tamní podzemní kostnice s pozÛstatky tisícÛ pohﬁben˘ch by
mûla b˘t po rekonstrukci zpﬁístupnûna veﬁejnosti.
Metodické centrum konzervace z Technického muzea v Brnû
dodalo na v˘stavu nûkolik pﬁedmûtÛ nalezen˘ch pﬁi archeologick˘ch
p r Û z k u m e c h .
Nejzajímavûj‰ím z nich
bude jistû ‰panûlsk˘ kord
ze 17. století, nález
z hrobu u kostela svatého
Jakuba. Mohl patﬁit muÏi,
kter˘ padl pﬁi obléhání
Brna ·védy v roce 1645.
Zájemci o historii mohou
v Urban centru nav‰tívit
i dvû pﬁedná‰ky, na nichÏ
odborníci ze spoleãnosti
Archaia
promluví
o v˘zkumech brnûnsk˘ch
ulic a námûstí i o Ïivotû
obyvatel mûsta v minul˘ch staletích. Pﬁedná‰ky
se uskuteãní 7. a 14.
ãervna 2007, vÏdy v 17
hodin.
URBAN
CENTRUM
BRNO, Stará radnice,
Meãová 5, Brno
úter˘ aÏ pátek 10–18
hodin,
sobota 13–16 hodin
tel.: 542 210 297, www.
Archeologick˘ v˘zkum pohﬁebi‰tû urbancentrum.brno.cz
e-mail:
v okolí kostela svatého Jakuba.
FOTO ARCHAIA BRNO, o. p. s. urbancentrum@brno.cz

Noc kejklíﬁÛ – divadlo na
rynku 18. 5. 2007.
Páteãní odpoledne má
svoje specifika. Lidé jiÏ
myslí na víkend a pokud
moÏno prchají z mûsta.
Pátek 18. 5. 2007 v‰ak byl
v˘jimka. Na Zelném rynku
se vytváﬁely od 14.30 ostrÛvky zvûdavcÛ a tvoﬁila se
kola kolem na‰ich umûlcÛ.
Nûkde hrála hudba, jinde
znûl zvlá‰tní lidsk˘ hlas
a jinde bylo ticho, jen mim
tam stál.

Dne 19. 5. 2007 na radnici bylo veselo a trochu kﬁiku.
Na pozvání mûstské ãásti Brno-stﬁed se nechají pﬁivézt na‰i nejmen‰í
obãánci v koãárcích taÏen˘ch spﬁeÏením sv˘ch maminek a pﬁípadnû
galantních tatínkÛ nebo si na pomoc berou celou svou rozvûtvenou rodinu. ProtoÏe se je‰tû sami neumí podepsat a do kroniky novû narozen˘ch
je tﬁeba se zapsat, tak to za nû musí zvládnout jejich rodiãe. Aby se jim
cesta vyplatila, tak úﬁad jim poskytne cestovní náhradu, ply‰ovou hraãku
pro dal‰í zábavu. Zazpívají jim k tomu mladí konzervatoristé a maminky
za pﬁíkladnou organizaci dostanou kytku od starosty a úsmûv pracovnice
sociálního odboru. To se pﬁece dá.

4

Stalo se v naší městské části

Setkání stﬁedoevropsk˘ch prezidentÛ, Brno 24.–26. 5. 2007
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Brnûnské podzemí
„Jediné potû‰ení du‰e a srdce, nejlíbeznûj‰í a nejmilovanûj‰í
Mary‰enko!
Po listu napsaném z Olomouce nepﬁihodilo se nic zvlá‰tního. [...] M‰i svatou jsem vyslechl v Brnû, ve franti‰kánském
kostele, kde zrovna byla pouÈ a svátek svatého Jana Kﬁtitele,
a právû dnes církev slaví jeho stûtí. Mûsto je krásné, opevnûné,
zvlá‰tû hrad na vysokém vrchu, tvrdá pevnost. Pokud jde
o krajinu, nic ve svûtû se jí nevyrovná: pÛda je lep‰í neÏ na
Ukrajinû. V‰echny kopce plné vinné révy, kterou stejnû jako
broskvemi mají obrostlé své domy. Hustota panákÛ v poli je
taková, Ïe jsem nic podobného nevidûl. [...] V Brnû jsem dnes
obûdval u jakéhosi Kolowrata, kter˘ spravuje tuto provincii
a byl císaﬁov˘m velvyslancem na mírovém jednání v Oliwû.
Docela hezky nás hostil a zhola po francouzsku…“
Tûmito slovy popisuje v dopise své choti královnû Marii
Kazimíﬁe svÛj krátk˘ pobyt v Brnû polsk˘ král Jan III. Sobiesk˘,
kdyÏ v roce 1683 táhl s polsk˘m vojskem na pomoc císaﬁi do
Vídnû obleÏené Turky. Do Brna vjíÏdûl polsk˘ král za slavnostního dunûní dûl ze ·pilberka i z mûstsk˘ch valÛ a za vyzvánûní
zvonÛ ve v‰ech kostelích. Pﬁivítán byl mûstskou radou a tehdej‰ím moravsk˘m zemsk˘m hejtmanem, hrabûtem Franti‰kem
Karlem Kolovratem. Ten pro nûj také pﬁipravil bohatou tabuli
s mnoÏstvím vybran˘ch jídel a nápojÛ.
V dobû, kdy polsk˘ král projíÏdûl moravskou metropolí, ﬁe‰il
klá‰ter zábrdovick˘ch premonstrátÛ svízelnou situaci s uskladÀováním vína a vinn˘ch desátkÛ ze sv˘ch vinic z jiÏní Moravy
a okolí Brna. Premonstráti ‰enkovali svá vína v krãmû pﬁímo
v areálu klá‰tera a zde se také zﬁejmû víno skladovalo. Snad
z dÛvodÛ prostorov˘ch nebo ryze praktick˘ch usilovali o vybudování nov˘ch sklepÛ mimo oblast ohroÏovanou záplavami z nedaleké Svitavy. Pravdûpodobnû zaãátkem osmdesát˘ch let 17. století zaãala na návr‰í naproti klá‰teru nad ﬁekou Svitavou v˘stavba
nov˘ch hospodáﬁsk˘ch objektÛ. Dvoupatrová s˘pka se zdûn˘mi
‰títy a sedlovou stﬁechou byla hlavním prÛãelím obrácená do
dne‰ní Vranovské ulice. Ve svahu pﬁed ní stál patrov˘ domek
s váÏnicí, slouÏící snad také jako obydlí ‰afáﬁe a hlídaãe. V úrovni
ulice v ose pﬁízemí byl umístûn portál se vstupem do rozmûrn˘ch
sklepení.
Po zru‰ení zábrdovického klá‰tera v roce 1784 pﬁipadlo klá‰terní panství náboÏenskému fondu. Sklepy a s˘pka v‰ak byly
stále velmi intenzívnû vyuÏívány a do roku 1942, kdy je vyvlastnila Velkonûmecká ﬁí‰e, vystﬁídaly velké mnoÏství majitelÛ.

V letech 1950 aÏ 1989 objektem disponoval stát a sklepení vyuÏívaly postupnû nejrÛznûj‰í vinaﬁské závody. Mezi majiteli byly
i Jihomoravské vinaﬁské závody, n. p., Mikulov, do jejichÏ v˘robního plánu byla také zaﬁazena v˘roba znám˘ch brnûnsk˘ch koﬁenûn˘ch vín Metropol Bianco a Roso, Granát a Rubín. Po roce
1992 v˘roba zanikla a sklepy se poprvé v celé své historii ocitly
na krátkou dobu bez vyuÏití. V monumentálních prostorách
b˘val˘ch klá‰terních sklepÛ, pln˘ch rozmûrn˘ch dﬁevûn˘ch sudÛ
a nejrÛznûj‰ího technického vybavení, se zastavil ãas a nevûtrané
stûny obrÛstaly plísní a pavuãinami.
Objekt veden˘ v souãasnosti pod adresou Jugoslávská ulice ã. 4
získal v roce 2002 nového vlastníka. Ten po zji‰tûní stavu celého
areálu umoÏnil provést fotodokumentaci stávající podoby sklepÛ.
Mohutná valená klenba z cihel se vypínala do v˘‰e 4 m a nalevo
i napravo z ní vybíhaly po kaÏdé stranû tﬁi dlouhé odboãující
chodby do dal‰ích prostor. Cel˘ sklepní komplex byl vyplnûn
mnoÏstvím obrovit˘ch dﬁevûn˘ch sudÛ, leÏících na dubov˘ch
a ciheln˘ch ro‰tech. Cihelné stûny i klenby, technická zaﬁízení,
sudy i ro‰ty, v‰e bylo porostlé plísnûmi pﬁipomínajícími v˘tvory
neúnavn˘ch pavoukÛ. âern˘ povlak z odumﬁelé plísnû na zdech
navozoval dojem spáleni‰tû s pozÛstatky poÏáru. Zmar a zkáza
zde pﬁedvádûly jedineãné pﬁedstavení zániku vinaﬁské tradice
v barokních prostorech klá‰terních sklepÛ. V souãasné dobû probíhají práce na jejich záchranu a opûtovné vyuÏití pro vinaﬁské
úãely.
Brnûnské historické podzemí je velmi rozsáhlé a ve v˘ãtu jeho
zajímav˘ch a neobvykl˘ch míst lze stále pokraãovat. Jen malá
ãást doposud objeven˘ch a sanovan˘ch sklepení najde své nové
uplatnûní v dne‰ní dobû. Pﬁesto je ãinnost spojená s jejich
záchranou vedena intenzívní snahou o nalezení toho nejvhodnûj‰ího vyuÏití, které by zaruãilo alespoÀ zachování jedineãnosti
prostorÛ tûchto staveb. Neãekané objevy, uskuteãnûné pﬁi systematické sanaci brnûnského podzemí zaãátkem nového tisíciletí,
pﬁispûly ke vzniku druhého dílu knihy. JiÏ v prÛbûhu její pﬁípravy
v‰ak byly nalezeny dal‰í stavební unikáty, jejichÏ zveﬁejnûní je
nanejv˘‰ Ïádoucí. Objev fragmentu pﬁedbraní Bûhounské brány
v parku u Rooseveltovy ulice, nález podzemní prostory pod b˘valou hradební vûÏí na Solniãní ulici, sklepy sanované na Jezuitské,
Dvoﬁákovû, âeské a dal‰ích ulicích jen potvrzují jedineãnost
podzemních mûstsk˘ch staveb. Sklepy pod Velk˘m ‰palíãkem, na
Pekaﬁské a Novobranské ulici i pod cel˘m areálem minoritského
klá‰tera jsou zatím zcela skryty pﬁed zraky veﬁejnosti. Prezentaci
by si v‰ak zaslouÏily i labyrinty sklepÛ pod Mendlov˘m námûstím, na Hlinkách i pod ‰pilbersk˘mi svahy. Ojedinûlou historickou památkou jsou také podzemní prostory b˘valého ﬁeãkovického pivovaru, katakomby kartuziánského klá‰tera v Královû Poli,
stejnû jako historické stavby brnûnsk˘ch kanalizaãních ‰tol.
V˘sledkem prÛzkumné ãinnosti je v mnoha pﬁípadech pouhá
dokumentace mizejících sklepení a zniãen˘ch podzemních
objektÛ. Formou záchranného dokumentu je zpracována i druhá
publikace o brnûnském podzemí, mapující nepﬁístupné
a v naprosté vût‰inû i doposud neznámé prostory brnûnského
podzemí. Pﬁedstavuje jin˘ pohled na historii mûstské architektury
a stavebního mistrovství na‰ich pﬁedchÛdcÛ, skrytého pod povrchem brnûnsk˘ch ulic, námûstí a parkÛ. Stává se dokumentem
pﬁipomínajícím nov˘m generacím v˘voj specifické stavební ãinnosti od stﬁedovûku po souãasnost v souvislostech spoleãensk˘ch, dûjinn˘ch i lidsk˘ch.
Ale‰ Svoboda
r-atelier@volny.cz

Sklepy zábrdovick˘ch premonstrátÛ na Jugoslávské ulici ã. 4.
FOTO BARAN–FRANCÁN

âlánky publikované v tomto seriálu byly jiÏ uveﬁejnûny
v kulturním mûsíãníku KAM v Brnû v roãnících 48 a 49.
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Viktor Ivanoviã Sibilev: generální konzul Ruské federace v Brnû

PﬁijíÏdûjícím delegacím z Ruska po
právu „starousedlíka“ radím nav‰tívit
památník sovûtsk˘m vojákÛ padl˘m pﬁi
osvobozování mûsta Brna a jiÏní Moravy
na Centrálním ústﬁedním hﬁbitovû
a „Ruském vrchu“, dále znamenit˘ brnûnsk˘ veletrÏní komplex, balet v Janáãkovû
divadle nebo muzikál v Mûstském divadle, pivnici pﬁi Pivovaru „Starobrno“
anebo vinn˘ sklep a na Moravû – Slavkov
a Mohylu míru, Lednicko-Valtick˘ areál,
mûsta, zámky a architektonicko-parkové
soubory zanesené do seznamu historick˘ch a kulturních památek UNESCO:
KromûﬁíÏ, kde v r. 1885 pob˘val rusk˘ car
Alexandr III, Tﬁebíã, Telã a i jinde.
Nádhern˘ v˘ãet, kam by se náv‰tûva
mohla podívat. Odhaduji, kdyÏ máte
takov˘ pﬁehled, Ïe i hodnû ãtete?
Více ãtu ruskou klasickou a historickou literaturu, ménû souãasnou. Z ãesk˘ch autorÛ z „domácího ãtení“ v institutu jsem si zamiloval Jana Nerudu, Karla
âapka, Jaroslava Ha‰ka, Otu Pavla.
V generálním konzulátu je nevelká knihovna a my zveme ãas od ãasu rusisty a studenty, studující ãesk˘ jazyk, a na‰e
„souãasníky“ na literární setkání a almanachy. Generální konzulát pﬁedal
darem knihovnû Jiﬁího Mahena nevelkou kolekci encyklopedick˘ch vydání
o Rusku, Moskvû, Sankt-Petûrburgu, knih s vojenskou tematikou, souãasn˘ch
kniÏních novinek.
KdyÏ ãlovûk del‰í dobu ãte, pﬁichází hlad. Jaká je tedy Va‰e kuchynû, tak
mne napadá?
Vezmu to od zaãátku. Kuchynû je souãástí kultury kaÏdého národa. Rusko
se odedávna prezentuje svou typickou kuchyní. Z polévek je nejpopulárnûj‰í
bor‰ã, ‰ãi z kva‰eného zelí, rybí polévka s jeseterem, „soljanka“. Z dal‰ích
chodÛ pak pelmenû, „vareniky“, domácí peãenû, masové „golubci“, z nápojÛ
kvas, mors, kisel, medovina.
Chci zdÛraznit, Ïe mi také chutná ãeská a moravská kuchynû, zvlá‰tû svíãková na smetanû, peãená kaãena se zelím a knedlíky a dal‰í.
Pﬁi náv‰tûvách rÛzn˘ch zemí jsem nav‰tívil nejednou ãeská zastupitelství
a mohu ﬁíci, Ïe ãeská kuchynû vÏdy byla na vysoké úrovni a je dobrou vizitkou Va‰í zemû.
Uvûdomil jsem si, kdyÏ mluvíme o jídle, Ïe kaÏd˘ by se zeptal: a co Va‰e
rodina?
Dûti Ïijí v Moskvû. Jsem Ïenat˘, mám dvû dospûlé dûti – syna a dceru. JiÏ
pracují a mnoho se nevídáme.
S rodinou jsou spojeny vztahy. Pak bych se rád dozvûdûl i o tûch mezi
na‰imi zemûmi. Jak se na nû díváte?
Co se t˘ãe rozvíjení rusko-ãesk˘ch vztahÛ, je to tak, Ïe v 90. letech byl pﬁeru‰en politick˘ dialog na vy‰‰í úrovni. Témûﬁ 10 let nebyl ãesk˘ prezident
v Rusku, mnohé dvoustranné ekonomické vztahy byly pozastaveny a „mezery“ na ruském trhu, do té doby s ãeskoslovensk˘mi partnery, zabrali konkurenti ze západních zemí. Rozumí se samo sebou, Ïe kaÏdá suverénní zemû má
právo vybrat si prioritní partnery a udrÏovat s nimi nadstandardní vztahy.
V posledních letech v‰ak komunikace mezi na‰imi zemûmi proÏívá vzestup.
Dynamicky se rozvíjejí obchodnû ekonomické kontakty. TakÏe jestliÏe v r.
2005 rusko-ãesk˘ obchodní obrat se zv˘‰il ve srovnání s r. 2004 o 48 % a ãinil
5,5 miliardy americk˘ch dolarÛ, pak v r. 2006 byl kolem 7,5 miliardy americk˘ch dolarÛ, tj. zv˘‰il se témûﬁ o 35 %.
V bﬁeznu 2006 se konala v âeské republice oficiální náv‰tûva prezidenta
Ruska V. V. Putina, kter˘ dal impuls k rozvíjení oboustrann˘ch vztahÛ „ve
v‰ech smûrech“. Na to navázala v dubnu 2007 oficiální úspû‰ná náv‰tûva prezidenta Václava Klause Ruska, Moskvy a Kazanû, pﬁi které byl doprovázen
velkou delegací...
Byla podepsána ﬁada dÛleÏit˘ch dohod o spolupráci v nûkter˘ch oblastech
a byly podepsány velké obchodní kontrakty. Napﬁ. brnûnská spoleãnost Alta,
a. s., podepsala odpovídající dokument o zvût‰ení objemu rekonstrukce
„Uralvagonzavoda (NiÏní Tagil) na sumu do 1 miliardy eur za úãasti prezidentÛ obou zemí.
Vá‰ prezident Václav Klaus podporuje rozvíjení dvoustrann˘ch vztahÛ smûrem dopﬁedu, neohlíÏí se na minulost, staví dohody na základû vzájemn˘ch
v˘hod a pragmatismu. To je velk˘ pokrok.
Dûkuji za Va‰e slova, pane generální konzule, mÛj ãas náv‰tûvy vypr‰el,
na‰i ãtenáﬁi se dozvûdûli nûco o práci generálního konzulátu v Brnû i Va‰í,
dûkuji i za nûco kouskÛ z kuchynû Va‰eho Ïivota a trochu postﬁehÛ ze souãasné hospodáﬁsko-politické situace. Bylo mi velk˘m potû‰ením se s Vámi
setkat a ptát se.
Naopak, já chci závûrem vyuÏít pﬁíleÏitosti popﬁát v‰em ãtenáﬁÛm
Zpravodaje Mâ Brno-stﬁed v‰e nejlep‰í a hodnû úspûchÛ nejen obyvatelÛm
nejvût‰í mûstské ãásti Brna-stﬁedu, ale i v‰em BrÀanÛm.

První moje rozpaky z tak v˘jimeãného setkání pﬁeru‰il sám pan Generální
konzul Viktor Ivanoviã Sibilev. Ukázal mnû pﬁízemí nádherné vily, nechal
mnû udûlat pár fotografií a poukázal na velkou událost pro Rusko, kterou
pﬁipomíná „Zlatá pravoslavná ikona“ na stûnû, osvícena pravoslavním
patriarchou Alexiem II. Jedná se o nedavné sjednocení pravoslavní církve
Ruska s Ruskou zahraniãní církví po 80 letech rozdûlení. KdyÏ jsem se
zaposlouchal do jeho hlasu, pohlédl na ãestné místo v pokoji, které pro
ikonu vybral, uvûdomil jsem si, jaká je‰tû ãeká na‰e národy cesta k vzájemnému porozumûní. Pan generální konzul postﬁehl mé vnitﬁní pﬁemítání
a rozhovor velmi pﬁíjemnû zaãal sám.
Pﬁedev‰ím bych chtûl podûkovat redakci Zpravodaje mûstské ãásti Brnostﬁed za projeven˘ zájem o ãinnost Generálního konzulátu Ruska v Brnû, za
moÏnost pﬁiblíÏit konzulát ãtenáﬁÛm a seznámit je hlavnû s na‰í ãinností tím
spí‰e, Ïe konzulát územnû spadá do mûstské ãásti Brno-stﬁed.
KdyÏ Vás, pane generální konzule, poslouchám, nezb˘vá mi neÏ se
zeptat, jak jste se dostal do Brna a co jste dûlal dﬁíve?
Co se mne t˘ãe, pﬁi‰el jsem na Generální konzulát zaãátkem roku 2003. Je
to má druhá mise do Brna. Dﬁíve jsem pracoval na generálním konzulátu
v Brnû v první polovinû 80. let. TakÏe mohu potvrdit, Ïe se mûsto oproti pﬁedchozímu období zmûnilo a zlep‰ilo se, pﬁiãemÏ si zachovalo svou osobitou
sympatickou tváﬁ metropole jiÏní Moravy a veletrÏního centra nejen âech, ale
i celého regionu stﬁední a v˘chodní Evropy. Mezi „brnûnské etapy“ mé diplomatické kariéry patﬁí moje práce v delegaci Sovûtského svazu v Praze v prÛbûhu 80. a 90. let a v delegaci Ruska ve ·v˘carsku.
Takto probíhala Va‰e diplomatická kariéra. Mnoho z nás ale napadne,
co generální konzulát zaji‰Èuje, jaké je jeho teritorium a dal‰í podrobnosti
o jeho ãinnosti...
Generální konzulát Ruska v Brnû pokr˘vá území celé Moravy a Vysoãiny.
To znamená, Ïe do na‰eho moravského konzulárního okruhu patﬁí 5 krajÛ
âech a Moravy (kraj Vysoãina, Jihomoravsk˘, Olomouck˘, Moravskoslezsk˘
a Zlínsk˘ kraj), které tvoﬁí cca 40% území a obyvatel va‰í zemû. ¤eknu
„tajnû“, Ïe se mi podaﬁilo objet cel˘ konzulární okruhjen jednou.
Stalo se mi to v dubnu-kvûtnu r. 2005, kdyÏ jsem z povûﬁení prezidenta
Ruska V. V. Putina pﬁedával ve spolupráci s místními orgány pamûtní medaile
ãesk˘m veteránÛm Ïijícím na Moravû – úãastníkÛm války na V˘chodní frontû
(bylo jich kolem 650) - pﬁi pﬁíleÏitosti 60. v˘roãí Vítûzství ve Velké
Vlastenecké válce v letech 1941-1945.
V âeské republice je kromû na‰eho generálního konzulátu je‰tû Generální
konzulát Ruska v Karlov˘ch Varech. Oba generální konzuláty, stejnû tak jako
Generální konzulát âech v Sankt-Petûrbugu a Jekatûrinburgu, jsou akreditovány na základû mezinárodních rusko-ãesk˘ch dohod.
V souladu s VídeÀskou úmluvou o konzulárních vztazích z r. 1963 existují
mezi na‰imi státy dvoustranné konzulární úmluvy generálního konzulátu, tak
i jiná konzulární zaﬁízení, která mají chránit práva a zájmy pﬁíslu‰ného státu,
sv˘ch obãanÛ a právních vztahÛ a také podporovat rozvíjení vzájemn˘ch
obchodních, ekonomick˘ch, kulturních a vûdeck˘ch vztahÛ, turistiku s cílem
upevnit pﬁátelské vztahy mezi zemí vysílající a zemí pobytu náv‰tûvníka.
V tomto spoãívá základní úkol generálního konzulátu i kvality mé práce oficiálního pﬁedstavitele Ruské federace v moravském konzulátním okruhu.
Vedle kaÏdodenní konzulární – vízové agendy, která zaujímá základní ãást
pracovního ãasu, se setkávám s rusk˘mi obãany, vyslechnu jejich prosby
a problémy. Hodnû pozornosti vûnuji rozvoji dvoustranné meziregionální
spolupráce. Za poslední 3–4 roky za úãasti generálního konzulátu byly navázány pﬁímé partnerské vztahy v‰ech 4 moravsk˘ch krajÛ se subjekty Ruské
federace. TakÏe jiÏní Morava v souãasné dobû má v Rusku najednou 3 partnery: Leningradskou a NiÏgorodskou oblast, sibiﬁsk˘ Chanty-Mansijsk˘ autonomní okruh; Zlínsk˘ kraj – Samarskou oblast; Olomouck˘ kraj –
Kostromskou oblast a Moravskoslezsk˘ kraj Vologodskou oblast.
V záﬁí 2006 byla v Brnû podepsána Dohoda o spolupráci mezi Vládou
Moskvy a Magistrátem mûsta Brna. Mezi v˘znamné události dvoustranné kulturní spolupráce zahrnuji oblíbené festivaly ruské kultury, které v Brnû probíhají uÏ ‰est˘ rok, a to dvakrát do roka – na jaﬁe a na podzim.
Po vzoru Brna se tento festival koná poslední dva roky i v Praze.
Pane generální konzule, je aÏ udivující, jakou ãe‰tinou vládnete.
Kdybych Vás jenom sly‰el, tak bych Vás zaﬁadil mezi nás Moravany, kteﬁí
mluví pûknou spisovnou ãe‰tinou.
DÛleÏitou kvalitou diplomata i kaÏdého odpovûdného ãlovûka je pﬁesnost,
korektnost a váÏnost k partnerÛm. âe‰tinu jsem se uãil v dobû studia na
Moskevském státním institutu mezinárodních vztahÛ, kde se vyuãuje 50
cizích jazykÛ. V rámci studia v MGIMO jsem také pro‰el roãní jazykovou
stáÏí na Karlovû univerzitû, nakonec jsem dokonãil ãesk˘ jazyk na
Diplomatické akademii MID Ruska.
Rád bych se vrátil k Brnu. Je Vá‰ vztah stejnû vﬁel˘ jako k ãe‰tinû?
V Brnû mám, stejnû jako kaÏd˘ „BrÀan“, mnoho oblíben˘ch míst: je to
·pilberk, se kter˘m se váÏe historie mûsta, Petrov, Zeln˘ trh a samozﬁejmû
také námûstí Svobody. Mnû se líbí v‰e, zvlá‰tû historické centrum, které je
nutno urãitû chránit pro budoucí pokolení.
Sympatická je rovnûÏ harmonie historické a souãasné architektury v centru
mûsta, zachování neopakovatelného historického ducha na nám. Svobody.
To mne tû‰í, Ïe k Brnu máte vﬁel˘ vztah stejn˘ jako k ãe‰tinû. Co kdyÏ
k Vám nûkdo zavítá, kam ho zavedete?
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Inzerce
SIMPLY CLEVER

TAKOVÁ NABÍDKA
TU NEBUDE VĚČNĚ

LIMITOVANÁ EDICE
FABIA SEDAN TOUR
JIŽ ZA 229 900 Kč
Neváhejte, taková nabídka
tu nebude věčně. Model
s motorem 1,2/40 kW –
s centrálním zamykáním,
airbagem řidiče, posilovačem řízení a ABS – pořídíte
za 229 900 Kč. Model s motorem 1,2/47 kW – navíc
kromě uvedené výbavy
i s elektrickým ovládáním
oken vpředu – může být Váš
za 239 900 Kč. A to ještě není
všechno. K oběma modelům
si můžete objednat klimatizaci a airbag spolujezdce
za zvýhodněnou cenu
25 000 Kč.

Kombinovaná spot˝eba a emise CO2 vozŰ Fabia Sedan
Tour 1,2/40 kW a 1,2/47 kW: 5,9 l/100 km, 142 g/km

Navštivte nás proto co
nejdříve, těšíme se na Vás.

Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda:
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J

J
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Otevřeno: Po - So: 11 - 24.00 hod.

J

Návrh interiéru viewart, Ing.Ondřej Brunecký

J

Tel.: 542 214 215
Mobil: 720 589072
www.africanarestaurant.cz
E-mail: mirmac@africanarestaurant.cz

J

ZAŽIJTE U NÁS AFRICKOU ATMOSFÉRU

%UQR %ODQVNR %RVNRYLFH 0RUDYVNê.UXPORY +XVWRSHþH 9\ãNRY +RGRQtQ

Brno, Orlí 16
ve dvorním traktu domu
" Dům u kamenné panny"

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz
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NOVINKA V BRNĚ
Antireflexní úprava CRIZAL 2 s antistatickou vrstvou zaručuje vysokou
odolnost brýlových skel proti poškrábání a jejich snadné čištění.
Novinka za akční cenu.

OČNÍ OPTIKA

z Nabízíme zabarvovací čočky Transitions. Moderní sluneční brýle
s UV filtrem, dioptrické sportovní a polarizační brýle.
z Nabízíme aktuální modely brýlí Jaguar, Inface, Adidas, Silhouette,
Flair a další pro rok 2007 se zárukou a servisem.
z Aplikujeme tvrdé a měkké kontaktní čočky.

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

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Hlinky 94 (u BVV)
603 00 Brno
Tel.: 545 243 190
Fax: 543 216 429
GSM: 736 603 260
E-mail: pisarky@aokna.cz
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Hviezdoslavova 41
627 00 Brno
Tel.: 545 214 122
Fax: 545 243 189
GSM: 736 673 036
E-mail: slatina@aokna.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE PŘÍMO OD VÝROBCE
A -OKNA s.r.o. – DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001

w ww. a o k n a . c z

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Kosmova 4 (u Semilasa)
612 00 Brno
Tel.: 533 401 401
Fax: 533 401 400
GSM: 775 595 804
E-mail: kr.pole@aokna.cz
NOVĚ OTEVŘENO

OKNA, DVEŘE, VERANDY 
špičkové 5 a 6–k německé profily

prvotřídní německé kování

bezplatné poradenství a zaměření zakázek 
dodávky včetně služeb a doplňků na klíč 
10 L E T Z Á R U K A
ŠESTIKOMOROVÝ SYSTÉM 
„TITAN MAGNUM“

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.

VÝBĚR ZE ČTYŘ RŮZNÝCH DESIGNŮ 
IZOLAČNÍ SKLA U=1,1•U=1,0 
NYNÍ ZDARMA TEPLÝ RÁMEČEK 

LUXUSNÍ ŠEDÉ TĚSNĚNÍ 
AKCE „SLEVY AŽ 45 %“ PRODLOUŽENA DO 30. 6. !

8.9.2007
Nezapomeňte opět po roce
na váš pohodový festival!
festival.lp2003.cz
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Den Zemû na základní ‰kole na Kotláﬁské
I Ïáci Základní ‰koly Kotláﬁská se pﬁipojili
sv˘mi aktivitami k akcím Dne Zemû.
Ve ãtvrtek 19. 4. pracovali Ïáci II. st. ve
tﬁídních kolektivech se sv˘mi tﬁídními uãiteli
formou projektového vyuãování, kdy kaÏd˘
roãník mûl jinou náplÀ.
·esÈáci a sedmáci si vypoãítávali svoji ekostopu (ekostopa je mûﬁítkem toho, jak jsou
udrÏitelné na‰e Ïivotní styly ) a vytváﬁeli si
ekostopu své tﬁídy. Osmáci se zamûﬁili na
svûtov˘ jídelníãek a uvûdomovali si, jakou
vzdálenost pﬁekonají potravinové produkty
od v˘robce aÏ ke spotﬁebiteli a jak to zatûÏuje na‰i planetu Zemi. DeváÈáci pracovali na
pilotním projektu „Eko‰koly“, zji‰Èovali ekologick˘ Ïivot na‰í ‰koly v oblasti energie,
vody, odpadÛ a vnûj‰ího i vnitﬁního prostﬁedí. Nemûli bychom zapomenout na ekofilmy,
které nav‰tívili Ïáci I. i II. stupnû.
Îáci I. stupnû nezÛstali za sv˘mi star‰ími
spoluÏáky pozadu. Pﬁipomnûli si Den Zemû
mnoha aktivitami, které proÏili se sv˘mi spoluÏáky ve sv˘ch tﬁídách nebo ve ‰kolní druÏinû. Nejde vypsat v‰e, co pro nû pedagogové
pﬁichystali.
V‰e bylo zamûﬁeno na poznávání, na proÏitek, na uvûdomûní si dÛleÏitosti ochrany pﬁírody. Tomu pﬁedcházel velk˘ úklid ve vnitrobloku ‰koly, zapojila se ·D a IV. B, uklízeli
‰e‰táci a páÈáci v pﬁírodní rezervaci na
Kamenném vrchu, svÛj vánoãní stromeãek si
vysadila II. C do lesa v Sobû‰icích, druháci
dokonce vypûstovali malé duby ze semen,

sela se i paÏitka.
Îáci IV. B se
úspû‰nû zapojili
do v˘tvarné soutûÏe „Teãe voda,
teãe“ a do v˘tvarné soutûÏe pﬁispûla sv˘mi obﬁími
obrazy o pﬁírodû
‰kolní druÏina.
Îáci vyhledávali
památné stromy
v okolí ‰koly
a místa, kam
mohou
lidé
z okolí ukládat
tﬁídûn˘ odpad,
vyrobili z plastu
ozdoby a naplnili
heslo „NeÏ odpady
vyhodíme,
nûco si z nich
vyrobíme“.
V pátek 20. 4.
se ve v‰ech tﬁídách na I. stupni tvoﬁilo, hrály
se hry v lesoparku, tﬁídily a poznávaly se pﬁírodniny, IV. A dokonce nacviãila divadlo
„Co je to proti pomnûnkám“, soutûÏilo se
v no‰ení vody od moﬁe pﬁes slunce a zpût do
pﬁírody, jako kolobûh vody v pﬁírodû, a to
v‰e v zelen˘ch a modr˘ch triãkách. A nechybûlo ani spoleãné zpívání, spoleãná v˘zdoba
‰kolního dvora sluníãky a hadem pﬁátelství

Francie 2007
A je to opût tu!!! Základní ‰kola Bakalovo nábﬁeÏí, jako kaÏd˘ rok,
i letos zorganizovala zahraniãní zájezd. Tentokrát bylo cílem francouzské hlavní mûsto PaﬁíÏ.

a vytvoﬁení pûti zemûkoulí, pûti Zemí. Zemû
zvíﬁat, Zemû kvûtin, Zemû lidí, Zemû vody
a Zemû stromÛ. Dûkujeme v‰em, dûtem,
pedagogÛm I. a II. stupnû, ·D za pûkná
dopoledne a rodiãÛm za anketní lístky, které
moÏná také pﬁispûly k tomu, Ïe si pﬁírodu
budeme spoleãnû chránit nebo o ochranû
pﬁírody pﬁem˘‰let.
Milu‰e Nováková, Miloslava Schwabová

41 ÏákÛ se vydalo vstﬁíc nov˘m záÏitkÛm a po letech pﬁípravy si
mohly dûti i jejich uãitelé vyzkou‰et své jazykové znalosti a komunikaãní dovednosti v praxi. Zde jsou komentáﬁe nûkter˘ch z nich.
Ná‰ ‰kolní zájezd do Francie, to nebyla jen zábava a únik od kaÏdodenních ‰kolních povinností, byla to také velmi dobrá zku‰enost.
Nav‰tívili jsme místa známá, nesoucí stopy historie, ale i moderní
paﬁíÏskou ãtvrÈ La Défense, v níÏ jsme nejen nakoupili dárky rodiãÛm a kamarádÛm, ale i nasáli atmosféru budoucnosti.
Do autobusu jsme se nalodili v nedûli 29. dubna a po dlouhé noãní
cestû jsme se probudili ve ·trasburku. Tam jsme si prohlédli katedrálu a z lodi jsme vidûli asi nejznámûj‰í místní stavbu – budovu
Evropského parlamentu. Dal‰í den jsme nav‰tívili místo, kde se odehrála nejkrutûj‰í bitva první svûtové války – Verdun, odtud jsme zavítali do mûsta, kde byli po staletí korunováni francouz‰tí králové –
Reme‰e. Je‰tû v t˘Ï den jsme se koneãnû podívali do PaﬁíÏe a prohlédli si Invalidovnu a závidûli lidem odpoãívajícím v blízkosti
Eiffelovy vûÏe, v‰ak se také doãkáme. Teì se ov‰em musíme pﬁesunout do hotelu.
Ve stﬁedu ráno nás pﬁivítal zámek a park ve Versailles, odpoledne
jsme, bohuÏel jen nakrátko, zavítali do muzea Louvre a k veãeru
jsme se procházeli po ãtvrti Montmartre a nechali se pohltit bazilikou Sacré Coeur a okouzlit námûstím malíﬁÛ. Kdybychom mûli zmínit v‰echno, co jsme v PaﬁíÏi vidûli, museli bychom psát je‰tû dlouho,
a tak alespoÀ ve zkratce: Vítûzn˘ oblouk, Champs Elysées,
Concorde, paﬁíÏskou radnici, projeli jsme se metrem, nakonec jsme
se vydali na Eiffelovu vûÏ, na kterou se vût‰ina z nás tû‰ila úplnû nejvíc. S PaﬁíÏí jsme se rozlouãili veãerní plavbou po Seinû.
V pátek jsme se cestou zpût zastavili v nûmeckém Amberku
a zadovádûli si v kurfiﬁtsk˘ch lázních. Ve veãerních hodinách jsme
dorazili plni dojmÛ ke ‰kole.
Zájezd byl váÏnû super, kdyby takov˘ch bylo víc, bylo by to jen
dobﬁe. Kdo tentokrát nejel, ten by mûl urãitû jet pﬁí‰tû. Stojí to za
to!!!
Jakub ¤ezníãek (7. A),
Veronika Va‰tíková a Sára Kasanová (8. C)
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Dne 2. 5. 2007 potemnûla obloha nad centrem a na mateﬁskou ‰kolku na ulici
Soukenické se sneslo hejno ãarodûjnic.
Nebylo to neorganizované hejno, ale programovû ladûné.
Seznamte se s jeho programem:
1. Vzájemné pﬁedstavení ãarodûjnic, 2. Pﬁipomenutí úlohy sletu, 3. Vaﬁení lektvaru
+ ãarování, 4. V˘roba pentagramu, 5. Pﬁestávka spojená s konzumací zaãarované
svaãinky.
Opravdu úlet. To v‰ak není v‰echno. Následovala utajovaná zahrada, ve které probíhalo druhé dûjství. Odtud se nám podaﬁilo hejno fotograficky zachytit. Následoval
âarovn˘ krámek, Had na lopatû, Vû‰tírna, v˘roba ãarodûjného náramku, kreslení ãarodûjek a ãarodûjÛ na chodníku, lovení v tajemné láhvi, umûleck˘ let na ko‰tûti, ‰kolka:
„Jak se sedí na lopatû“, ãarodûjné DISCO, rozlet.
Odpoledne jak se patﬁí. Zahrada i ‰kolka byla k nepoznání a ﬁádûní úãastnic pﬁedãilo
svou intenzitou pozdûj‰í v˘let anarchistÛ do krásné zahrádky.
„Je‰tû, Ïe je to jen jedenkrát do roka, jak slet ãarodûjnic, tak první máj s anarchisty,“
posteskla si ﬁeditelka mateﬁské ‰kolky.

BAKALKA ZÍSKALA
DVù NOMINACE NA HLAVNÍ
CENU
V záﬁí loÀského roku vyhlásila
Základní ‰kola Mládí Praha
StodÛlky
celostátní
soutûÏ
Videopohlednice z mého mûsta pod
patronací velvyslankynû Spojeného
království
Velké
Británie
a Severního Irska v âR paní Lindy
Duffield.
Ze Základní ‰koly Bakalovo
nábﬁeÏí v Brnû se zúãastnili Ïáci
hned ve dvou kategoriích.
Dûti z 5. roãníku se snímkem
Bakalka News – Harry Potter in
Brno a jednotlivci ze 6. a 7. roãníku
s pﬁíspûvkem Christmas Video Card
from Brno.
První skupina dûtí z 5. B byla
nominována na hlavní cenu v soutûÏi z 18 základních ‰kol nebo gymnázií celé âeské republiky. V kategorii jednotlivcÛ byl pﬁíspûvek rovnûÏ nominován na hlavní cenu ze
sedmi základních ‰kol.
Slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ probûhne ve stﬁedu 23. kvûtna 2007 na
Ministerstvu ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy âeské republiky
v Praze.
Dûkujeme touto cestou v‰em tvÛrcÛm a spolupracovníkÛm, bez kter˘ch by tento úspûch nebyl moÏn˘.

Závûr ‰kolní docházky jinak – v˘stupní projekty ÏákÛ základní ‰koly
Pﬁijímací ﬁízení na stﬁední ‰koly v souãasné podobû pﬁiná‰í do Ïivota ÏákÛ posledních roãníkÛ základních ‰kol
stále je‰tû znaãné napûtí a nervozitu. Pro dal‰í studijní
kariéru jsou rozhodující pololetní vysvûdãení a pﬁijímací
zkou‰ka spojená se zátûÏí v pﬁípravû i u samotné zkou‰ky.
KdyÏ pomine toto zátûÏové období, klesá uãební aktivita
ÏákÛ a zhor‰uje se klima tﬁíd. Jak tomuto jevu zabránit, jak
mu pﬁedejít?
O jedno z moÏn˘ch ﬁe‰ení jiÏ tﬁetím rokem usilují uãitelé
na Z· a M· Brno, Kﬁídlovická ul. Tímto experimentem
jsou „V˘stupní projekty ÏákÛ 9. tﬁíd“.
Od dubna si jednotlivci nebo malé skupiny volí téma projektu, ta jsou zãásti navrÏena uãiteli a jiné si volí Ïáci sami
podle zájmu. Autoﬁi projektÛ mají ‰kolitele z ﬁad uãitelÛ.
Samotné zpracování trvá asi dva mûsíce a má podobu klasickou (papírovou) i elektronickou. Pﬁi zpracování uÏívají
Ïáci mnoha praktick˘ch kompetencí, které dosud získali ve
‰kole.
V‰echny projekty jsou pﬁedstaveny autory veﬁejnou prezentací (letos 30. 5.a. 31. 5.). Pro vût‰inu z nich je to první
veﬁejné vystoupení v Ïivotû. Pﬁi nûm musí prokázat znalost
tématu, schopnost srozumitelného pﬁednesu, dodrÏení bibliografické normy, respektování autorsk˘ch práv i ovládnutí prezentaãní techniky.
Kvalita projektÛ a zpÛsob pﬁedstavení jsou hodnoceny
komisí z ﬁad uãitelÛ. Pﬁi leto‰ní veﬁejné prezentaci zaznamenali nejvût‰í úspûch autoﬁi projektÛ s názvy: Igor
DÏama:VyuÏití síly vûtru; Martin Valík: Historie mûsta

Brna; Tereza Dostálová a Martina Vrtûnová: Îenská móda
XX.st.; Michaela Patková a Monika ·ilerová: Moravsk˘
kras; Lenka Fialová: Jsem autorkou vlastní knihy; Jaroslav
Matu‰ka a Ondﬁej Kyselka: Armáda âeské republiky;
Eli‰ka Pospí‰ilová a Lenka Lacinová: Módní návrháﬁi souãasnosti; David Machat a Libor ·Èastn˘: Historie hororového filmu.
Uãitelé Z· a M· Brno, Kﬁídlovická
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Unikátní v˘stava o Africe
Divoké srdce ãerného kontinentu se pﬁedstavuje na v˘stavû
Afrika – Divoãina v srdci. Druhá nejnav‰tûvovanûj‰í v˘stava
loÀské praÏské sezóny (hned po Karlu IV.) se pﬁestûhovala do
Brna v rámci festivalu Brno – mûsto uprostﬁed Evropy v plné
parádû. Pﬁes sto velkoformátov˘ch fotografií je rozdûleno do
tﬁí cyklÛ. První vám umoÏní pohlédnout do tváﬁí zjizven˘ch
etiopsk˘ch bojovníkÛ, na fotografiích dvorního fotografa pﬁede‰lého papeÏe Jana Pavla II. Proletût se v cesnû tﬁeba nad
Botswanou mÛÏete díky snímkÛm Roberta B. Hasse v cyklu
Oãima BohÛ. A tajemství Ïivota i smrti divok˘ch zvíﬁat v tﬁetím cyklu vám odhalí Chris Jones, souãasn˘ ‰éfredaktor ãasopisu National Geographic.
Novinkou je v Brnû poprvé pﬁedstavovaná kolekce kamenn˘ch soch legendární sochaﬁské ‰koly ze Zimbabwe.
V˘stavu podkresluje pﬁíjemná africká hudba, okoﬁenûná hlasy
zvíﬁat. Siln˘ „africk˘“ dojem je‰tû umocÀuje netradiãní instalace na pﬁírodní materiály, africké rostliny, a obﬁí akvárium.
Je pﬁipraven pestr˘ doprovodn˘ program: beseda o tom, jaké
je uãit v keÀském slumu, o africkém ‰amanismu, veãer domorod˘ch tancÛ a pro labuÏníky kulináﬁsk˘ semináﬁ o peãení
broukÛ. Aktuální informace naleznete na stránkách
www.divocinavsrdci.cz.
Nedílnou souãástí v˘stavy je také soutûÏ pro ‰kolní tﬁídy,
která ve dvou kategoriích otestuje jejich znalosti a schopnost

FOTO GIANNI GIANSANTI
spolupráce, na vítûze ãeká v˘let do Prahy nebo náv‰tûva zoologické zahrady a spousta dal‰ích cen.
V této podobû je v˘stava k vidûní v âeské republice naposledy a dále pak putuje do Bratislavy, Budape‰ti a Nûmecka.
V˘stava je otevﬁená do 30. ãervna, kaÏd˘ den od 10.00 do
18.00 hodin, vãetnû svátkÛ a pondûlkÛ, v KﬁíÏové chodbû
Nové radnice na Dominikánské ulici v Brnû.

MístodrÏitelsk˘ palác hostí sedm˘ roãník
festivalu Jaro na nádvoﬁí

Z koncertu skupiny Ahmed má hlad.
FOTO JI¤Í BERNOVSK¯ – ARCHIV
AGENTURY ART
âervnov˘ program 7. roãníku festivalu
Jaro na nádvoﬁí
(zaãátky koncertÛ ve 20.00, pokud
není uvedeno jinak)
úter˘ 5. ãervna: Eggnoise
stﬁeda 6. ãervna: MatÛ‰ a Monika Bagárovi
ãtvrtek 7. ãervna: Ahmed má hlad
úter˘ 12. ãervna: BaklaÏán
stﬁeda 13. ãervna: Kolenem & The Big 20
(zaãátek v 19.30)
ãtvrtek 14. ãervna: Tubabu acoustic
úter˘ 19. ãervna: Jazz Efterrätt
stﬁeda 20. ãervna: Longital & âanki‰ou
(zaãátek v 19.30)
ãtvrtek 21. ãervna: Neoãekávan˘ d˘chánek
pátek 22. ãervna: The Glass Onion (zaãátek
v 19.30)
pondûlí 25. ãervna: The Radio Star (zaãátek
v 19.30)
úter˘ 26. ãervna: Trio de Janeiro
stﬁeda 27. ãervna: –123 minut
ãtvrtek 28. ãervna: Nuck Chorris Gang
pátek 29. ãervna: Red Hot Chili Peppers
Revival
Zmûna programu vyhrazena.

AÏ do 29. ãervna mÛÏete na nádvoﬁí
MístodrÏitelského paláce Moravské galerie v Brnû na Moravském námûstí nav‰tívit 7. roãník hudebního festivalu Jaro na
nádvoﬁí
Cílem akce je pﬁiná‰et brnûnsk˘m
posluchaãÛm kvalitní, ãasem provûﬁené,
ale i mladé a nadûjné hudební projekty.
To v‰e v atraktivním prostﬁedí, které leÏí
v centru mûsta, a pﬁesto je tak trochu
„mimo“ – na nádvoﬁí MístodrÏitelského
paláce na Moravském námûstí. Koncerty
pod otevﬁen˘m nebem (open-air) mají
totiÏ tradiãnû lep‰í atmosféru neÏ klubové akce a ve spojení s pﬁízniv˘m poãasím
znamenají ideální „mûstskou“ pﬁedzvûst
letní festivalové sezóny. Zvolen˘ dramaturgick˘ model (jedna, maximálnû dvû
kapely za veãer) umoÏÀuje pﬁedstavit
tvorbu vystupujících v plné ‰íﬁi a navíc
bez obvykl˘ch produkãních festivalov˘ch
stresÛ…
Program leto‰ního roãníku, stejnû jako
roãníkÛ pﬁedcházejících, tvoﬁí zvuãná
jména.
Dramaturgie festivalu se za sedm let
jeho fungování ustálila na nûkolika
dominantních hudebních Ïánrech –
má v ní místo hlavnû jazz, etnická
hudba, rock a inteligentní pop. LoÀsk˘
roãník festivalu nav‰tívilo 6 000
náv‰tûvníkÛ.
Jazzové a etnické koncerty se konají
s podporou Statutárního mûsta Brna.
Spolupoﬁadatelem festivalu je Moravská
galerie v Brnû a agentura Art Brno.
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Dûtsk˘ pûveck˘ sbor
Primavera se vrátil
z úspû‰ného vystoupení
Za krásného letního víkendu 19. a 20.
kvûtna se dûtsk˘ pûveck˘ sbor Primavera
ZU· Jaroslava Kvapila Brno, tﬁ. Kpt. Jaro‰e,
pod vedením dirigentky Natalie Zmrzlé a za
klavírního doprovodu Aleny Borkové,
zúãastnil 7. roãníku pﬁehlídkového festivalu
sborového zpûvu „Moravskotﬁebovské
arkády“, kter˘ poﬁádala ZU· Moravská
Tﬁebová. Hlavní program festivalu byl rozvrÏen do dvou dnÛ.
V sobotu 19. kvûtna nadchla Primavera
sv˘m repertoárem duchovní hudby posluchaãe ve farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie. V nedûli 20. kvûtna se svûtsk˘m programem jí nad‰enû tleskalo obecenstvo na
krásném arkádovém nádvoﬁí moravskotﬁebovského zámku. Úãastnick˘ poplatek 1 000
Kã vûnoval sbor prostﬁednictvím obãanského
sdruÏení Fermáta sbírkovému projektu
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti a âeské
televize Pomozte dûtem! Dûti tak sv˘m
vystoupením podpoﬁily tuto v˘znamnou charitativní akci. Dûkujeme celému organizaãnímu t˘mu za pﬁijetí a pﬁíjemn˘ pobyt v jejich
krásném mûstû.
Mgr. Petr Kapounek
Cantus Educans, o. s.
„Dûtsk˘ sbor Primavera vznikl v roce
1992 jako v˘bûrové umûlecké tûleso
Základní umûlecké ‰koly Jaroslava
Kvapila v Brnû. Repertoár Primavery zahrnuje vokální tvorbu témûﬁ deseti století od
melodií evropského stﬁedovûku aÏ po
skladby moderních smûrÛ, úpravy lidov˘ch
písní i adaptace populárních melodií.
Pﬁitom je uplatÀována snaha zpívat v‰e
pokud moÏno v originálním jazyce.“
(www.sbor.cz)
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Cestovatelé Náplava a Hork˘
vystavují své fotografie z Kuby
V˘stava fotografií z kubánsk˘ch dobrodruÏství autorÛ
cestovatelského bestselleru Cuba Libre Petra Horkého,
Miroslava Náplavy a Marcela Nekvindy bude do 30. ãervna
k vidûní v Domû pánÛ z Lipé na námûstí Svobody 17 v Brnû.
Miroslav Náplava s Petrem Hork˘m zaloÏili v roce 1996
SdruÏení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita.
Doposud se pod jeho hlaviãkou uskuteãnilo pﬁes ‰edesát
zahraniãních cest a expedic. Vûnují se natáãení cestopisn˘ch
dokumentÛ, natoãili rozhovory s osobnostmi, jako jsou Thor
Heyerdahl, Arthur C. Clarke, Reinhold Messner, Frederik W.
de Klerk, Erich von Däniken, kapitán mise Apollo 13 James
Lovell ãi Vladimír Remek. V Nakladatelství Jota kromû titulu
Cuba Libre vy‰ly jejich knihy Neznámá zemû (P. Hork˘)
a Plavby sebevrahÛ (M. Náplava). Marcel Nekvinda je majitelem Nakladatelství JOTA a vá‰niv˘m cestovatelem.

130. v˘roãí narození prof. Karla Absolona
Prof. Karel Absolon (16. ãervna 1877 v Boskovicích–6. ﬁíjna 1960 v Brnû)
patﬁí k nejpﬁednûj‰ím a ve svûtû nejznámûj‰ím pﬁedstavitelÛm vûdy na‰í pﬁedváleãné republiky. Jeho dûdeãek byl MUDr. Jindﬁich Wankel, lékaﬁ v Blansku,
znám˘ krasov˘ badatel a amatérsk˘ archeolog (bádal napﬁ. v jeskyni B˘ãí
skála). Karel Absolon v doprovodu svého dûda jiÏ v roce 1882 poprvé uvidûl
propast Macochu. Od té doby ho tajuplné jeskynû fascinovaly a stále pﬁitahovaly. Vystudoval v Praze na Karlovû univerzitû zoologii a geografii. Vûnoval se
také v˘zkumu jeskynního hmyzu, o kterém publikoval jiÏ za studentsk˘ch let
odborné ãlánky i v zahraniãních vûdeck˘ch ãasopisech. Entomologické sbûry
temnotní fauny nebyly jeho jedin˘m zájmem. Vûnoval se prÛzkumu jeskyní
a do r. 1908 prozkoumal a zdokumentoval vût‰inu jeskyní severní ãásti
Moravského krasu a Rudického propadání. Roku 1907 se tak mohl habilitovat na praÏské univerzitû jako soukrom˘ docent fyzického zemûpisu s prací
o historickém v˘voji problému podzemních tokÛ Punkvy. V roce 1908 se stal
kustodem zoologického a paleontologicko-geologického odd. Moravského
zemského muzea, kterému zÛstal vûrn˘ po cel˘ Ïivot. V r. 1929 byl jmenován
mimoﬁádn˘m a v r. 1931 ﬁádn˘m profesorem zemûpisu, paleontologie a geografie na Karlovû univerzitû.
Zakládá v rámci Pﬁírodovûdeckého klubu jeskynní sekci, jejíÏ ãlenové se r.
1909 prokopali do pokraãování jeskynû Kateﬁinské a také do prvních krápníkov˘ch dómÛ Punkevních jeskyní. Objev dómÛ Punkevních jeskyní umoÏnil
r. 1914 pﬁístup na dno Macochy a v r. 1914 byly jeskynû a vstup na dno
Macochy umoÏnûny i pro turistické v˘pravy. V roce 1916 odkázali badatelé
M. KﬁíÏ a K. J. Ma‰ka své archeologické a paleontologické sbírky
Moravskému muzeu. Prof. Absolon jako kustod muzea byl jejich nálezy
nad‰en a rozhodl se pokraãovat ve ‰lépûjích jejich i svého dûda Jindﬁicha
Wankla. Archeologie star‰í doby kamenné se K. Absolonovi stala hlavním
pracovním polem po celá dvû následující desetiletí. V sídli‰ti lovcÛ mamutÛ
u Dolních Vûstonic byla mj. nalezena i dnes svûtoznámá so‰ka Vûstonické
venu‰e. O nálezech z Dolních Vûstonic, publikována celá ﬁada monografií
(1938, 1945). O nejdÛleÏitûj‰ím stﬁedoevropském sídli‰ti lovcÛ sobÛ v jeskyni
Pekárnû blízko Brna byly publikovány ãlánky v âasopisu Moravského muzea.
Svûtové veﬁejnosti adresoval prof. Absolon sérii populárních a bohatû ilustrovan˘ch statí v nejprestiÏnûj‰ím spoleãenském Ïurnálu „The Illustrated
London News“.
Na jubilejní v˘stavû k 10. v˘roãí âSR, která se konala v Brnû v roce 1928,
byl propagaci v˘zkumÛ moravského paleolitu urãen pavilón „âlovûk a jeho
rod“, pozdûji nazvan˘ Anthropos, ve kterém byly zpﬁístupnûny veﬁejnosti nejstar‰í archeologické nálezy vãetnû rekonstrukce mamuta v Ïivotní velikosti
financované Tomá‰em BaÈou. Snahou o co nejpÛsobivûj‰í oslovení náv‰tûvníkÛ se tak prof. Absolon stal i prÛkopníkem nového stylu muzejních expozic.
Pavilón Anthropos je dnes umístûn v pisáreckém parku a po dÛkladné rekonstrukci budovy v roce 2006 jsou v nûm umístûny unikátní archeologické nálezy vãetnû mamuta s mládûtem v Ïivotní velikosti.
Touha po vyniknutí a proslavení rodné zemû, jeÏ prof. Absolona po cel˘
Ïivot neopustila, byla od samého zaãátku vrchovatû podloÏena vlastními pracovními v˘sledky, neuvûﬁiteln˘m pracovním elánem a vynikajícími organizaãními schopnostmi. Prof. Absolon ﬁídil i dal‰í prÛzkum Punkevních jeskyní
a Macochy, kter˘ byl v roce 1933 dovr‰en propojením jeskyní pomocí techniky vodní cestou po Punkvû. Tím byly propojeny suché Punkevní jeskynû se
dnem Macochy vãetnû Masarykova dómu projíÏìkou po Punkvû k jejímu
v˘toku. Toto dílo mu zajistilo popularitu v nej‰ir‰ích vrstvách veﬁejnosti.
ZároveÀ podnikal ãetné zahraniãní cesty. Nejvût‰í badatelsk˘ v˘znam mûly
v˘pravy do Dinárského krasu v Jugoslávii a entomologické exkurze do
Tunisu.
V˘zkumy v Dolních Vûstonicích skonãily r. 1938, kdy jiÏní Moravu obsadil
wehrmacht a pﬁiãlenil ji k Velkonûmecké ﬁí‰i. Prof. Absolonovi byla zabavena

knihovna a ãást v˘zkumné dokumentace. K nejvût‰í katastrofû do‰lo v posledních dnech války, kdy pﬁi úmyslnû zaloÏeném poÏáru Mikulovského zámku
shoﬁela velká ãást expozice kamenn˘ch pﬁedmûtÛ z Dolních Vûstonic
a Pﬁedmostí u Pﬁerova, jakoÏ i v‰echny moravské antropologické nálezy.
Umûlecké pﬁedmûty se zásluhou nûkter˘ch zamûstnancÛ muzea, a to ãesk˘ch
i nûmeck˘ch, podaﬁilo zachovat. Prof. Absolon byl od 4. 11. 1938 penzionován. Jeho dal‰í Ïivot byl naplnûn úsilím o dokonãování rozsáhl˘ch rukopisÛ.
Z vybombardovaného bytu na Koli‰ti se rodina pﬁestûhovala na ulici
V‰etiãkovu, kam mu byla po válce vrácena i knihovna. Tûsnû po válce je‰tû
vy‰ly dvû nejrozsáhlej‰í Absolonovy monografie o paleolitu (3. sezóna
v Dolních Vûstonicích a v˘zkum v B˘ãí skále). Na základû sv˘ch 10 balkánsk˘ch v˘prav psal rozsáhlá kompendia jihoslovanské krasologie a biospeleologie, ale k jejich vydání jiÏ nedo‰lo, takÏe o jeho krasov˘ch v˘zkumech
v zahraniãí proto dnes nevíme témûﬁ nic urãitého. Nakonec se podaﬁilo uveﬁejnit alespoÀ ãást atlasu archeologick˘ch nálezÛ nástrojÛ z Pﬁedmostí (upraven˘ B. Klímou), a poutavû napsanou dvoudílnou monografii Moravsk˘ kras,
ãásteãnû aktualizovanou pﬁíspûvky nûkter˘ch mlad‰ích odborníkÛ (vy‰la
v roce 1970). Toho se v‰ak pan profesor jiÏ nedoÏil – od roku 1960 odpoãívá
v ãestném kole brnûnského Ústﬁedního hﬁbitova pod mohutn˘m náhrobkem
z vápence z Moravského krasu, pﬁipomínajícím milníky jeho slavné vûdecké
dráhy. Rozsáhlá soukromá knihovna a archiv tvoﬁí nyní v Anthroposu základ
studijního stﬁediska dûjin v˘zkumu krasov˘ch oblastí Evropy. Jeho soukromí
pﬁipomíná pamûtní síÀ prof. Karla Absolona v Dietrichsteinském paláci
v Moravském muzeu na Zelném trhu, která byla vybudovaná za podpory jeho
dûtí – dcery Ali Block-Absolonové a prof. MUDr. Karla Bedﬁicha Absolona,
kteﬁí Moravskému muzeu vûnovali vybavení z bytu prof. Karla Absolona na
V‰etiãkovû ulici.
RNDr. Zdenka Balcarová
(s pouÏitím materiálÛ Moravského zemského muzea)
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První roãník Festivalu ÏánrÛ
zasvûtí HaDivadlo kabaretu

Brnûnské HaDivadlo na konec sezóny v Alfa pasáÏi pﬁichystalo
pro své diváky ojedinûl˘ Festival ÏánrÛ. První roãník, kter˘ probûhne
17. 6.–24. 6., je zasvûcen kabaretu.
HaDivadlo festival zahájí premiérou vlastního kabaretního pﬁedstavení na motivy povûstí a fám z osmdesát˘ch let dvacátého století.
Pﬁedstavení bude v˘jimeãné atmosférou pﬁíbûhÛ tradovan˘ch na konci
totalitního reÏimu, které budou nahlíÏeny HaDivadelní specifickou
kabaretní poetikou, v reÏii nadûjného slovenského reÏiséra Mariána
Amslera. Na festivalu dále vystoupí se sv˘m kabaretem divadlo
VOSTO5, Dejvické divadlo, Divadlo v Dlouhé, Alfréd ve dvoﬁe, Studio
Studia Ypsilon a mnohá dal‰í, vãetnû rozsáhlého doprovodného programu. Festival zabere nejen klasickou velkou scénu HaDivadla, ale
„letnû“ vystoupí z podzemí do prostor funkcionalistické pasáÏe Alfa.
HaDivadlo by tento festival chtûlo poﬁádat kaÏd˘ rok koncem sezóny, jako pﬁehlídku divadelních pﬁedstavení, které bude spojovat jeden
originální divadelní Ïánr. V dramaturgické úvaze jsou zatím urãené
Ïánry pro tﬁi roãníky. První roãník by mûl b˘t vûnován Ïánru kabaretu,
druh˘ Ïánru commedia dell’arte a roãník tﬁetí divadelnímu komixu.
Festival kabaretÛ je poﬁádán s v˘raznou podporou Jihomoravského
kraje a Statutárního mûsta Brna.
Mgr. Ondﬁej Kopeck˘,
manaÏer HaDivadla

Volný čas
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Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

âERVEN 2007

KVS „U Tří kohoutů“
âERVEN 2007

pátek 1. ãervna,
8.30 a 10.15 hod.
Rumcajs

ãtvrtek 21. ãervna, 8.30
a 10.30 hod.
Mauglí

sobota 2. ãervna, 15.30 hod.
Mauglí

pátek 22. ãervna, 9.30 hod.
Jáno‰ík

sobota 9. ãervna, 15.30 hod.
Pohádky krále Jeãmínka –
PREMIÉRA!

sobota 23. ãervna,
15.30 hod.
Jáno‰ík – derniéra

pondûlí 11. ãervna, 8.30
a 10.15 hod.
Pohádky krále Jeãmínka

pondûlí 25. ãervna, 8.30
a 10.15 hod.
Mauglí

ãtvrtek 7. ãervna v 19.30 hod.
BENEFIT
Tradiãní bluegras.

úter˘ 26. ãervna, 8.30
a 10.15 hod.
Pohádky krále Jeãmínka

úter˘ 12. ãervna v 19.30 hod.
SÍLA + JEÎÍ·OVY TEPLÁKY
Kvadrofonní kapela s hostem.

úter˘ 12. ãervna, 10.15 hod.
Pohádky krále Jeãmínka
stﬁeda 13. ãervna, 10.15 hod.
Kytice
ãtvrtek 14. ãervna,
10.15 hod.
S koníãkem pﬁes hory
a doly
pátek 15. ãervna, 10.15 hod.
S koníãkem pﬁes hory
a doly
pondûlí 18. ãervna,
10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem
stﬁeda 20. ãervna, 8.30 hod.
S koníãkem pﬁes hory
a doly

úter˘ 5. ãervna v 19.30 hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
Pﬁedprázdninové setkání zaãínajících i pokroãilej‰ích literátÛ.
stﬁeda 6. ãervna v 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou
tváﬁí.

stﬁeda 27. ãervna, 9.30 hod.
Mary‰a
ãtvrtek 28. ãervna, 9.30 hod.
Mary‰a
Zmûna programu
vyhrazena!

stﬁeda 13. ãervna v 19.30 hod.
BLUEBAND GRATIS
Bluesová muzika pro mlsné
u‰i.
ãtvrtek 14. ãervna v 19.30 hod.
BANJO-GANG
Crazy-swingové trio z Brna.
úter˘ 19. ãervna v 19.30 hod.
Brnûnsk˘ folkrock.

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

stﬁeda 20. ãervna v 19.30 hod.
NADOTEK + HIGHTIME
Folk + keltsk˘ rock.
ãtvrtek 21. ãervna v 19.30 hod.
QUANTI MINORIS

Pavel Jurda

Pohádky krále Jeãmínka

Nová ãeská pohádka z na‰í rodné Moravy. Pohádkov˘ pﬁíbûh, ve kterém naráÏí dobro o zlo, kouzlo o lidskou nezdárnost a spravedlnost o bezpráví. Podobnû jako v pohádkách
z Podkrkono‰í má i na‰e pohádka spravedlivého vládce
a ochránce. Není jím bájn˘ Krakono‰, ale nebesy odûn˘ král
Jeãmínek, kterého najdeme v obilních, sluncem zalit˘ch
polích. Setkáme se tak s lakom˘m sedlákem BaÀaﬁem, chud˘m Joséfkem, kter˘ má jen ty „dûravé gatû“, anebo s líbeznou Maru‰kou, které král Jeãmínek pomÛÏe k dosaÏení
lásky a ‰tûstí… Král Jeãmínek pomáhá vãelám, trestá py‰né
sedláky, rozumí si s dobr˘m lidsk˘m srdcem a nenechá Ïádnou nepravost leÏet ladem.
ReÏie: Martin Franti‰ák
Dramaturgie: Hana Mikolá‰ková
Scéna a kost˘my: Jan ·tûpánek
Premiéra 9. 6. 2007
Pohádka je urãena pro na‰e nejmen‰í diváky, ale na své si
pﬁijdou i jejich rodiãe.
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Stﬁedovûk˘ pouliãní bigbít na
závûr sezóny.
ZMùNA PROGRAMU
VYHRAZENA!
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
NABÍZÍME:
4mûsíãní
KURS 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: do 21. ãervna 2007 v Klubu Leitnerova,
vÏdy v úter˘, ve stﬁedu a ve
ãtvrtek od 17.00 do 19.00 hod.

Informujeme

Prevence – jedin˘ úãinn˘ lék v boji s rakovinou
Rakovinou roãnû v âeské republice onemocní 66 000 lidí a 29 000 jich zemﬁe. Jin˘mi slovy:
bûhem Ïivota onemocní touto zákeﬁnou chorobou kaÏd˘ 3. obãan âeské republiky a kaÏd˘ 4.
na toto onemocnûní zemﬁe.
MasarykÛv onkologick˘ ústav (MOÚ) v Brnû
je jedineãné zdravotnické zaﬁízení v âeské
republice, specializované onkologické centrum
s nadregionální pÛsobností, kde jsou na jednom místû soustﬁedûny v‰echny nezbytné medicínské obory pro zaji‰tûní komplexní onkologické péãe, které zahrnují epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové
léãby, rehabilitaci, vûdecko-v˘zkumnou práci
i pre- a postgraduální v˘uku a osvûtovou ãinnost zamûﬁenou na ‰irokou veﬁejnost. Je to
ústav, kter˘ se zab˘vá léãbou onkologick˘ch
onemocnûní uÏ více neÏ 70 let. A právû díky
sv˘m letit˘m zku‰enostem s léãbou rakoviny
kladou jeho pracovníci velk˘ dÛraz na prevenci
a snaÏí se nûkter˘mi programy urãen˘mi ‰iroké
veﬁejnosti podchytit nádorové onemocnûní
vãas. Prevence je totiÏ stále jedin˘m úãinn˘m
lékem proti rakovinû.
BohuÏel, zdravotní poji‰Èovny nûco podobného nenabízejí. Podle platn˘ch vyhlá‰ek jsou
k dispozici pouze dílãí preventivní onkologická
vy‰etﬁení hrazená ze zdravotního poji‰tûní,
v nûkter˘ch pﬁípadech omezená na urãitou
etapu Ïivota (napﬁ. mamární screening urãen˘
Ïenám od 45 do 69 let, a to jednou za dva
roky). Tato vy‰etﬁení jsou v‰ak pro ãasn˘ záchyt
vût‰iny nádorÛ nedostateãná. Proã? Dvoulet˘
interval mÛÏe b˘t v nûkter˘ch pﬁípadech pﬁíli‰
dlouh˘, není docenûn v˘znam rodinné onkologické anamnézy a kromû jiného chybí také
komplexní pohled. Proto MOÚ pﬁi‰el s programem urãen˘m samoplátcÛm, kter˘ nazval
Preventivní onkologick˘ program pro kaÏdého, jehoÏ mottem je: DÛleÏitûj‰í, neÏ onemocnûní léãit, je jim pﬁedcházet…
Jeho cílem je záchyt zhoubn˘ch nádorÛ

v ãasném stadiu, kdy je nejvût‰í ‰ance na vyléãení. Zahrnuje základní vy‰etﬁení nejãastûj‰ích
onkologick˘ch diagnóz – komplexní vy‰etﬁení
lékaﬁem, krevní testy a zobrazovací diagnostické techniky).
MoÏná, Ïe ﬁada lidí se pozastaví nad tím, Ïe
jde o vy‰etﬁení, která si musí lidé sami platit
–Preventivní onkologick˘ program pro kaÏdého stojí 2 500 Kã. Ale ani ty nejvyspûlej‰í zemû
svûta nemají na to, aby hradily ve‰kerou zdravotní péãi jen z prostﬁedkÛ povinného zdravotního poji‰tûní.
Musíme si zvyknout, Ïe jsme za své zdraví
odpovûdni sami, Ïe nemÛÏeme od státu oãekávat, Ïe se postará o v‰echno. Proto bychom
mûli vyuÏívat v‰ech moÏností, jak onemocnûním pﬁedcházet, sami aktivnû vyhledávat preventivní programy, které dávají urãitou vnitﬁní
jistotu, Ïe se nám zatím zákeﬁná nemoc vyh˘bá.
Tak, jak jsme ochotni – a vÛbec o tom neuvaÏujeme – s autem jezdit na pravidelné garanãní
prohlídky, abychom mûli jistotu, Ïe nám na silnici neselÏe (a vÛbec se nedivíme, Ïe nás stojí
mnohdy tisíce), tak bychom si mûli zvyknout
chodit na jakési „garanãní prohlídky“ i se sebou
sam˘mi (a vûnovat urãit˘ obnos i do svého
zdraví).
V MOÚ jsou tedy nabízeny prohlídky:
1. pod jednou stﬁechou,
2. provedeny odborníkem,
3. ãasovû nenároãné,
4. maximálnû efektivní k danému rozsahu
vy‰etﬁení.
Vy‰etﬁení trvá cca 1,5 hodiny. Podrobnosti
k tomuto programu najdete na webov˘ch stránkách www.mou.cz – prevence pro kaÏdého
(hlavní nabídka vlevo).
Na toto vy‰etﬁení se mÛÏete objednat na tel.
ãísle 543 136 136 (od 7.00 do 8.00 nebo od
14.00 do 15.30 hodin) nebo mailem: prevence@mou.cz (v písemné objednávce je nutné
uvést své rodné ãíslo, adresu a kontakt).

V LuÏánkách se opût bude Ïonglovat
Dne 10. 6. 2007 bude opût po roce LuÏánecká terasa v Brnû patﬁit ÏonglérÛm a nejen
jim – v‰echny náv‰tûvníky ãeká pﬁíjemné relaxaãní odpoledne, a to i ty, kteﬁí by s Ïonglováním rádi zaãali nebo se na nûj jen rádi dívají. Bude pﬁedzvûstí Mezinárodního dne
Ïonglování, kter˘ je letos stanoven na 16. 7. 2007 a jeho oslavy budou probíhat v desítkách zemí po celém svûtû (pﬁesné poãty mûst na www.juggle.org).
Den Ïonglování v Brnû se koná v nedûli 10. 6. 2007 na terase stﬁediska volného ãasu
LuÏánky. Akce zaãíná ve 14.00 a konãí o 22. hodinû.
JiÏ ‰est˘ roãník Dne Ïonglování v Brnû pro brnûnskou veﬁejnost pﬁipravují volnoãasová centra SDV Labyrint a CVâ Legato (poboãky SVâ LuÏánky). Den Ïonglování je velice populární a vloni ho nav‰tívilo aÏ 700 spokojen˘ch úãastníkÛ v‰ech generací.
Vstup je voln˘ a zdarma budou k zapÛjãení také základní Ïonglovací pomÛcky.
Náv‰tûvníci si budou moci v rámci dílen pod odborn˘m vedením vyrobit a odnést Ïonglovací míãky. K volnému Ïonglování budou hrát mladí brnûn‰tí DJ’s, jejichÏ zaãátky byly
právû v na‰ich zaﬁízeních.
Îonglovat se bude tradiãnû bez alkoholu, toãená kofola bude zaji‰tûna. Jedna z dal‰ích atrakcí bude Cirkus LeGrando – nabídka dílen chÛze po lanû, jednokolek, balancování na kouli a dal‰ích artistick˘ch disciplín, které si mohou zdarma vyzkou‰et malí
i velcí. Probûhne také nûkolik Ïonglérsk˘ch her a soutûÏí. Novinkou bude letos moÏnost
vyzkou‰ení tzv. skákacích ãi sedmimílov˘ch bot. Ve 21.30 pak odstartuje spoleãná fire
jam session, tj. Ïonglování s ohnûm, na které vystoupí na 30 ÏonglérÛ a která zároveÀ
ukonãí celou akci. Závûr akce je vût‰inou hojnû nav‰tûvován pro svou neopakovatelnou
atmosféru a fotogeniãnost.

STRUâNù
• Den otevﬁen˘ch dveﬁí na Lipce
Lipka – ‰kolské zaﬁízení pro environmentální vzdûlávání, Brno, Lipová 20, zve na den otevﬁen˘ch
dveﬁí, kter˘ probûhne ve ãtvrtek 21. ãervna 2007,
15.30–19.00. K Lipce dojedete tramvají ã. 1 smûr
Bystr, zastávka Lipová a pak smûrem do kopce
(v zatáãce vedle restaurace). Program: pﬁipomenutí
svátku letnic, hledání zlatého kvûtu kapradí, ãarovná moc bylinek, ukázky z ãinnosti zájmov˘ch
krouÏkÛ, nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ pro malé
i velké na ‰kolní rok 2007/2008, prohlédnutí prostor i zahrady Lipky, informace o ãinnosti.
Kontakt: 543 211 264.
• Letní pﬁímûstské tábory Rezekvítku
Obãanské sdruÏení Rezekvítek o letních prázdninách poﬁádá dva pﬁímûstské tábory a to v t˘dnech
9.–13. 7. a 30. 7.–3. 8. 2007. Pﬁímûstské tábory jsou
urãené pro dûti ve vûku 7 aÏ 12 let. Srazy a rozchody budou vÏdy v klubovnû Rezekvítku, Kamenná
6. Program pro dûti bude zaji‰tûn od 9 hod. do 17
hod. Bude probíhat v Brnû a jeho okolí, dûti se
mohou tû‰it na soutûÏe, tvoﬁivou ãinnost a na
spoustu zajímav˘ch záÏitkÛ. Podrobné informace
naleznete na www.rezekvitek.cz nebo na tel. 543
216 483, 775 580 205. Zájemci se mohou hlásit do
15. 6. 2007 na e-mail: milda@rezekvitek.cz, mobil:
775 580 201.
• Pﬁedná‰ka Trumanova doktrína
– MarshallÛv plán
Info USA v Brnû si Vás dovoluje pozvat na pﬁedná‰ku PhDr. Jiﬁího Pernese, Ph.D. z Ústavu pro
soudobé dûjiny AV âR a PhDr. Petra Suchého,
Ph.D., vedoucího katedry Mezinárodních vztahÛ a
evropsk˘ch studií Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brnû na téma „Trumanova
doktrína – MarshallÛv plán“. Pﬁedná‰ka se koná
dne 19. 6.2007 v 17 hod. v konferenãním sále
Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a. Vstup
voln˘.
• Brnûnka dûtem
V pondûlí 11. ãervna od 12.00 do 17.00 hod. jsou
zvány dûti do prodejny a pﬁed prodejnu Pramen –
Brnûnka na námûstí Míru 1. Pﬁipraveny jsou soutûÏe, kaÏdou hodinu se losuje o zajímavé ceny, dûti
se mohou projet na poníkovi a k dispozici bude
také skákací hrad.
• Olejomalby Michala Krystka „V kﬁivkách Ïeny“
V˘stava olejomaleb Michala Kristka (*1977) „V
kﬁivkách Ïeny“ je od 8. ãervna do 8. srpna otevﬁena v ãokoládovnû Pralines na Josefské 2. Otvírací
doba dennû 8–19 hod.
• Pomeranãov˘ den pﬁiná‰í veﬁejnosti informace
o Alzheimerovû chorobû
V leto‰ním roce od 18.–22. ãervna organizuje
brnûnské kontaktní místo âALS (âeská alzheimerovská spoleãnost) pﬁi Diakonii âCE Pomeranãov˘
den: 19. ãervna probûhne v Bﬁeclavi, 20. ãervna v
Kuﬁimi, 21. ãervna v Brnû a 22. ãervna ve Veselí
nad Moravou.
Pomeranãov˘ den je osvûtovou akcí, jejímÏ cílem je
informovat veﬁejnost o Alzheimerovû chorobû a o
dostupné péãi pro takto nemocné. Koná se u pﬁíleÏitosti svátku sv. Aloise. Alois Alzheimer byl první,
kter˘ tuto závaÏnou nemoc popsal a podle kterého
nese název.
Souãástí pomeranãového dne je také veﬁejná sbírka. KaÏd˘ kdo pﬁispûje nejménû dvaceti korunami,
dostane kromû informaãních materiálÛ také
pohlednici a pomeranã. Pomeranã je symbolem
této akce ponûvadÏ jeho oranÏová barva evokuje
pocity optimismu, radosti a pohody. V˘tûÏek sbírky
bude pouÏit na pokrytí nákladÛ kontaktního místa
v Brnû, které provozuje svoji poradenskou linku,
svépomocné skupiny a respitní péãi urãenou lidem,
kteﬁí peãují o ãlovûka s alzheimerovou chorobou.
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